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Inlr-o atmosferă de puternic dinamism 
oamenii muncii din Valea Jiului 
m poiiTicA partidului 

CU NOI IZBlNZI IN TOATE 
DOMENIILE OE ACriVIlATE

CONGRESUL AL X-LEA AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
4S

A

Cu (jindul și inima alături de partid

lucrările Congresului Parti
dului Comunist Român — e- 
veniment de covîrșitoarc im
portanță pe care întreaga Ia
ră îl trăiește cu sentimentul 
unei depline responsabilități 
istorice — au intrat luni în 

■ cea de-a șasea zi. Dezbaterile 
marelui tor al partidului au 
continuat să cuprindă într-o 
analiză profundă problemele 
majore ce definesc viitorul so
cialist al României, ale ridi
cării sale spre cotele superi
oare de civilizație, bunăstare 
și fericire.

T ov a rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ceilalfi membri 
ai Prezidiului Congresului, 
precum și oaspeții de peste 
hotare au fost întîmpinați, la 
intrarea în sală, cu aceeași 
deosebită căldură de delegați 
$i invitați. Sub vasta cupolă 
răsună îndelungi aplauze.

In prima ședință de dimi
neață, prezidată de tovarășul 
AUREL DUCA, s-a anunțat că 
în cursul zilei de duminică 
au luat sfîrșit lucrările celor 
11 secțiuni pe probleme ale 
Congresului. La lucrările sec
țiunilor au participat 1 888 de
legați și 590 invitați. In cu- 
vîntul lor, cei 362 pdrlicipanți 
la discuții, din 712 cîți au 
fost înscriși, au aprobat în u- 
nanimilate Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu și celelalte documente ale 
Congresului, au dezbătut pe 
larg și aprofundat problemele 
din domeniul respectiv de ac
tivitate, au făcut numeroase- 
propuneri și sugestii pentru 
îmbunătățirea muncii.

CONCLUZIILE
SECȚIUNILOR PE PROBLEME ALE CONGRESULUI

AL X-LEA AL P.C.R.
Concluziile Secțiunii pentru probleme

de industrie
Principala caracteristică a lu

crărilor Secțiunii pentru pro
blemele industriei o constituie 
aprobarea fără rezervă a Ra
portului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Toți delegații și invitații au 
exprimat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mulțumiri călduroa
se pentru principialitatea și 
fcnalta ținută analitică a Ra
portului prezentat, pentru vi
goarea cu care a reușit să pună 
în relief toate trăsăturile de 
bază ale liniei politice a parti
dului, pentru modul creator în 
care a abordat problemele so
cietății noastre, ale lumii in ca
re trăim, precum și sarcinile de 
viitor. Raportul reprezintă o 
importantă contribuție la îmbo
gățirea teoriei și practicii con
strucției socialiste, a gindirii 
marxist-leniniste.

Refleclind voința unanimă a 
comuniștilor care muncesc in 
uzine si fabrici, in aparatul e- 
conomic. participanții la lucră
rile secțiunii au sprijinit cu un 
deosebit' entuziasm propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie ales în funcția de se
cretar general al partidului.

In cadrul lucrărilor secțiunii. 
Ia cai e au participat aproape 
300 de delegați și invitați, au 
luat cuvinlul 44 tovarăși. In 
lumina Raportului Comitetului 
Central ei au dezbătut temei
nic, într-o atmosferă de lucru, 
cu spirit critic și cu răspunde
re partinică modul cum se în
deplinesc sarcinile stabilite de 
Congresul al IX-lea în dome
niul industriei, precum și o- 
biectivele prevăzute pentru dez
voltarea in perspectivă a aces
tei ramuri. Vorbitorii au subli
niat cu mindrie că in anii de 
după Congresul al IX-lea au 
fost obținute succese rcmarca- 
bile in creșterea volumului pro
ducției și întărirea potențialu
lui tehnic al industriei, in îm
bogățirea fondului de cadre.

S-a remarcat cu satisfacție 
țaptul ca siluind în continua
re, in centrul preocupărilor sale, 
jlezvoltarea și modernizarea e- 
conomiei, creșterea forțelor de

srjs.

6-A Z A LUCRĂRILOR
in încheierea lucrărilor, toa

te secțiunile au adoptat con
cluzii ale dezbaterilor. Con
cluziile acestor ședințe au 
fost înminale tuturor dclega- 
ților, pentru a lua cunoștință 
de problemele ridicate In dis- 
culiile care au avut loc în 
toate sec/iunile.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvinlul tovarășul ILIE VER- 
DEȚ, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, delegat al orga
nizației județene de partid 
Hunedoara.

In continuare, au luat cu
vinlul tovarășii ION POTO- 
CEANU, director general al 
Combinatului siderurgic Ga
lați. delegat al organizației 
județene de partid Galafi, 
MAXIM BERGHIANU. mem
bru a) Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stal al Plani
ficării, delegat al organizației 
județene de partid Brașov, 
RICHARD WINTER, prim-se- 
cretar ai Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., delegat 
al organizației județene de 
partid Sibiu. DUMITRU PO
PESCU, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., delegat al 
organizației de partid a Mu
nicipiului București.

Au urcat apoi la tribuna 
Congresului, pentru a rosti 
cuvintărf de salut, tovarășii! 
MOHAMED AL-ZAYAT, mem
bru al C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe din Republica A- 

producție, partidul nostru men
ține industrializarea în rolul 
de pivot al avîntului general 
al societății. Lucrările secțiu
nii au confirmat justețea poli
ticii marxist-leniniste de indus
trializare a țării, au scos in 
evidență concordanța programu
lui elaborat de partid cu inte
resele vitale ale înfloririi pa
triei noastre, ale întăririi inde
pendenței și suveranității na
ționale.

Participanții la lucrările sec
țiunii apreciază că ritmul prevă
zut pentru dezvoltarea industriei 
corespunde pe deplin posibilită
ților economiei naționale in e- 
tapa actuală și ne exprimăm 
convingerea că in cursul ela
borării și îndeplinirii planului, 
vor fi descoperite și puse in va
loare noi rezerve, ceea ce va 
permite realizarea și depășirea 
sarcinilor.

In acord total cu aprecierea 
cuprinsă in Raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în lu
crările secțiunii s-a subliniat 
că avîntul puternic al tuturor 
ramurilor, modernizarea produc
ției, perfecționarea bazei teh
nice a acesteia sint de necon
ceput fără o rată înaltă a a- 
cumulării. Acest adevăr se im
pune cu o deosebită vigoare in 
țările cu venit național relativ 
scăzut, unde chiar in condițiile 
unei rate mai înalte, volumul 
acumulării pe un locuitor ră- 
mine sensibil inferior celui rea
lizat în țările cu economie a- 
vansată. Prin alocarea unei 
părți însemnate din venitul na
țional pentru acumulare, se a- 
sigură lărgirea sferei produc
ției materiale, se creează noi 
posibilități pentru sporirea vo
lumului absolut al venitului 
național și, in concordanță cu 
aceasta, se multiplică posibili
tățile de creștere a standardu
lui general de viață al poporu
lui.

Cu această convingere, parti
cipanții la lucrări sprijină fără 
rezerve prevederea că cea mai 
n$âre parte a fondurilor de in
vestiții să fie destinată indus
triei. 

rabd Unită. ANTONIS 
GHEORGHIOU BRIL LAKIS, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii Democrate de 
Stingă din Grecia (EDA), 
HUMBERTO LOPEZ, membru 
al Direcțiunii C.C. al Parti
dului Muncii din Guatemala, 
LUDWIG MULLER, membru 
al Prezidiului Partidului Co
munist German, JOSE EN
CARNACION PEREZ, membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Mexi
can.

Cuvlntările rostite de con
ducătorii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești, 
socialiste și democratice au 
lost subliniate in repetate rîn- 
duri cu vii aplauze de toți 
cei prezenfi.

Președintele ședinței a mul
țumit in numele delegafilor 
și invitafilor pentru saluturile 
adresate Congresului.

In continuarea lucrărilor, 
prezidate de tovarășul MIRON 
NICOLESCU, la discuția gene
rală au luat cuvinlul tova
rășii : GHEORGHE STOICA, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., delegat 
al organizației județene de 
partid Ilfov, GHEORGHE BRA- 
TOSIN, maistru strungar la 
Uzinele .Progresul"-Brăila, de
legat al organizației județene 
de partid Brăila, GHEORGHE 
RĂDULESCU, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, delegat al 
organizației județene de parTid 
Teleorman, și RADU BELI- 
GAN, directorul Teatrului Ma

In cadrul secțiunii au fost 
analizate corelațiile propuse 
pentru dezvoltarea diferitelor 
ramuri ale industriei. Secțiunea 
consideră că prioritatea acordată 
energiei electrice, metalurgiei, 
construcției de mașini și chi
miei asigură modernizarea 
structurii industriei, sporește 
premisele pentru creșterea ro
lului ei în .valorificarea largă a 
resurselor naturale și de muncă 
ale țării.

Obiectul unor dezbateri apro
fundate l-au format sarcinile 
privind lărgirea bazei energe
tice și de materii prime. S-a 
subliniat importanța progra
mului de perspectivă pentru 
valorificarea resurselor energe
tice ale țării, program care 
asigură creșterea in avans față 
<jte ansamblul industriei a pro
ducției de energic electrică și 
s-au examinat căile realizării 
lui. A fost reliefată necesita
tea unei gospodăriri raționale 
a resurselor de energie prin în
lăturarea risipei și utilizarea 
resurselor energetice secundare. 
Totodată s-au făcut o seamă de 
propuneri pentru intensificarea 
și mai buna coordonare a lu
crărilor de prospecțiuni geolo
gice, accelerarea deschiderii de 
noi mine, îmbunătățirea tehno
logiilor de extracție, sortare și 
prelucrare.

Analizindu-se sarcinile indus
triei metalurgice, dezbaterile au ■ 
scos in evidență concluzia că 
organizațiile de partid, colec
tivele de oameni ai muncii tre- • 
buie să situeze în centrul preo
cupărilor lor îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a agrega
telor. reducerea consumurilor 
specifice, in special de cocs și 
'metal, asigurarea materiilor pri
me necesare, asimilarea do noi 
mărci de oțeluri in strînsă co
relație cu nevoile industriei 
constructoare de mașini, spo
rirea producției și produselor 
cu grad avansat de prelucrare. 
S-au propus o serie de măsuri 
pentru ..-sporirea producției de 
aluminiu, cupru, plumb și zinc.

Referindu-se la sarcinile mari 
care stau in fața comuniștilor, 

țional din București, delegat 
al organizației de partid a 
Municipiului București.

De Ia tribuna Congresului 
au rostit apoi cuvîntări de 
salut tovarășii: AHMED FA- 
DEL, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Sirian, JUAN JOSE RO- 
DRIGUEZ, membru al Comi
siei Politice și al Secretaria
tului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
din Nicaragua, DIET MAR AH
RENS, membru al Secretaria
tului Partidului Socialist Unit 
din Berlinul Occidental, MA
NUEL SANCHEZ, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Dominican, 
MUHARAM MOHAMED DO
SI, membru al Comitetului 
Central al Partidului Afro- 
Shiraj din Zanzibar-Tanzania, 
HUGO CAMPOS, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Paraguayan. MOAWIA IBRA- 

‘ HIM SURIJ, secretar pentru 
problemele externe al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Sudanez, E. ESCA
LANTE, membru al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Honduras.

Participanfii la lucrări au 
subliniat cu aplauze îndelungi 
cuvlntările de salul rostite de 
conducătorii delegațiilor parti
delor de peste hotare. In nu
mele delegațiloT și invitaților, 
președintele ședinței a mulțu
mit oaspeților pentru salutu
rile adresate Congresului. *

In ședinfa de după-amiază, ■ 
la reluarea lucrărilor, prezi- 

a tuturor lucrătorilor din con
strucțiile de mașini, vorbitorii 
au analizat o serie de aspecte 
legate de perfecționarea struc
turii acestei ramuri prin dez
voltarea producției electroteh
nice și electronice, a mecanicii 
fine, industriei optice. S-au pro
pus, de asemenea, măsuri pen
tru ridicarea nivelului tehnic 
al producției, asimilarea unor 
produse cu performanțe supe
rioare, sporirea contribuției a- 
cestei ramuri la echiparea e- 
conomiei naționale cu utilaje 
tehnologice și instalații moder
ne, în special pentru industria 
chimică, metalurgie, extinderea 
irigațiilor și înfăptuirea progra
mului energetic, inclusiv a ce
lui nuclear. S-a considerat ne
cesar să se continue preocupă
rile pentru diversificarea rațio
nală a producției, ținîndu-so 
seama de criteriile de eficien
ță și de posibilitățile de coope
rare cu alte țări. Totodată s-a 
subliniat necesitatea ca minis
terele economice să-și sporeas
că preocupările pentru autouti- 
larc la întreprinderile în sub
ordine.

Participanții la lucrări și-au 
exprimat acordul deplin cu 
orientarea ca și po viitor chi
mia să reprezinte ramura cea 
mai dinamică a industriei, vă- 
zind în aceasta un instrument 
puternic de valorificare eficien
tă a resurselor naturale, do spo
rire și diversificare a volumu
lui și gamei de produse pen
tru industrie, agricultură și 
consumul populației. Ei au sub
liniat necesitatea ca ministerele 
care au sarcini in acest dome
niu să ia toate măsurile pen
tru realizarea integrală a pro
gramului de dezvoltare a indus
triei chimice, pentru punerea 
in funcțiune la timp a noilor 
obiective și atingerea in ter
mene cit mai scurte a parame
trilor proiectați. Au fost exami
nate o scrie de aspecte legate 
de dezvoltarea producției 
îngrășăminte chimice, de 
terii prime pentru industria 
tilă, lărgirea sortimentelor 
materiale plastice și rășini 

date de tovarășul RICHARD 
WINTER, s-a anunțat că pe 
adresa Congresului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu per
sonal, au sosit în cursul zilei 
de duminică și luni, încă 
1 498 de telegrame și scrisori, 
prin care colective de oameni 
ai muncii din întreprinderi, u- 
nităfi cooperatiste și de stat 
din agricultură, instituții de 
știință, învățămint, cultură, 
artă, unități militare, organi
zații de partid, de masă și 
obștești, raportează despre 
realizările obținute în cinstea. 
Congresului, își exprimă de
plina adeziune față de linia 
politică generală internă și 
externă a partidului, expusă 
în raportul la Congres și în 
celelalte documente, și se an
gajează să-și sporească efor
turile pentru aplicarea în prac
tică a hotăririlor ce vor fi a- 
doptatc de Congres.

Președintele ședinței a ex
primat cele mai calde mulțu
miri tuturor colectivelor care 
au scris Congresului și le-a 
urat noi succese^ în activita
tea închinată patriei noastre 
socialiste.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvinlul tovarășul CHIVU 
STOICA, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., delegat al organiza
ției județene de partid Pra
hova.

Au vorbit apoi tovarășii 
AUREL ILIE PI SO, directorul

Q Continuare în pag, a 2-a 

tetice, extinderea gamei de pro
duse petrolifere destinate chimi
zării. S-a reliefat că măsuri 
deosebite se impun pentru îm
bunătățirea calității produselor, 
concomitent cu diversificarea 
și sporirea eficienței exportu
lui.

In industria de exploatare și 
prelucrare a lemnului, proble
ma principală — s-a apreciat 
în cadrul lucrărilor — constă 
în folosirea cit mai rațională 
a resurselor de materii prime, 
în condițiile limitării tăierilor 
de masă lemnoasă la nivelul 
cotei normale. Va trebui dezvol- 

. tată producția de celuloză pre
cum și cea de mobilă și de Ing. Ioan Maier

secretarul comitetului de partid 
nod C.F.R. Petroșani

Astăzi, 12 auaust 1969, în 
jurul orei 16,00 posturile 
noastre de radio și televi
ziune vor transmite în di
rect. de la Palatul Reou- 
blicii Socialiste România, 
ședința de închidere a ce
lui de-al X-lea Conqres al 
Partidului Comunist Român.

♦ Continuare in pag. a 3-a

110 tone. Cifra reprezintă c- 
chivalentul producției de căr
bune extrase de brigada lui 
luliu Ujvari de la mina Dilja, 
abatajul cameră nr. 3 din blo
cul IV în preziua Congresului. 
Alături de aceasta mai adău
găm : 105 la sută — cifră ce 
reprezintă procentul de îndepli
nire a preliminarului din acea 
zi. Recordul brigăzii a fost de 
scurtă durată. în următoarea 
zi, brigada condusă do Gheor
ghe Opreanu a extras din aba
tajul cameră nr. 2 blocul III. 
200 tone de cărbune, realizînd 
preliminarul zilei în proporție 
de peste 150 la sut£ Apoi o 
altă brigadă, cea condusă de 
Ton Barloș, din blocul I aba
tajul cameră nr. 1 vest a ex
tras în ziua de 7 august can
titatea de 290 tone de cărbu
ne, realizînd planul zilei in 
proporție de peste 2.00 la sută. 
Iată cifre care vorbesc de la 
sine despre hotărîrea brigăzi
lor minei Dilja. de a răspunde 
concret, prin fapte la realiza
rea neabătută a programului 
ce va fi adoptat de Congres. 
Harnicii mineri închină cu bu
curie sucbesele lor sărbătorii

ale transportului feroviar
Victoriile obținute de poporul 

nostru în făurirea vieții noi în 
cei 25 ani ce au trecut de la 
eliberarea țării, înfățișate în 
raportul prezentat la Congre
sul al X-lea de către tovarășul 
Nicolae -Ceaușescu. precum și 
perspectivele luminoase ce le 
deschide patriei programul de 
dezvoltare a economiei națio
nale. pe următorii ani, demons
trează justețea politicii 
dului nostru, capacitatea 
a conduce procesul dc 
formaro revoluționară a 
Lății.

După cum se amintește în 
Raportul prezentat la Congres, 
o dezvoltare continuu ascen
dentă se va înregistra și în do
meniul transporturilor : „în
transportul feroviar, în 1975, 
tracțiunea cu aburi va fi prac
tic înlocuită cu fracțiunea elec
trică și Diesel, se va lărgi e- 
lectrificarea căilor ferate, se 
vor dubla noi linii magistrale. 
Folosirea mai bună a capaci
tății dc transport feroviar face 
necesară lichidarea practicilor 
dăunătoare și a fenomenelor 
negative existente în acest do
meniu, ca de pildă, imobili
zarea vagoanelor, transporturi
le încrucișate. De asemenea, 
trebuie luate măsuri pentru 
ridicarea gradului de mecani
zare a lucrărilor de încărcare 
și descărcare, care duc în pre
zent la irosirea unui mare vo
lum de muncă și la folosirea 
nerațională a mijloacelor 
transport feroviar". 

parti- 
sa de 
trans- 
socie-

de

istorice pe care o trăiește, în 
aceste zile, întreaga țară. Aces
to succese exprimă sentimentul 
minerilor, de profundă adeziu
ne față dc partid, de deplină 
aprobare a programului elabo
rat pentru ridicarea României 
socialisto pe noi trepte ale ci
vilizației.

— Am urmărit cu interes 
deosebit Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat dc tovarășul Nicol; ■> 
Geaușescu, secretar general al 
partidului, cu privire la acti
vitatea dintre cele două Con
grese — ne-a declarat intr-o 
scurtă convorbire inginerul Mi
hai Zaporojan. șeful zonei I. — 
Am reținut îndeosebi' preciză
rile clare referitoare la sarci
nile ce stau în fața tuturor 
pentru asigurarea în continua
re a progresului accelerat al 
industrializării țării. In cuprin
sul 
„nu 
am 
mai 
nia 
putem declara 
ceea ce am realizat 
domeniu". Intr-adevăr, deși fa
ță de perioada anilor dc încc-

raportului s-a amintit că 
poate fi acceptată ideea că 
ajuns Ia stadiul cînd n-or 
fi necesare eforturi pe li- 
industrializării tării, că ne 

;atisf?.euți cu 
în acest

Incă de la dezbaterea pro
iectului de Directive, comu
niștii, toți lucrătorii din cadrul 
complexului C.F.R. Petroșani, 
și-au exprimat acordul deplin 
față dc mărețele sarcini puse 
de partid, angajindu-se să nu 
precupețească nici un efort 
pentru înfăptuirea acestora, să 
contribuie efectiv la dezvolta
rea j-și modernizarea transpor
tului nostru feroviar.

In ultimir-ani, in cadrul pro
cesului de perfecționare a 
transportului feroviar, s-au ob
ținut succese însemnate. Să e- 
numerăm cîteva : dezvoltarea 
și sistematizarea stației Iscroni, 
unde prin construirea a trei 
linii în plus se poate prelua 
producția preparației Coroești 
chiar în condițiile cînd aceas
ta va lucra la capacitatea ma
ximă ; s-a introdus sistemul dis
pecer de conducere a circula
ției trenurilor și blocul de li
nie automat pe distanța Petro
șani — Livezeni, creindu-se un 
spor de capacitate de transport 
pe această porțiune foarte a- 
glomerată : s-a introdus' și ex
tins tracțiunea Diesel-electrică 
la toate trenurile directe de 
marfă precum și la unele tre
nuri de călători, asigurîndu-se 
un mare spor de capacitate de 
transport; s-au electrificat sta
țiile Merișor și Crivadia.

In următoarea etapă se vor 
definitiva lucrările de sistema
tizare a stațiilor pe ruta Li
vezeni — Simeria, lucrări în
cepute deja, urmînd ca pînă 
în 1975 toate stațiile să fie 
centralizate electrod inamic, să 
fio introdus blocul de linie' au
tomat și tracțiunea electrică. 
In acest fel, transportul celor 
11,1 milioane tone cărbune care 
se prevăd a fi extrase in Va
lea Jiului, precum și a celor
lalte mărfuri, va fi asigurat. 

put, întreaga țară a realizat un 
progres considerabil, mai avem 
incă multe de făcut. Ne stră
duim zi de zi cu gindul și ini
ma alături de partid, să ne în
deplinim sarcinile de plan, a- 
ducindu-ne astfel contribuția 
la înfăptuirea programului par
tidului.

— Sentimentele care ne în
cearcă in aceste zile, pș toți 
comuniștii, toți oamenii mun
cii — ne-a declarat minerul 
Gheorghe Percș, sint acelea de 
plenară adeziune, de dragoste 
nețărmurită față de conduce
rea partidului în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

A

Io
Radioul, televiziunea, presa 

ne aduc zilnic știri proaspeto 
despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român. Am 
ascultat la televizor și am 
citit apoi în presă Rapor
tul prezentat de secretarul ge
neral al partidului nostru, iu
bitul conducător Nicolae 
Ceaușescu. O perspectivă largă, 
luminoasă se deschide țării în
tregi. Simțeam o mare bucu
rie. o satisfacție lăuntrică, că 
la realizările obținute ne-am 
adus contribuția, prin munca 
noastră modestă, și noi ener- 
geticienii dc la Paroșeni. Sim
țeam în același timp insă și a- 
ccl îndemn spre mai mult și spre 
mai bine, simțeam acea răs
pundere de comunist, acea da
torie de a nu ne precupeți e- 
forturile pentru ~ca sarcinile 
ce se dezbat in acesto zile în 
Congres, sarcinile pe care 
partidul ni le va trasa să de
vină miine fapte împlinite, rea
lități vii.

Mai mult ca oricînd încerc 
acum sentimente de profund 
atașament față de partidul nos
tru drag. Mai mult ca oricînd 
îmi dau acum seama că nouă 
membrilor partidului comuniști 
în primul rînd ne revin sarcini, 
dc mare răspundere In viitor. 
Eu am desprins cu claritate a- 
ceste sarcini din Raportul pre
zentat do către tovarășul Ni- 
eolae Ceaușescu. Le-am discu
tat cu colegii de muncă și 
ne-am unit in același gind : să 
le ducem la îndeplinire fără 
șovăire, fără rezerve. Este doar 
spre binele nostru, al familiilor 
și al copiilor noștri, al țării în
tregi. Am înțeles din Raportul 
prezentat dc către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, din curta
tul delegaților la Congres, în
tre care mulți din județul Hu
nedoara. că ceea ce s-a făcut 
în țara noastră în ultimii ani 
se datorește muncii efervescen
te a poporului român, sub în
drumarea permanentă a unui 
partid revoluționar, încercat în 
lupte grele — Partidul Comu
nist Român.

Pavel DUMA
maistru șef de tură la secția 

cazane a C.E.T. Paroșeni
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ 
delegat al organizației județene de partid Hunedoara

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA 
delegat al organizației județene de partid Prahova

Stimați tovarăși,

\ iața ne oferă numeroase 
elenrnte pentru a aprecia 
în*â de pe acum dimensiunile 
ist’v-ice iu totul deosebite ale 
acestui Congres al partidului 
■nostru. El arc loc la confluen
ta unui trecut bogat in re
zultate și învățăminte și a 
unui viitor cu probleme com
plexe și sarcin calitativ noi. 
ț.. ture mai mult decit oricind 
rintom pregătiți sâ le rezol
vă i intr-o concepție socialis
tă • rcatoare. adaptată rcalită 
ților societății noastre.

Perioada de după Congresul 
el 1 X-lca încununează !n mo
dul cel mai fericit Întreaga 
evoluție a țării de la insurec- 
»,»-) armată din august 1944. In 
cuTastă perioadă am obținut 
5n toate domeniile vieții so-
♦ rale. în întreaga activitate 
internă și externă realizări 
mari, cu care partidul, între
gul popor se pot mîndri cu 
Splină îndreptățire.

Nintcm chemați să aprobăm 
acum jaloanele dezvoltării vii
toare a țării. Aceste jaloane 
sini trasate in documentele 
supuse dezbaterii Congresului 
și, în primul rind. în Rapor
tul atît de substanțial și de 
sobru, pătruns de un vibrant 
patriotism, prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Gă
sim întrunite aici învățămin
tele dezvoltării noastre socia
liste dc-a lungul unui sfert de 
veac, concluziile teoretice și 
practice rezultate din laborioa
sa activitate desfășurată de 
Comitetul Central, de întregul 
partid după Congresul al IX- 

Raportul constituie un do-
♦ unicat de o înaltă ținută ana
litică care pune în relief toa
te trăsăturile de bază ale li
niei politice a partidului și 
aduce o importantă contribu
ție la îmbogățirea teoriei și 
practicii construcției socialiste, 
a eîndirii marxist-leniniste. 
(Aplauze).

Decurgînd dintr-o concepție 
generală, clară și bine gîn- 
dită, despre făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, obiectivele și sar
cinile stabilite se îmbină ar
monios intre ele, constituind 
un adevărat program al parti
dului nostru comunist. Fiecare 
«m al muncii poate aprecia, 
»n deplină concordanță cu con
știința lui de comunist și ce
tățean, că programul partidu
lui nostru pentru perioada ur
mătoare constituie calea sigură 
pentru înfăptuirea integrală a 
idealurilor de echitate și dc fe
ricire socială, a aspirațiilor 
fundamentale ale poporului 
român.

Centrul de greutate al pre
ocupărilor viitoare ale partidu
lui continuă să-l constituie e- 
vonomia. Dezvoltarea puterni
că a forțelor de producție are 
nu numai o importanță intrin
secă Și este nu numai pirghia 
unică a ridicării nivelului de 
trai. Ea constituie totodată o 
condiție indispensabilă pentru 
r>dicarca nivelului științei și 
culturii, a nivelului de conș
tiință a fecărui cetățean, pen
tru îmbogățirea și perfecțio
narea întregului mecanism al 
relațiilor sociale. In acest ca
dru se impune ca un adevăr 
elementar importanța menți
nerii industrializării socialis
te in rolul de pivot al progre
sului întregii societăți. Doresc 
să subliniez că. elaborat pe 
baza unui calcul atent și rea
list, ritmul prevăzut pentru 
creșterea industriei corespun
de pe deplin posibilităților 
economiei naționale în etapa 
actuală. Putem aprecia, de a- 
semenea. că echilibrarea efor
turilor intre industrie, agricul
tură și celelalte ramuri asi
gură premisele necesare pen
tru dezvoltarea armonioasă în 
ritmuri susținute a întregii 
economii naționale.

Am convingerea fermă că 
progresul economiei noastre 
este de neconceput fără o rată 
înaltă a acumulării. Este lim
pede 'ă pentru a ajunge din 
urmă țările dezvoltate trebuie 
să tindem să ne apropiem de 
ele in ceea ce privește volu
mul acumulării pe locuitor. 
Or. intrucit aceste țări au un 
venit pe locuitor considerabil 
mai mare decît al nostru și 
intrucit și ele afectează acu
mulării o parte importantă din 
«cest venit, alegerea nu se 
pune decit în termenii urmă
tori : sau facem efortul de a-
♦ umulare necesar și ne apro
piem de nivelul țărilor avan
sate. sau nu facenî acest efort 
ți atunci vom râm ine și mai 
mult in urmă, cu toate impli
cațiile — economice, sociale și 
politice — ce decurg de aici. 
Prima cale, deși cerc anumite 
zatrificii, nu înseamnă că dez
voltăm producția de drugul 
producției. Dimpotrivă, aceas
tă ale ne permite să imbmă 
rațional interesele prezente cu 
<■•]<• viitoare, obținind în pers
pectivă rezultate superioare și 
in ridicarea nivelului de trai. 
(Aplauze puternice).

Tn Industrie, ca și în cele
lalte ramuri, toate problemele 
de dezvoltare sint abordate 
intr-o concepție de lungă per
spectivă. Tocmai de aceea pro
gramul nostru acordă o aten
ție prioritară ramurilor și sub- 
ram urilor moderne, de mare 
viitor, hotăritoare pentru pro
gresul economic și tehnic — 
energia electrică, metalurgia, 
chimia, construcțiile de mașini, 
iar in cadrul acestora — elec
trotehnica și electronica, me
canica fină, optica, producția 
de mașini-unclte și instalații. 

Stabilind aceste priorități, a- 
vem in vedere nu numai ne
voile actuale, ci și confrunta
rea eu cerințele pe care ni le 
va pune viața în viitor.

Esența programului partidu
lui pentru dezvoltarea indus
triei și în general a forțelor 
de producție este ridicarea e- 
fi> iențoi activ ității economice. 
De ridicarea eficienței trebuie 
să ne ocupăm sistematic. 1» 
toate nivelele, prin toate mijloa
cele. să o avem în vedere în 
rezolvarea oricăror probleme, 
în această privință, din lucră
rile Congresului pot fi trase 
învățăminte prețioase.

In cursul dezbaterilor din 
ședințele plenare și din ca
drul secțiunilor congresului 
nostru au fost dezvăluite o 
serie de situații nesatisfăcă
toare din domeniul planifică
rii. al activității sistemului fi
nanciar și de credit, al apro
vizionării tehnico-materiale, al 
folosirii capacităților de pro
ducție. al cheltuielilor de pro
ducție. a utilizării forței de 
muncă, precum și din alto do
menii. Au fost direct critica
te unele ministere și organe 
economice centrale, subliniin- 
du-se insuficienta lor preocu
pare în vederea asigurării 
condițiilor pentru buna des
fășurare a activității de pro
ducție. de investiți: în < 'rul 
întreprinderilor și pe șantiere. 
Un numitor comun al tuturor 
criticilor aduse îl constituie 
modul birocratic și lipsa de 
operativitate cu care sînt re
zolvate unele probleme ale 
unităților economice și orga
nelor locale.

Consider că neajunsurile 
semnalate sint reale, iar criti- 
cile sint întemeiate. Ele vizea
ză nu numai aparatul ministe
relor și organelor economice 
centrale, dar și pe miniștrii 
și conducătorii acestor orga
ne care poartă răspunderea 
nemijlocită pentru întreaga 
desfășurare a muncii în sec
toarele ce le-au fost încredin
țate. Noi, comuniștii care mun
cim in guvern, trebuie să tra
gem din aceste critici conclu
ziile necesare.

Se impune, înainte de toa
te. urgentarea definitivării și 
aplicării măsurilor privind 
perfecționarea planificării, a 
sistemului de finanțare și cre
ditare, a sistemului de pre
țuri, descentralizarea activită
ții de comerț exterior, într-un 
cuvint a tuturor măsurilor e- 
laborate de Conferința Națio
nală a partidului nostru. Nu
mai astfel vom reuși să eli
minăm din mecanismul eco
nomic clementele de centra
lism excesiv care au devenit 
o frînă în calea desfășurării 
muncii noastre.

Consiliul de Miniștri trebuie 
să-și îmbunătățească metodele 
de muncă, să-și intensifice 
controlul asupra ministerelor 
și organelor economice cen
trale, sâ asigure realizarea în 
cele, mai bune condițiuni a 
politicii economice a partidu
lui nostru.

Trebuie să ne preocupăm 
cu hotărire de simplificarea și 
perfecționarea aparatului mi
nisterelor și organelor econo
mice centrale, de reducerea 
formularisticii utilizate în sis
temele de evidență, de sporirea 
operativității în munca tuturor 
instituțiilor centrale. Să pro
movăm cu toată consecvența 
politica de cadre a partidului, 
ridicînd în muncile de răs
pundere oameni bine pregătiți, 
înzestrați cu spirit organiza
toric. dinamism și inițiativă. 
Tn același timp să ținem sea
ma că, așa cum s-a subliniat 
și în lucrările Congresului, lo
cul cel mai potrivit al cadre
lor tehnice cu pregătire supe
rioară este în uzină și nu în 
aparatul funcționăresc, în di
recții și servicii supradimen
sionate.

Pornind de la faptul că 
soarta sarcinilor stabilite de 
partid se hotăreste în fabrici 
și uzine. în unitățile economi
ce, ministerele și organele cen
trale trebuie să-și îndrepte a- 
tenția asupra întreprinderilor, 
să oreeze condițiile necesare 
pentru',ca ele să-si poată ma
nifesta din plin inițiativa în 
alegerea răilor de îndeolinire 
a sarcinilor de plan, de mo
bilizare a rezervelor intern^, 
îndeplinirea programului în- 
suflețitor pe care-1 va aeroba 
Congresul cere ca organele de 
conducere ale întreprinderilor 
să abordeze într-un mod nou 
sarcinile lor. El trebuie să-și 
însușească știința conducerii 
și organizării, nentru ră nu
mai astfel pot fi puse din nlin 
în valoare mijloacele tehnice, 
resursele materiale, financiare 
și de forță de muncă cu care 
sînt înzestrate întreprinderile 
noastre.

îmi exprim convingerea ă 
activul de partid care lucrea
ză în economie privește cu 
răspundere sarcinile încredin
țate și că va depune toate e- 
foriurile pentru ridicarea în
tregii activități la nivelul exi
gențelor sporite ale actualei 
etape de dezvoltare. (Aplauze).

Tovarăși,

Astăzi este mai limpede de
cit oricind că. bazindu-se pe 
forța statului socialist, pe ro
lul conducător al clasei mun
citoare, pe comunitatea de 
interese a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, pe uni
tatea tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, 
în jurul partidului comunist, 
socialismul □ devenit forma 

ireversibilă de existență n so
cietății noastre, o realitate pu
ternică pe care nici o forță 
din lume nu o poate clinti. 
(Aplauze puternice).

Vorbind de viitorul țării, se 
poale aprecia că nimic nu 
are o importanță atit dc mare, 
influențe atit dc multiple și 
de adinei cum are creșterea 
rolului conducător al partidu
lui In domeniul economiei, al 
culturii, in toate domeniile 
vieții sociale. Faptul că as
tăzi, la cel de-al X-lea 
Congres. întregul popor este 
strîns unit și formează un 
zid de nepătruns în Jurul 
partidului nostru. în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
domonstrează cum nu se poate 
mai grăitor că politica inter
nă și internațională a parti
dului s-a înscris cu neabătută 
consecvență în coordonatele 
intereselor vitale ale țării, ale 
dezvoltării și întăririi siste
mului mondial socialist. Prin 
munca sa de zi cu zi, prin 
politica sa. partidul nostru a 
devenit înlr-adcvăr conducă
torul necontestat și do neinlo- 
cuit al societății noastre. 
(Anlauzc puternice).

Una dintre cele mai impor
tante opțiuni politice ale parti
dului nostru pentru perioada 
următoare o constituie întă
rirea rolului organizatoric al 
statului și. totodată, dezvolta
rea in continuare a democra
ției socialiste. Promovată in
tr-o concepție care va exclude 
și pe viitor mersul de la sine, 
dezvoltarea democrației consti
tuie o pîrghie puternică a ac
tivizării inițiativei, capacității 
creatoare a maselor și, totoda
tă. o condiție a afirmării inte
grale a personalității fiecărui 
cetățean.

In ceea ce privește proble
mele externe, mă alătur inte
gral aprec iorii < ă activitatea 
internațională desfășurată de 
Comitetul Central și guvern în 
baza liniilor directoare stabi
lite dc Congresul al IX-lca își 
confirmă pe deplin justețea. A- 
xarca politicii externe pe în
tărirea prieteniei și alianței cu 
țările socialiste, dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele pe 
baza cunoscutelor principii ale 
relațiilor internaționale, pre
ocuparea pentru unitatea miș
cării comuniste pe baza auto
nomiei fiecărui partid, a drep
tului său inalienabil de a-și 
stabili de sine stătător linia 
politică, vor constitui și pe vii
tor cpdrul unei politici exter
ne dinamice și constructive, 
înfăptuirea orientărilor supuse 
spre aprobare Congresului asi
gură — atit condițiile externe 
necesare continuării operei de 
edificare a noii orînduiri, cît 
și participarea activă și plină 
de răspundere a partidului 
nostru la rezolvarea proble
melor ce se ridică în mișca
rea comunistă și muncito
rească, pe drumul făuririi unei 
noi unități, a problemelor mart 
care confruntă lumea contem
porană.

Dragi tovarăși.

Aș dori să subliniez și cu că 
în toate domeniile activității 
partidului și statului nostru — 
în elaborarea politicii econo
mice, a liniei spre dezvoltarea 
democrației socialiste, în per
fecționarea stilului și metode
lor de lucru ale partidului, 
în elaborarea politicii interna
ționale — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut și are un 
rol hotărîtor. Noi, cei care am 
avut cinstea să activăm în or
ganele de conducere ale parii 
dului, cunoaștem dintr-o acti
vitate dc zi cu zi excepționa
lele însușiri de conducător și 
organizator ale secretarului 
general, modul său creator de 
a gîndi, încrederea sa nețăr
murită în popor, în forțele 
creatoare ale poporului nos
tru. E) este într-adevăr cel 
mai bun dintre cei mai buni, 
comunistul cel mai indicat- să 
ocupe funcția supremă de. con
ducere în cadrul partidului 
nostru. (Aplauze puternice). 
Este limpede, tovarăși, că prin 
sorijinul unanim și entuziast 
de care s-a bucurat propune
rea alegerii tovarășului yicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general, partidul și po
porul își exprimă dragostea și 
recunoștința față de conducă
torul partidului și statului 
nostru, voința de a vedea con
tinuată linia politică care a 
înscris țara pe traiectoria unor 
succese remarcabile în toate 
domeniile, l-a consolidat inde
pendența și î-a sporit presti
giul.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să exprim încre
derea profundă că pro
gramul de progres și pros
peritate elaborat de Congre
sul al X-lca, va fi îndeplinit 
cu succes. Noi, comuniștii, am 
făcut din făurirea noii orîn
duiri sensul principal al vieții 
noastre. Cheia succesului în 
îndeplinirea misiunii istorice 
care a revenit partidului nos
tru comunist stă în disciplina 
de fier a rindurilor noastre, 
în menținerea și întărirea u-. 
nității națiunii, a întregului 
ponor în jurul partidului. In
teresele superioare ale țării 
ne cer să nu precupețim nici 
un efort pentru a pune cît rnai 
deplin în valoare pe pămîn- 
tul României avantajele imen
se ale socialismului. pentru a 
asigura triumful programului 
elaborat de Congresul al 
X-lca, triumful liniei politice 
generale a Partidului Comu
nist Român (Aplauze puter
nice).

Stimați tovarăși,

Partidul și poporul nostru 
urmăresc cu deosebit intciȚS și 
adîneă satisfacție lucrările ce
lui de-al X-lca Congres, eve
niment de neasemuită impor
tanță, cu ample semnificații în 
viața politică și social-ocono- 
mică. avînd loe in preajma a- 
niversărll unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei, in condițiile 
unei intense activități desfășu
rate de oamenii muncii in toa
te domeniile construcției socia
liste.

Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ccaușescu înfă
țișează transformările revoluțio
nare petrecute în structura so
cietății, sintetizează bogata ex
periență acumulată de partid 
și de stat în construirea so
cialismului, arată principalele 
direcții de dezvoltare, prefigu- 
rind viitorul luminos al Ho- 
mfiniei socialiste.

După cum este cunoscut, con
ducerea partidului a manifes
tat o permanentă grijă pentru 
selecționarea, creșterea și pro
movarea cadrelor, ridicînd în 
decursul anilor, din rîndul ce
lor mai buni fii ai clasei mun
citoare și ai poporului, un va
loros detașament de cadre ca
re au muncit și muncesc cu de
votament pentru ridicarea și 
perfecționarea continuă a ni
velului întregii activități socia
le, pentru organizarea, condu
cerea și mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii în vederea 
transpunerii în viață a politicii 
partidului și statului nostru. 
(Aplauze).

Modul cum sint abordate de 
către partidul nostru probleme
le politicii de cadre contribuie 
la înțelegerea adevărului că ac
tivitatea din acest domeniu tre
buie situată în centrul aten
ției, la nivelul celorlalte preo
cupări majore ale construcției 
socialiste. Aceasta atrage după 
sine sporirea răspunderii orga
nelor de partid și do stat față 
de pregătirea și promovarea 
cadrelor. O asemenea cerință, 
izvorită din realitate, demon
strează cu prisosință că în con
textul utilizării raționale a 
mijloacelor de producție — ori- 
cît de moderne și de perfecțio
nate ar fi ele — al factorilor 
care hotărăsc, calitatea muncii, 
indiferent do sectorul de acti
vitate socială — trebuie avut 
în vedere mai întîi omul, de 
ale cărui virtuți, nivel do e- 
ducare și grad dc cunoștințe 
depinde valoarea bunurilor'ma
teriale și spirituale pe card- le 
dă ol societății.

Procesul complex de pregăti
re și perfecționare continuă a 
cadrelor în țara noastră este 
favorizat dc faptul că socialis
mul creează cele rnai prielnice 
condiții pentru înflorirea și a- 
firmarea personalității umane 
și se desfășoară sub îndruma
rea directă și nemijlocită a 
C.C. al P.C.R.. așa cum au 
stabilit Congresul al IX-lea al 
partidului și Conferința Națio
nală.

Rezultatele obținute în acest 
pătrar de veac sînt concluden
te: în acest timp s-au format 
peste 230 000 specialiști cil stu
dii superioare, peste 400 000 ca
dre cu studii medii de specia
litate și peste 900 000 de mun
citori calificați prin diferite 
școli. Aceasta dovedește poten
țialul uriaș de care dispune 
partidul și clasa muncitoare 
pentru a pregăti din rîndurile 
largi ale poporului valorosul 
detașament de cadre în măsu
ră să aplice cuceririle științei, 
să stăpînească tehnica moder
nă. să realizeze politica parti
dului de construire a noii orîn
duiri sociale.

Tn condițiile cînd multitudi
nea cuceririlor revoluției teh- 
nieo-științifice contemporane 
pătrunde cu repeziciune în toa
te domeniile de activitate, cînd 
conducerea și organizarea știin
țifică a producției și a muncii 
devin probleme de însemnătate 
primordială, interested întrea
ga societate, se impune intensi
ficarea preocupărilor pentru 
pregătirea din timp, prin for
me adecvate, a cadrelor de 
conducere. Practica socială a- 
rată în mod convingător că 
pentru a conduce și organiza 
competent .și cu eficiență un 
anumit sector de activitate nu 
este suficientă numai diploma 
care atestă studiile urmate; 
fiecare conducător de întreprin
dere. de instituție, trebuie să 
dovedească o bună pregătire 
politico-ideologică. să posede 
un ansamblu do cun6t:ntp 
teoretice și practice privind 
știința conducerii, arta do a 
lucra cu oamenii, talent orga
nizatoric. spirit gospodăresc, o 
ținută etică comunistă. Pregă
tirea multilaterală a cadrelor 
reprezintă deci o cerință obiec
tivă. întrucît cele mai bune 
decizii și măsuri stabilite și 
aplicate în diverse domenii so
licită o arie largă de cunoștin
țe politice, științifice, tehnice, 
do cultură generală, presupune 
acumularea unei bogate expe
riențe.

Asigurarea unei conduceri 
competente necesită ca minis
terele să studieze și să adopte 
’nasuri care să ducă realmente 
la îmbogățirea și lărgirea sis
temului de formare și perfec
ționare a cadrelor și specialiș
tilor în raport cu nevoile ra
murilor. cu profilul unităților 
și specificul diferitelor catego
rii de funcții, acordînd priori
tate celor cu funcții de condu
cere de nivel superior și me
diu. Pentru a răspunde cerin
țelor actuale și de perspectivă 
ale economiei, activitatea de 
perfecționare a cadrelor tre
buie în mod necesar să fie con

cepută și realizată sub dublul 
ei aspect: perfecționarea pre
gătirii de specialitate, conco
mitent cu cunoașterea temei
nică a tuturor problemelor pri
vind conducerea și organizarea 
științifică a producției și a 
muncii. O asemenea acțiune de 
amploare solicită atragerea in 
mai mare măsură a institu
țiilor de invățămint superior.

Tn documentele Congresului, 
problema repartizării și folosi
rii judicioase a cadrelor ocupă, 
de asemenea, un loc de seamă. 
De fapt, conducere și organi
zare științifică înseamnă. în 
primul rînd, o justă folosire a 
întregului potențial de forță 
de muncă, pricepere de a 
repartiza cadre potrivit calită
ților, capacității și pregătirii 
lor. procuni și nevoile reale ale 
unităților de producție.

De „aceea, ținînd seamă dc 
sarcinile grandioase care stau 
în fața poporului nostru pen
tru etapa următoare, se impu
ne cu acuitate ca organele și 
organizațiile de partid, minis
terele, instituțiile și comitetele 
de direcție să întreprindă o 
scamă de măsuri astfel incit, 
fiecare director, inginer, econo
mist, profesor să-și pună din 
plin in \aloarc priceperea și 
capacitatea la locul său de 
muncă pentru sporirea necon
tenită a bunurilor materiale și 
spirituale necesare societății. 
Din acest punct de vedere tre
buie să se acorde o atenție mai 
mare. îndeosebi cadrelor cu 
pregătire superioară. Se cunoaș
te că datorită unor deficiențe 
în activitatea ministerelor, ins
tituțiilor și întreprinderilor, un 
număr apreciabil de astfel de 
cadre au fost repartizate ne
rațional. iar altele și-au schim
bat nejustificat locul de mun
că, ceea ce a făcut ca unele 
din acestea să fie încadrate în 
funcții inferioare pregătirii lor, 
irosindu-și astfel forțele și ca
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întreprinderii de construcții- 
montaj nr. 1-Bucureșli, dele
gat al organizației de partid 
a municipiului București, LE- 
ONTE RĂUTU, membru al 
Comitetului Executiv a! C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, dele
gat al organizației județene 
de partid Bacău, PETRE IO- 
NESCU, prim-secretar al Co
mitetului județean Constanta 
al P.C.R., delegat al organiza
ției judefene de partid Con
stanta, PETRE LUPU, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul mun
cii, delegat al organizației ju
dețene de partid Suceava.

Au rostit apoi cuvînlări de 
salul adresate Congresului to
varășii: MART A MELO, mem
bră a Comisiei Politice a Par
tidului Socialist din Chile, ca
re a oferit un dar secretarului 
general al P.C.R. — o sculp
tură In lemn ce reprezintă un 
țăran chilian, LUTHER THO
MAS, membru al Comitetului 
Centra) al Partidului Poporu
lui din Panama, LARBI BO- 
UHALI, membru al Consiliului 
National al Partidului Avan
gărzii Socialiste din Algeria, 
și ANTONIO SOUZA, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Brazilian.

Președintele ședinței a in
format că s-au mai primit 
mesaje din partea PARTIDU
LUI COMUNIST DIN IORDA
NIA, PARTIDULUI COMU
NIST DIN STATELE UNITE 
ALE AMERICII, PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CANADA, 
PARTIDULUI COMUNIST IS
RAELI AN, PARTIDULUI CO
MUNIST DIN LUXEMBURG, 
PARTIDULUI COMUNIST DIN 
MARTI NIC A, PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ISRAEL, 
PARTIDULUI UNIFICAT AL 
COMUNIȘTILOR HAITIENI și 
PARTIDULUI POPULAR PRO
GRESIST DIN GUYANA, prin 
care transmit un călduros sa
lut Congresului, Partidului 
Comunist Român, poporului 
român și urează deplin suc
ces lucrărilor Congresului.

Cuvântările rostite de repre
zentanții partidelor de peste 
hotare și mesajele transmise 
Congresului au fost sublinia
te cu vii aplauze de toii cei 
prezentl.

In numele delcgafilor si in- 
vitaților, președintele ședinței 
a exprimat mulțumiri căldu
roase oaspeților, și partidelor 
care au transmis mesa ie. pen
tru cuvintele de solidaritate 
tovărășească adresate Partidu
lui Comunist Român, celui 
de-al X-lea Congres.

Lucrările ședinței de după- 
amiaza au fost prezidate. în 
continuare. de tovarășul VA
ST/. E Vil.CU.

La dNcul ia generală au luat 
cuvintui tovarășii: MANEA 
MĂNESCU, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al 
C.C. a] P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stal, dele
gat al organizației județene 
de partid Dîmbovița, ION 
NICOLA, prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular jude
țean Gorl, delegat al organi
zației Județene de partid Gorj, 
FLORIAN DAN Al. ACHE, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
căilor ferate, delegat al orga
nizației Județene de partid 
Buzău, și ION AVRAM, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, delegat al organi- 

pacitatea pentru rezolvarea u- 
nor probleme admlnistrativ- 
func ționărești. Evident că a 
coastă stare de lucruri duce 
treptat .și inevitabil la descali
ficarea acestor cadre și repre
zintă o pierdere pentru socie
tate. Aceste stări dc lucruri 
au fast eu tărie critic ate in 
Congres de tovarășul Ni.-olac 
Ceaușescu. Este necesar sâ se 
treacă cu hotărire .și neîntirziat 
la folosirea directă a cadrelor 
și specialiștilor In procesele 
practice ale producției materia
le. (Aplauze).

Tn. ansamblul politicii de ca
dre. selecționarea și promova
rea în funcții dc răspundere a 
celor mai competenți oameni 
reprezintă coordonate de im
portanță deosebită care anga
jează și afectează interesele în
tregii colectivități. Chezășia 
succesului în promovarea ca
drelor o reprezintă respectarea 
consecventă a criteriilor și nor
melor stabilite de conducerea 
partidului, caro vizează < ili- 
tățile politice, profesionale și 
morale ce trebuie să le întru
nească fiecare om propus pen
tru a îndeplini funcții de răs
pundere. Viața oferă nume
roase exemple din care rezul
tă că atunci cînd numirea in 
funcții dc conducere s-a fă
cut pe baza unor considerente 
unilaterale, neglijindu-se im
portanța criteriilor, fie de na
tură politică sau profesională, 
fie de ftatură etică, s-a ajuns 
la unele uromovări nereușite. 
Promovarea celor mai bune 
cadre necesită deci. în mod o- 
bicctiv. ca munca de selecțio
nare să se bazeze pe nomi'1 și 
inotode fundamentate știin<’fic. 
aplicate diferențiat. potrivit 
specificului activității și răs
punderii ce o implică fiecare 
funcție, care să permită o apre
ciere judicioasă, cît mai a- 
proape de adevărata valoare a 
omului. Aplicarea cu strictețe

A 6-A ZI A LUCRĂRILOR
rafiei judefene de partid Ca- 
raș-Severin.

Președintele ședinței a adus 
apoi la cunoștință că Prezi
diul Congresului a primit o 
scrisoare din partea tovarășu
lui ION PAS, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Insti
tutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, de
legat al organizației judefene 
de partid Buzău, prtn care 
anun(ă că, din motive de boa
lă nu poale participa la lu
crările Congresului. Regret înd 
că nu-și poale îndeplini man
datul încredințat, tovarășul 
Ion Pas Își exprimă adeziu
nea călduroasă la toate docu
mentele și holărîrile Congre
sului. In încheierea scrisorii 
sale se spune : .Cu însuflețire 
am votat In Conferința jude
țeană Buzău și votez și pe ca
lea aceasta, cu carnetul de 
delegat pe care îl alătur, pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, bărbatul cu atît 
de multe și excepționale cali
tăți, luptător și conducător in 
serviciul cauzei poporului și 
socialismului să fie reales 1n 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român".

In continuare, președintele 
ședinței a anunțai că pentru 
a participa la discuții, în șe
dințele plenare ale Congresu
lui s-a înscris un număr de 
•N5 tovarăși, din care au lua{ 
cuvintui 51. De asemenea, în 
secțiunile de lucru au luat 
cuvintui 362 de tovarăși. I a 
propunerea Prezidiului. Con
gresul a aprobat sistarea dis
cuțiilor, urmind ca tovarășii 
care mai au de expus proble
me importante să Ie prezinte 
In scris la secretariat, jxntru 
a fi incluse în stenograma 
Congresului.

Delegații au adoptat apoi 
hotărîri cu privire la docu
mentele dezbătute în zilele 
Congresului.

Djnd o înaltă apreciere ac
tivității Comitetului Central al 
partidului și Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care prin conținu
tul său bogat de idei, prin 
analiza marxist-leninistă a 
drumului parcurs, a etapei ac
tuale a societății noastre și 
prin fundamentarea științifică 
a viitorului patriei, reprezintă 
un remarcabil document pro
gramatic. de mare valoare 
teorelică și practică pentru 
activitatea partidului șl po
porului nostru. Congresul a 
adoptat In unanimitate urmă
toarea hotărî re :

„CONGRESUL AL X-PEA 
At. PARTI DU IUI COMUNIST 
ROMÂN APROBĂ RAPOR
TUL COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI PRE-
7.FNTAT  DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU SI 
ACTIVITATEA l)FSF Ași'RA
TA DE COMITETUL CEN
TRAL fN PERIOADA DINTRE 
CONGRESUL AL IX-I EA ȘI 
CONGRESUL AL X-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN".

Întreaga asistentă se ridică 
și aplaudă îndelung. To|i cei 
prezentl își manifestă cu en
tuziasm adeziunea deplină la
tă dc politica internă și ■■ 'or
nat ională a Partidului Comu
nist Român, expresie spălă
cită a capacității part'''ului 
nostru de a găsi cele mai bu
ne cui pentru asigurarea mer
sului înainte al României so
cialiste. In numele tuturor co
muniștilor, al întregului po
por, delegații și invitații își 
exprimă astfel voința de a 

n principiului muncii colective 
în selecționarea și promovarea 
cadrelor asigură garanția înca
drării funcțiilor de răspunde
re cu oameni valoroși, temei
nic și multilateral pregătiți, a- 
preciați potrivit rezultatelor 
obținute în activitatea profe
sională și obștească, pe deplin 
răspunzători față dc bunul 
mers al compartimentelor În
credințate.

în îndelungata sa activitate, 
partidul nostru a desfășurat pe 
un front larg o intensă și rod
nică muncă dc educare a ca
drelor în spiritul înaltelor 
print ipii ale clicii socialiste. 
Rezultatele obținute in acest 
domeniu sint reliefate de fap
tul < ă majoritatea covjrșitoa- 
rc a cadrelor cu munci do răs
pundere pe linie do partid, de 
stal, in economic, invățămint, 
știință, cultură, sănătate, in or
ganizațiile obștești se situează 
la înălțimea sarcinilor încre
dințate, .muncesc cu pricepere, 
pasiune și răspundere pentru 
aplicarea in viață a politicii 
partidului și ■.talului. ..Fiecare 
activist — arată tovarășul Ni- 
cokie Ccaușescu în Raportul 
prezentat la Congres — iși 
justifică funcția și locul său in 
ierarhia socială, in măsura în 
care se dovedește capabil, să 
asigure conducerea optimă a 
treburilor obștești, soluționarea 
problemelor ridicate de oame
nii muncii".

Experiența acumulată de 
partidul și statul nostru in 
munca de selecționare, crește
re și promovare a cadrelor, a- 
plicarea neabătută a indica
țiilor cu privire la activitatea 
din acest domeniu, cuprinse în 
documentele Congresului, ne 
dau certitudinea că puterni 
cui detașament al cadrelor de 
care dispunem, precum și noi
le contingente care se vor for
ma. vor munci cu pricepere, 
pasiune și devotament pentru 
organizarea. îndrumarea și mo
bilizarea maselor de oameni ai 
muncii la înfăoluirca vastului 
program elaborat de Congres, 
care va accelera progresul e- 
conomic și social al Românki. 
apronicrca ci tot mai mult de 
nivelul celor mai dezvoltate 

sluji cu abnegație cauza în
floririi multilaterale a patriei 
noastre socialiste, cauza so
cialismului și păcii în lume.

Președintele ședinței a ară
tat că, în perioada premergă
toare Congresului, proiectul 
de Directive cu privire la pla
nul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980 
a fost larg dezbătut în toate 
organizațiile de partid și ma
sele de oameni ai muncii. In 
cadrul acestor dezbateri, pre
cum și în ședințele plenare 
ale Congresului și in secțiu
nile sale de lucru, s-au iăcul 
o serie de propuneri pentru 
îmbunătățirea proiectului de 
Directive. Aceste propuneri 
au iosl laminate in scris tutu
ror delegaiilor. Cu un spirit 
de deplină responsabilitate, 
de mindrie și încredere în vi
itorul viguros al societății ro
mânești de mîine, dMeanfii au 
aprobat în unanlm!'ci'n „DI
RECTIVELE CU PLIVIRE LA 
PLANUL CINCINAL Pc 'Nil 
1971—1975 SI LINIILE DIREC
TOARE ALE DEZVOLTĂRII 
ECONOMICO-SOCIALE A RO
MÂNIEI PE PERIOADA 1976- 
1980". cu comp'eiările aduse.

Primind definitiva consacra
re, prin votul unanim al ce
lui mai înalt for al partidului, 
Directivele au devenit progra
mul insuf Jeț it or de muncă al 
tuturor comuniștilor, al între
gului popor, program care — 
prin obiectivele și dimensiu
nile sale — mobilizează toate 
energiile națiunii și deschide 
o etapă superioară în dezvol
tarea societății noastre socia
liste.

In continuare a fost adop
tată în unanimitate următoa
rea hotărire : „CONGRESUL 
AL X-LEA AL PARTI™! LUI 
COMUNIST ROMÂN \PRO- 
BĂ RAPORTUL COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE".

In continuarea lucrărilor, 
președintele ședinței a arătat 
că, în urma dezbaterilor ce au 
avut loc, Secțiunea pentru 
problemele statutare, ale ac
tivității și vieții interne de 
partid. în concluziile sale, a 
propus îmbunătățirea preve
derilor unor articole a'e Pro
iectului Statutului Partidului 
Comunist -Român, ce urmează 
a ii supus spre aprobare 
Congresului.

Fală de textul initial, pre
zentat delegaiilor la Congres, 
se propune să se aducă ur
mătoare'o mortificări articole
lor 5; 27 și -15 din Statalul 
Partidului Comunist Român.

ARTICOLUL 5. ALINEATF- 
LE 1 și 2 se propune să aibă 
următoarea formulare: „In 
partid se primesc persoane 
care au împlinit vîrsta de 18 
ani. Tinerii pină la vîrsta de 
26 dc ani inclusiv se primesc 
în partid numai dacă sînt 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist".

ARTICOLUL 27, ALINEA
TELE 1 ȘI 2 se propune să 
lie reformulate într-un singur 
alineat cu următorul continui : 

„Organul superior al orga
nizației de partid județene, 
municipale, orășenești, comu
nale este adunarea generală 
sau conferința organizației de 
partid respective. Conferința 
ordinară a organizației jude
țene, municipale și orășenești 
de categoria l-a se convoacă 
de comitetul de partid respec-M 
tiv, odată la patru ani; adu
narea generală sau conferința 

țări ale lumii contemporane. 
Prin aceasta, cadrele noastre 
vor evidenția cu prisosință ta
lentul, spiritul de sacrificiu și 
dc abnegație, întreaga lor ca
pacitate, vor justifica pe drept 
cuVlnt încrederea, prețuirea «1 
dragostea cu care sînt încon
jurate de întregul nostru po
por.

Sqreinile multiple și com
plexe necesită siwriroa preocu
pării organelor de partid și d» 
stat pentru a îndruma și spri
jini cadrele sâ se ridice la ni
velul cunoașterii științifice con
temporane, fără dc care nu 
poate fi conceput astăzi pro
gresul. să militeze pentru în
sușirea temeinică a concepției 
materialist-dialectice. care a- 
jută la înțelegerea perspective
lor dezvoltării socialo și a sen
sului măsurilor pe rare le ia 
partidul în tonte direcțiile, la 
creșterea răspunderii — în ve
derea participării directe și ne
mijlocite la înfăptuirea măre
țului program aprobat de Con
gres. (Aplauze).

Tov arăși.
Întregul partid și popor au 

aprobat cu entuziasm și în
dreptățită mindrie hotăririle 
conferințelor județene de partid 

i a Municipiului București ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales in funcția de secre
tar general. Membrii de partid, 
toți oamenii muncii din patria 
noastră știu că tovarășul Ni- 
eolae Ceaușescu întruchipează 
in persoana sa cele mai înalte 
virtuții ale comunis: uilui, lup
tător neobosit, patriot înflăcă
rat, internaționalist consecvent, 
conducător eminent și Încercat, 
care și-a dedicat întreaga acti
vitate prosperității României, 
cauzei păcii și socialismului 
atrăgindu-și astfel stima și 
prețuirea binemeritată a parti
dului si a întregului popor. 
(Aplauze).

Tcită de ce. îndeplinind man
datul încredințat de organiza
ția județeană de partid Praho
va. susțin din inimă și cu toa
tă căldura realegerea sa în 
înalta funcție de Secretar Ge
neral al Partidului nostru. 
(Aplauze puternice).

ordinară a organizației de 
partid orășenești de catego
ria a H-a și a organizației co
munale de partid se convoa
că de comitetul dc partid res
pectiv odată la doi ani".

De asemenea, se propune 
CA ARTICOLUL 45. ALINEA
TUL 1, să 4je completat cu 
prevederea ca și organizațiile 
de partid din unitățile medi
co- sanitare să aibă dreptul 
de control asupra activității 
conducerii administrative.

Supus aprobării Congresu
lui, textul Statutului modifi
cat. cu completările făcute în 
cadrul dezbaterilor din Sec
țiune, a fost adoptat In una
nimitate.

Delegații și invitații au sa
lutat cu puternice aplauze ho- 
lărîrea luată, modificările a- 
duse Statutului, menite sâ du
că la îmbunătățirea calitativă 
a muncii de partid, la întări
rea legăturilor sale cu mase
le. la ridicarea .pe o treaptă 
mai înaltă a rolului condu
cător al partidului — cheză
șia a noi și strălucite victo
rii ale poporului nostru.

Proiectul Rezoluției Congre
sului al X-lea al Partidului 
Comunist Român. întocmit de 
Comisia aleasă de Congres, 
a fost difuzat dfn timp tutu
ror delegafilor. Președintele 
ședinței arăta că an fost 
făcute următoarele două pro
puneri de completare a tex
tului pe care l-a supus apro
bării Congresului:

„Congresul își exprimă soli- 
darilalea cu partidele comu
niste și muncitorești, cu for
țele revoluționare antiimpe- 
rialisle caro. înfrunlînd teroa
rea și opresiunile reaimurilor 
reacționare, luptă pentru li
bertate, democrație și progres 
social".

^.Frontul Unității Socialiste 
care exprimă unitatea și co
eziunea în societatea noastră 
socialistă ' a Irebnj sâ aclio- 
neze Pot mai intens, sub con
ducerea partidului. pentru 
participarea tuturor cateaorii- 
lor de cetățeni, a in'r-aului 
popor, la viata politică si so
cială, la conducerea treburilor 
tării, la îniăolu'r'a n-ori'a- 
miilui trasat de Congresul al 
X-lea al partidului".

Puse la vot. cele două com
pletări au fost adoptate in u- 
nan imitate.

De asemenea, s-a anunțai 
că la secretariatul Cong"'su- 
lui s-au primit citeva obser
vații de îmbunătățire a unor 
iormu’ări ale textului care a 
lost prezentat, de care se va 
tine seama la redactarea defi
nitivă a rezoiu'iei. Nemaiii’nd 
alte observații și propuneri 
la text, rezoluția a fost pusă 
la vot.

CONGRESUL A ADOPTAT 
IN UNANIMITATE REZOLU
ȚIA CONGRESULUI AL X- 
LFA AL PARTIDUll I COMU
NIST ROM \ N.

Intr-o atmosferă de mure 
însuflețire, delegații la Con
gres, întreaga asistentă, se ri
dică, aplaudă puternic.

A luat apoi cuvintui tova
rășul DUMITRU COL1U. mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al PC.R., 
președintele Comisiei de Ape
luri, cure a prezentat Raportul 
Comisiei.

Congresul a aprobat Rapor
tul Comisiei dc Apeluri.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agcrpres)
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i®ti a de cooperare economică 
' v hntco-ștlințlfică.

■ dezvoltarea colaborării și 
<»•« pr rării economice și tehnico- 
ștunțifice a tării noastre, un 
rol important revine activității 
^••sfășurate în organizațiile in- 
i* i naționale. Ca urmare a ho- 
lăririlor Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. din 21 mai 
ax, care a aprobat în unani
mitate documentele adoptate 
de .Sesiunea a NXITI-a specială 
a C.A.E.R., este necesar să se 
acorde, în continuare, atenție 
studierii posibilităților de lăr
gire și 8dîncire a colaborării 
și cooperării economice și teh

Concluziile Secțiunii pentru problemele 
pregătirii forței de muncă, 

a cadrelor, invățămint și știință
Delegații participant! la Sec

țiunea pentru problemele pre
gătirii forței de muncă, a ca
drelor, învățămînt și știință își 
exprimă acordul deplin față de 
amplul și insuflețîtorul program 
prezentat in Raportul secreta
rului general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
Raport care jalonează obiecti
vele majore ale dezvoltării vi
itoare a patriei noastre. Dezba
terile la care au participat 25 
de vorbitori, au prilejuit ma- 
n-festarea totalei adeziuni la o- 
rientarea dată în Raport pen
tru domeniile care au făcut o- 
biectul activității secției, pre- 
C’im și la prevederile proiectu- 
loi de Directive. Prin măsurile 
preconizate, școala și cercetarea 
științifică își vor spori rolul de 
mare însemnătate ce le revin 
în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Evidențiind schimbările care 
au intervenit în perioada con- 
-slrucțîei socialismului în struc
tura societății sporirea nume
rică a clasei mun itoare, creș
terea ponderii specialiștilor, 
■participantii la discuții iu a- 
preciat în unanimitate că pre
vederile din documentele pre
zentate Congresului asigură 
rontinuarea acestui proces, ri
dicarea gradului de utilizare a 
torței de muncă și integrarea 
unui număr tot mai mare de 
-oameni în sfera producției ma
teriale.

Crearea de noi ramuri și 
subramuri în economia națio
nală, introducerea pe scară tot 
mai largă a tehnicii moderne, 
impun economisirea și folosi
rea judicioasă a forței de mun
că Este necesară stabilirea u- 
nr- structuri raționale a per
sonalului din întreprinderi și 
instituții, care să asigure pro- 
porții. corespunzătoare cerințe
lor reale, între cadrele cu studii 
superioare, cele cu pregălire 
medie și muncitorii calificați, 
cit și între personalul ocupat 
-direct în producție șj cel din 
activitățile administrative. Va 
trebui să crească preocuparea 
pentru o mai bună distribuire 
a forței de muncă pe ramuri de 
activitate și de dirijare a ei 
cu precădere spre sectoarele 
productive, unde se manifestă 
1 psă de mină de lucru și în 
mod deosebit pentru satisface
rea nevoilor de muncitori cali
ficați și specialiști în noile în
treprinderi.

Caracterul dinamic al econo
miei moderne implică perfec
ționarea necontenită a pregăti
rii profesionale, calificarea pe 
profile mai largi și policalifica
rea cadrelor, care vor permite 
o mobilitate și o capacitate de 
adaptare mai mare a acestora 
la noile cerințe, o utilizare mai 
eficientă a lor.

Participanții la discuții au 
relevat necesitatea de a se con
tinua lucrările de prognoză pri
vind forța de muncă și struc
tura acesteia, pentru o peri
oadă mai îndelungată. Aceste 
lucrări vor sta la baza defini
tivării programului special de 
pregătire a cadrelor — parte 
integrantă a viitorului plan cin
cinal si a schiței de dezvoltare 
■r-conomică si socială a tării pî- 
r.ă în 1980.

Subliniind înalta misiune a 
școlii în ridicarea gradului de 
cultură si îmboeă'iroa vieții 
spirituale a întregului popor, 
cit și în formarea cadrelor ne
cesare tuturor domeniilor de ac
tivitate socială. narticipanții 
a-aii raliat aprecierii cuprinse 
în Raonrt 'ă Directivele C.C.

Concluziile Secțiunii pentru problemele 
dezvoltării orinduirii sociale și de stat

Cei 30 de delegați și invitați 
care au luat cuvîntul, toți par
ticipanții la lucrările Secțiunii 
pentru problemele dezvoltării 
orinduirii sociale și de stat au 
Spreciat în mod deosebit acti
vitatea laborioasă desfășurată 
ffe partid, de Comitetul său 
.Central și personal de secreta- 
,rul general, pentru înfăptuirea 
(hotăririlor Congresului al TX- 
!ea și ale Conferinței Națio
nale, pentru edificarea socia
lismului în patria noastră, pen
tru sporirea necontenită a pres- 
tiff’vlui României pe arena in- 
teiMațională.

în unanimii : • 1 r- <.i ru lpL'ilin.lă 

nico științifice cu țările mem
bre ale acestei organizații, pre
cum și ale celorlalte organiza
ții internaționale ale țărilor 
socialisto, pe baza principiilor 
internaționalismului socialist, 
egalității depline în drepturi, 
respectării suveranității și in
dependenței naționale, avanta
jului reciproc și întrajutorării 
tovărășești. în același timp, es
te necesar sg se fructifice mai 
deplin posibilitățile și avanta
jele pe caro le oferă participa
rea României la o seric de alte 
organizații internaționale de 
colaborare economică și tehni- 
co-științifică.

Pentru asigurarea în condiții 
cît mai bune a lărgirii și inten

al P.C.R și legea invățăinintu- 
lui asigură orientarea și cadrul 
de dezvoltare a invățămintului 
pe o lungă perioadă de timp.

Generalizarea școlii dc zece 
ani a fost apreciată în secție 
ca un moment de seamă în 
dezvoltarea culturii și civiliza
ției din patria noastră. S-a in
sistat asupra eforturilor deose
bite care se cer făcute în vede
rea bunei funcționări a școlii 
de zece ani încă din primul an 
de existență. Evidențiind lipsu
rile ce se fac simțite în asigu
rarea cu cadre didactice califi
cate a rețelei școlare, s-a cerut 
Ministerului Invățămintului să 
ia măsuri eficiente pentru în
lăturarea acestor neajunsuri.

Folosirea cu maximum de 
randament a tehnicii moderne, 
realizarea unei productivități 
mai înalte a muncii sociale im
pun creșterea numărului și pon
derii muncitorilor pregătiți prin 
școli orofesionale. ucenicie la 
locul de muncă, cursuri dc ca
lificare adaptate, ca durată și 
conținut, la specificul ramuri
lor și la gradul de complexi
tate a meseriilor. S-a subliniat 
justețea orientării potrivit că
reia, în condițiile generalizării 
școlii dc 10 ani. se va trece 
la reducerea duratei în învătă- 
mîntul profesional instruirea 
elevilor realizîndu-se în princi
pal în procesul de producție. 
Se va asigura astfel o mai ra
pidă integrare a absolvenților 
în munca productivă. Acest din 
urmă obiectiv trebuie urmărit 
cu perseverentă în învățămîn- 
tul de toate gradele destinat 
pregătirii de cadre.

Pentru a lichida rămînerea 
în urmă în ce privește forma
rea de cadre medii și a cu
prinde o parte tot mai mare a 
absolvenților de școli generale 
în forme de învățămînt cu fi
nalitate practică precisă, s-a 
propus să se sporească, în con
tinuare, cifrele de școlarizare 
la liceele de specialitate, pre
cum și ponderea elevilor din 
aceste școli în totalul elevilor 
din învățămintul liceal. Discu
țiile au reliefat importanța so
cială a orientării spre produc
ție a absolvenților liceelor de 
cultură generală, necuprinși i în 
învățămintul superior, necesita
tea pregătirii acestora prin 
școli postliceale sau a califi
cării lor în diferite profesiuni 
prin forme variate de instruire.

In acord cu ideile privind 
perfecționarea învățămîntului 
superior cuprinse în Raport și 
proiectul de Directive, vorbi
torii au exprimat cerința ca 
senatele și consiliile profesora
le, cadrele didactice, sub în
drumarea Ministerului Invăță- 
mîntului sâ continue acțiunea 
de îmbunătățire și modernizare 
a programelor, cursurilor șî ma
nualelor. cît și a metodelor de 
transmitere și Însușire a cunoș
tințelor, să acționeze cu hotă- 
rîre împotriva rutinei și insu
ficientei receptivități față de e- 
lementele noi aduse de progre
sul științei si tehnicii.

Trebuie luate măsuri pentru 
pregătirea. în număr sporit, a 
specialiștilor în domenii care 
implică rezolvarea unor sarcini 
complexe la scară națională, 
cum sînt: energetica nucleară, 
calculatoarele electronice și teh
nica de calcul, automatica, me
canica fină, analiza și modela
rea proceselor economice, or
ganizarea și conducerea pro 
ducției și a muncii.

Revoluția tehnico-.științifică 
contemporană implică împros
pătarea și completarea perma

mindrie, delegații și-au expri
mat adeziunea lor totală față 
de raportul Comitetului Cen
tral, proiectul de Directive pri
vind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare 
ale dezvoltării economiei națio
nale pe perioada 1976—1980, 
precum și față de modificările 
din Statutul partidului, dind o 
înaltă apreciere conținutului a- 
cestor documente marxist-leni- 
niste de o mare valoare teo
retică și practică. Documentele 
Congresului fundamentează din 
punct de vedere teoretic și a- 
bordează în mod științific pro
fund novator, ne baza condiții

sificării activității de relații 
economice externe, Secțiunea 
consideră necesar să se releve 
atenția deosebită ce trebuie a- 
cordată pregătirii cadrelor șl 
ridicării calificării lucrătorilor 
din întregul sistem al acestor 
relații, îmbunătățirii generale 
a stilului și metodelor do mun
că, prin creșterea Inițiativei, 
operativității și promptitudinii 
în examinarea și rezolvarea 
problemelor.

Dezbaterile care au avut loc 
înainte și în timpul Congre
sului au dovedit că lucrătorii 
care activează în domeniul re
lațiilor economice externe, al 
colaborării și cooperării econo
mice, științifice și tehnice, la 

nentă a cunoștințelor specialiș
tilor la toate nivelele. In acest 
scop, alături dc activitatea de 
autoperfccționarc a cadrelor, 
este necesar să funcționeze un 
sistem temeinic organizat de 
cursuri postuniversitare, de re
ciclare și de specializare in in
stitutele de învățămînt. dc cer
cetare și în întreprinderi.

Importantul rol formativ și 
educativ al învățămîntului cere 
maxima utilizare a posibilită
ților de care " dispune școala, 
pentru educarea ideologică, eti
că și civică a elevilor și stu
denților, pentru pregătirea aces
tora în spiritul unei înalte res
ponsabilități sociale. In această 
operă, școala va trebui să con
lucreze strîns. și în viitor, cu 
organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, cu alte instituții și orga
nizații de masă și obștești. Ală
turi de temeinice cunoștințe de 
cultură generală si profesiona
le. școala trebuie să asigure în
sușirea profundă de către elevi 
și studenți a concepției despre 
lume și viață a partidului, ea 
trebuie să ajute tineretul din 
școli și facultăți să dobîndcască 
un mod de gindire de sine stă
tător. să cultive în rîndul aces
tuia pasiunea pentru investiga
ția științifică.

Ministerul Invățămintului, ți- 
nind seama de observațiile cri
tice șî recomandările ce i-au 
fost adresate, trebuie să îmbu
nătățească îndrumarea și con
trolul asupra întregului sistem 
școlar munca de concepție în 
toate problemele învățâmîntu- 
lui, să desfășoare cu perseve
rență și operativitate activita
tea organizatorică de aplicare 
în viață a hotărîrilor de partid 
și de stat.

Dezbătînd principalele pro
bleme ale dezvoltării științei, 
vorbitorii s-au referit pe larg 
la rolul ce-i revine cercetării 
științifice ca latură inseparabi
lă a proceselor de producție 
materială.

A fost puternic evidențiată 
însemnătatea orientării cu pre
cădere a cercetării spre ramu
rile științelor tehnice care ur
măresc obținerea de noi produ
se. tehnologii, utilaje și insta
lații eu performanțe superioa
re, lărgirea bazei de materii 
primo .și substanței minerale u- 
tile. Totodată, s-a reliefat nece
sitatea dezvoltării în mod co
respunzător a cercetărilor și în 
celelalte ramuri ale științei atît 
din domeniul științelor natu
rii cît și al științelor sociale și 
umaniste, a adoptării măsurilor 
necesare pentru ca și în aceste 
domenii să fio abordat* mai 
multe cercetări strîns lega
te de nevoile societății noastre 
socialiste.

Participanții la dezbateri îm
părtășesc întru totul aprecierea 
din Raport că deși In ultimii 
ani au fost obținute unele re
zultate pozitive. cercetarea pro
prie aduce încă o contribuție 
insuficientă la oromovarea pro
gresului științific si tehnic în 
economia națională. Procesul 
do creștere a eficienței activi
tății de cercetare desfScoa- 
ră lent: în rl^ct'"- c.->n
adresat critici Consiliului 
Național al CercotăHi Științifi
co. precum și ministerelor și ce
lorlalte organe centrale.

Tn deplin acord cu Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
vorbitorii au subliniat că prin
cipalul criteriu de apreciere a 
valorii unei cercetări științifice 
trebuie să-1 reprezinte eficien
ța economică și socială cu care 
aceasta se soldează. S-a relevat 
cerința imperioasă a creșterii 

lor concrete din țara noastră, 
problemele legale de creșterea 
rolului statului, lărgirea demo
crației socialiste, dezvoltarea 
continuă a națiunii socialiste, 
întărirea legalității și apărarea 
patriei socialiste.

Participanții la lucrările sec
țiunii, în deplin acord cu ra
portul Comitetului Central, 
consideră că mărețele sarcini 
ce decurg din programul de 
dezvoltare multilaterală a so
cietății noastre socialiste, im
pun continua întărire a stalu
lui pentru a fi Jn măsură să 
desfășoare o largă .și intensă 
activitate centru organizarea. 

fel cu toți ceilalți oameni ai 
muncii din România, vor de
pune, sub conducerea și îndru
marea organelor și organiza
țiilor de partid, toate eforturile 
pentru realizarea sarcinilor 
caro decurg din documentele 
ce se vor aproba, convinși că, 
prin aceasta, contribuie la mă
reața operă de edificare în fața 
noastră a societății socialiste 
multilateral dezvoltată.

(In cadrul secțiunii, 
concluziile au fost pre
zentate de tovarășul 
GHEORGHE RADU
LESCU).

receptivității ministerelor și în
treprinderilor pentru valorifica
rea cit mai deplină a corec
tării proprii în economia noas
tră națională, adoptării urgen
te a unor măsuri menite să 
conducă la scurtarea timpului 
de la încheierea cercetării pină 
la aplicarea rezultatelor ci in 
producție.

In discuții a fost sprijinită 
trecerea ia autofinanțare pe ba
ză de contract și aplicarea prin
cipiului gestiunii economice pro
prii, subliniindu-se importanța 
acesteia pentru stimularea cer
cetării științifice și cointeresa
rea materială a tuturor factori
lor in introducerea în produc
ție a rezultatelor obținute. Ra- 
liindu-se la referirile făcute în 
Congres cu privire la necesita
tea folosirii cît mai raționale a 
fondurilor alocate, vorbitorii au 
considerat că trebuie elaborat 
un program pentru îmbunătă
țirea dotării și modernizarea 
laboratoarelor din învățămînt și 
cercetare.

In discuțiile din secțiune s-a 
manifestat preocuparea pentru 
perfecționarea sistemului de 
planificare a activității științi
fice. reliefîndu-se necesitatea 
promovării unei politici de op
țiuni bazată pc un sistem efi
cient de prognoze, care să per
mită selectarea judicioasă a do
meniilor și ramurilor ce pre
zintă o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea economiei 
și culturii și stabilirea unor 
programe prioritare de cerce
tare.

O condiție esențială pentru 
mai buna utilizare a potențialu
lui științific național, este con
centrarea rețelei de cercetare 
în unități puterrtice. cvitindu- 
se paralelismele, fărîmițarea te
maticii și economisindu-se mij
loace materiale. S-a apreciat că 
trebuie consolidată rețeaua de 
cercetare a ministerelor și or
ganizațiilor economice. întărită 
cercetarea uzinală, dezvoltată 
activitatea științifică în învăță- 
mîntul superior, folosite mai in
tens forțele catedrele uni
versitare.

Vorbitorii au relevat sarcinile 
de mare răspundere ce revin 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifico, Ministerului Tn- 
vățămîntului. minis! rolo- eco
nomice, Academiei R. S. Româ
nia, Academiei de Științe Me
dicale și altor instituții, în di
recția unei mai bune coordo
nări și orientări a cercetării ști
ințifico.

Participanții la dezbaterile 
secțiunii exprimă o caldă recu
noștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru grija și aten
ția permanentă acordate dez
voltării învățămîntului și cerce
tării .științifice. Ei se alătură 
în unanimitate propunerii ca 
tovarășul Ceaușescu. strălucit 
conducător al partidului și sta
tului nostru, militant do frunte 
al mișcării comunisto și mun
citorești internaționale, să fie 
ales în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Dezbaterile din secțiune au 
dat glas hotărîrii tuturor cadre
lor didactice, oamenilor dc ști
ință și cercetătorilor d*' a-.și 
pune întreaga competență și pu
tere de creație în slujba dezvol
tării multilaterale a patriei 
noastre.

(In cadrul secțiunii, 
concluziile au ^ost pre
zentate de tovarășul 
LEONTE RĂUTU).

planificarea și conducerea e- 
conomiei naționale, apărarea 
proprietății obștești, dezvoltarea 
invățămintului, științei și cul
turii, apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului.

Dezbaterile au evidențiat con
tribuția teoretică originală de 
o importanță politică deosebită 
a conducerii partidului, perso
nal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la definirea rolului, 
locului și a perspectivelor de 
dezvoltare viitoare a statului 
nostru socialist.

S-a exprimat convingerea că 
măsurile luate pentru perfecțio
narea organizării și conducerii 

economici naționale, îmbună
tățirea organizării administra- 
tiv-teriloriale a țării, lărgirea 
«ițribuțiilor organelor locale, au 
croat un cadru adecvat pcnlru 
apropiorca organelor centrale 
de activitatea unităților pro
ductive, pentru o îndrumare 
mai operativă și creșterea efi
cienței aparatului dc stat.

Porpind de la propunerile și 
sugestiile făcute in conferințe
le extraordinare ale organiza
țiilor județene dc partid, mulți 
vorbitori au criticat fenomene
le de formalism și birocratism, 
faulul că in activitatea unor 
organe centrale se manifestă 
tendința de. a înlocui munca 
vie. concretă prin circulare, or
dine și instrucțiuni. Unele mi
nistere au trimis la județe, in 
primul semestru al anului, mii 
de adrese și dispozițiuni. în 
timp ee unele cadre din con
ducerea acestora s au deplasat 
foarte puțin în teren. S-a criti
cat faptul că. împotriva pre
vederilor legale, numeroase ac
te sînt omise de șefii do ser
vicii. directori, directori gene
rali. Astfel dc situații au exis
tat la ministerele Sănătății, 
Justiției. Invățămintului. Finan
țelor și Consiliul Superior 
al Agriculturii.

S-au criticat cazurile de tă
răgănare în elaborarea instruc
țiunilor necesare. întîrziîndu-se 
astfel aplicarea legii, precum 
și situațiile cînd prin instruc
țiuni. unele organe centrale 
modifică sau abrogă dispoziți
uni ale legii.

Este necesar să se facă or
dine în problema omiterii ac
telor adîmiristrative respeclin- 
du-se prevederile legale potrivit 
cărora pot da dispoziții .și ins
trucțiuni numai conducătorii 
organelor centrale, pe baza le
gilor și hotărîrilor Cnnsî’mlui 
de Miniștri.

Mai mulți vorbitori, prim- 
secretari și președinți ai comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare au criticat faptul că 
nu se respectă prevederile legii 
în legătură cu autonomia func
țională a consiliilor populare, 
în special a celor municipale, 
orășenești și comunale, care 
sînt lipsite astfel dc mijloacele 
necesare conducerii și bunei 
gospodăriri a orașelor și comu
nelor.

Vorbitorii au scos în eviden
tă posibilitățile existente pen- 

. tru simplificarea și folosirea 
mai rațională a aparatului de 

.sb?t a ministerelor, corespun
zător nevoilor reale ale con
ducerii vieții social-economicc, 
necesitatea creșterii operativi
tății și răspunderii organelor 
de stat în slujirea promptă și 
conștiincioasă a intereselor oa
menilor muncii, în dezvoltarea 
economică și social-culturală 
a județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor patriei. 
S-a subliniat că, în condițiile 
creșterii atribuțiilor și compe
tenței organelor de stat, este

Concluziile Secțiunii pentru probleme 
ideologice și cultural-educative

Secțiunea pentru problemele 
ideologice și cultural-educative 
'a celui de-al X-lca Congres al 
P.C.R. la care au participat 190 
și ău luat cuvîntul 28 dele
gați. — activiști de partid și 
de stat, ai organizațiilor de 
masă, oameni de cultură și artă 
— și-au exprimat adeziunea de
plină față de Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, insușindu-și integral 
aprecierile cu privire la activi
tatea internă și internațională a 
partidului nostru. Evidențiind 
modul exemplar în care Comi
tetul. Central și-a îndeplinit mi
siunea ce î-a fost încred ini ată 
de Congresul al IX-lea, Sec
țiunea a arătat că perioada 
dintre cele două congrese a 
constituit o etapă de succese 
remarcabile in toate domeniile 
construcției socialiste.

Secțiunea pentru problemele 
ideologice și cultural-educative 
subscrie Îd întregime la pro
iectul de Directive, la progra
mul de dezvoltare viitoare a 
economiei, de ridicare a nivelu
lui de trai, de perfecționare a 
organizării societății, la princi
piile pe baza cărora partidul 
va acționa în continuare în do
meniul politicii internaționale. 
Ea susține din toată inima rea
legerea în Congres a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — fiul 
cel mai iubit al națiunii noas
tre socialiste — în funcția de 
secretar general al partidului.

Luind în dezbatere problemele 
activității ideologice a partidu
lui, Sqcțiunea și-a declarat a- 
cordul deplin cu aprecierile și 
indicațiile cuprinse în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Vorbitorii au apre
ciat valoroasa muncă desfășura
tă de partid pentru elaborarea 
teoretică a problemelor etapei 
actuale a societății noastre, pen
tru cunoașterea și aplicarea le
gilor obiective de dezvoltare a 
economiei naționale. Remarca
bil este că ideile și concluziile 
teoretice noi n-au rămas literă 
moartă ci au fost puternic difu
zate în mase de organizațiile 
de partid, de activiști de frun
te, de către conducătorii parti
dului și în primul rînd de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, neobosit, a străbătut in 
lung și în lat țara, întreținind 
un dialog neîntrerupt, fructuos 

necesară respectarea neabătută 
a principiilor muncii și condu
cerii colective, atragerea mai 
activă a maselor dc cetățeni la 
rezolvarea problemelor admi
nistrative, edilitar gospodărești 
și soci al-culturale, la întreaga 
activitate do stat.

S-a exprimat satisfacția față 
dc modul in care se înfăptuiesc 
indicațiile Conferinței Naționa
le a partidului privind perfec
ționarea actîvitfiț.ii Marii Adu
nări Naționale prin dezbaterea 
în cadrul organului suprem al 
puterii de stat a problemelor 
esențiale care privesc evoluția 
țârii, prin îmbunătățirea acti
vității comisiilor salo perma
nente ri a deputaților.

Tn dezbaterile din secțiune 
s a dat o înaltă apreciere mă
surilor care au fost luate in 
anii care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român; s-a perfec
ționat ansamblul raporturilor 
sociale, s a întărit unitatea so- 
cial-polilică a clasei muncitoa
re. țărănimii, intelectualității, 
a întregului popor, a crescut 
și mai mult forța orinduirii 
noastre socialiste. Dezvoltarea 
României confirmă că în socia
lism națiunea dispune de con
dițiile cele mai favorabile pen
tru afirmarea plenară a poten
telor salo. constituind pen
tru o îndelungată perioadă is
torică un factor esențial al 
progresului societății socialiste. 
Tn procesul construcției socia
liste se întărește continuu coe
ziunea națiunii noastre, sub 
conducerea clasei muncitoare, 
forța cea mai avansată a socie
tății. întărirea și înflorirea 
materială și spirituală a fiecă
rei națiuni socialiste suverane 
contribuie la sporirea forței și 
inluenței sistemului socialist 
mondial.

Delegații part icipanți la lu
crările secțiunii apreciază că 
rezolvarea problemei naționa
le. prietenia și frăția, declina 
egalitate economică. polit'că, 
juridică și social-culturală în
tre poporul român șî naționa
litățile conlocuitoare este o 
realizare remarcabilă a poli
ticii marxist-loniniste a parti
dului. o forlă motrică a dez
voltării multilaterale a societă
ții socialiste în patria noastră.

Avîntul economiei naționale 
în viitorul cincinal, repartiza
rea rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul țârii, 
fmhunâlătirea continuă a con
dițiilor ele viată ale tuturor 
oamenilor muncii, adîncirea de
mocrației socialisto, dezvoltarea 
învățămîntului. științei, cultu
rii, vor crea noi posibilități 
pentru îmbogățirea vieții ma
teriale și spirituale a poporului 
român și a naționalităților con
locuitoare pentru continua în
tărire a unității lor indestruc
tibile.

Tn dezbateri s-a apreciat în 
mod deosebit democratismul a

cu întregul popor. A crescut 
astfel nivelul ideologic și poli
tic al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, s-a dezvoltat 
conștiința socialistă, înțelegerea 
de către oameni a complexelor 
fenomene ale societății noas
tre, ale lumii contemporane, de
votamentul lor față de cauza 
socialismului.

Relevind succesele obținute, 
participanții .la discuții au fă
cut totodată observații critice 
privitor la o serie de aspecte 
ale muncii ideologice și cultu
ral-educative, au exprimat su
gestii și propuneri constructive 
pentru ridicarea acesteia la un 
nivel superior.

Tn spiritul indicațiilor cuprin
se în Raportul la Congres. Sec
țiunea subliniază importanța 
conducerii de către partid a tu
turor domeniilor vieții ideologi
ce și culturale din țara noas
tră. necesitatea intensificării 
muncii do educație socialistă 
desfășurată do către organele 
și organizațiile partidului în 
rîndul tuturor categoriilor de 
cetățeni și în special al tinere
tului. Secțiunea consideră deo
sebit Jp important soiritul în 
caro Raportul cere să fio con
cepută astăzi munca ideologică. 
Educația socialistă trebuie să-și 
propună drept țel suprem lumi
narea din unghiuri diferite a 
minții oamenilor — îmbogăți
rea oi cu rezultatele cunoașterii 
universale, sădirea în conștiință 
a unor profunde convingeri fi
lozofice marxist-lcniniste. lărgi
rea Orizontului profesional, teh
nic și științific, cunoașterea per
manentă a liniei ijolitico qone- 
rale a partidului. I'n obiectiv 
central al muncii oolitico-idoo- 
logice a partidului este culti
varea patriotismului și interna
ționalismului proletar. îmbina
rea frăției dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocui
toare. dezvoltarea spiritului de 
snlidaritnt® cu popoarele care 
construiesc noua nrinduire so
cială. cu toate forțele revolu
ționare antiimpvriajiste 'lin lu
me.

I iu bună lăți fea muncii ideolo
gice presupune debarasarea co
lor care lucrează în sfera h-s- 
peclivă de mentalitățile si prac
ticile depășite, adoptarea lor 
înșiși, în primul rind. ' î pul
sul nou, ir ■ '-'i n al vieții io.iS- 
tre politice ți saciule. In acest 

<3inc, pe deplin real ce caracte
rizează înlreaga viață socială 
care asigură fiecărui cetățean 
condițiile împlinirii personali
tății sale, posibilități nelimita
te- de a acționa nestingherit In 
folosul progresului societății.

Punerea in dezbaterea publi
că a problemelor majore de 
interes național sau local, fn- 
tîlnirile de lucru ale conduce
rii de partid și dc stat cu re
prezentanții diferitelor organi
zații obștești sau categorii ale 
oamenilor muncii, vizitele frec
vente in județe. întreprinderi, 
instituții, cooperative agricole 
do producție, schimbul do opi
nii în problemele științei, artei, 
culturii au intrat in practica 
obișnuită a vieții social poli
tice din țara noastră.

O nouă și strălucită manifes
tare a democrației socialiste o 
constituie dezbaterea largă a 
documentelor pregătitoare pen
tru Congresul al X-lca al par
tidului, atît in adunările și 
conferințele dc partid, cît și cu 
masele de oameni ai muncii 
care și-au exprimat adeziunea 
totală la acestea, văzînd în ele 
expresia intereselor 'or v'tale.

în acord deplin cu documen
tele Congresului, secțiunea a- 
prer iază preocuparea conduce
rii d ■ partid de a se ocupa și 
in viitor de lărgirea și perfec
ționarea democrației socialiste, 
prin stimularea inițiativei crea
toare. a criticii constructive a 
maselor și participării lor acti
ve la conducerea și rezolvarea 
treburilor de stat și obștești.

Mai mulți vorbitori au rele
vat importanța perfecționării 
în continuare a activității or
ganizațiilor de 'masă și obștești, 
au făcut propuneri pentru 
creșterea rolului lor în mobi
lizarea oamenilor muncii la în
făptuirea hotăririlor ce le va 
adopta Congresul.

Cu deosebită satisfacție s-au 
evidențiat măsurile luate de 
conducerea dc partid și de stat 
după Congresul al TX-lea pen
tru așezarea întregului edificiu 
social pe temeiul legilor, crein- 
du-se cadrul necesar înlăturării 
abuzurilor, arbitrariului în lua
rea hotărîrilor, pentru întărirea 
'egalității socialiste. Delegații 
și-au exprimat totala lor ade
ziune pentru măsurile luate de 
partidul nostru — partid al 
adevărului și dreptății — care 
a dezvăluit neajunsurile din 
trecut în privința respectării 
'ogîlor, a înlăturat cu curaj ne
dreptățile săvîrșile, reabilitind 
pe cei care au avut de suferit 
pe nedrept și trăgînd la răs
pundere pe cei care s-au făcut 
vinovați de ele.

Totodată, s-a subliniat că, 
respectarea legilor este o înda
torire fundamentală a organe
lor de stat, a organizațiilor ob
ștești, a tuturor cetățenilor, in
diferent de funcția ce o -ocupă 
întrucît legi'e țării exprimă in
teresele și voința întregului po

sens s-au angajat să lucreze 
cercetătorii din domeniul știin
țelor sociale, propagandiștii, ac
tiviștii de partid, reprezentan
ții organizațiilor de masă și 
obștești, ai instituțiilor de cul
tură și artă, ai presei, radiou
lui, televiziunii și editurilor. 
Mai mulți vorbitori au propus 
— în lumina considerentelor 
expuse în Raportul la Congres 
despre necesitatea mai bunei 
coordonări a cercetării în do
meniul științelor sociale — să 
se studieze posibilitatea creării 
unei Academii sau Institut Cen
tral de științe sociale. Un pri
lej <le desfășurare intensa a 
activității ideologice îl consti
tuie întîmpinarea aniversării 
centenarului lui Vladimir llici 
Lenin — genial teoretician al 
proletariatului, conducătorul pri
mei revoluții socialiste.

O caracteristică esențială a 
muncii noastre ideologico va fi 
și în viilor, ca și pină acum, 
combativitatea — proprie con
cepției" materialist-diale.ctiep ca
re s-a afirmat și a triumfat în 
luptă cu teoriile burghezo, idea
list^. retrograde. F.ste mai pre
sus de orice îndoială că filo
zofia partidului nostru va în
vinge și în viitor, așa cum a 
biruit în toate confruntările și 
bătăliile de pînă acum, cuce
rind tot mai mult mințile și 
inimile oamenilor. Fiind con
vinși de forța ideologici noas
tre. do adevărul ei care s-a 
verificat în practica transfor
mării revoluționare a societății, 
nu ne temem de înfruntarea 
deschisa cu adversarii. Nu exis
tă forță în stare să pericliteze 
influența si autoritatea mar- 
xism-leninisinului în țara noas
tră. să* împiedice manifestarea 
sa tot mai viguroasă ca ideo- 
logic dominantă în societatea 
soc' ilistă românească.

Secțiunea consideră că țara 
noastră dispune în prezent do 
o gamă larpă de mijloace de 
propagare a culturii, do con
diții apreciabile pentru educă
rii socialistă a poporului IIo- 
liirhor este acum să organizăm 
bine activitatea pentru a 
valorifica cu maximum de efi
ciență acest potențial. Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă care coordonează viața 
cultural -artistică trebuie să-și 
rich ;c rolul ți influența în crea
ția ți :l«f,.. ...u culta; d și ar
tei, lichidinJ i roitul luacliy- 

por, servesc dezvoltării patriei, 
asigură manifestarea liberă șl 
deplină a personalității umane 
in toate domeniile.

Delegații au apreciat că a- 
doplarca în ultimii ani a unor 
importante acte normative con
tribuie la apărarea .’unturii 
public, la promovarea cehi’ații 
in viața socială, la întărirea 
răspunderii tuturor celor rare 
au în primirP bunurile poporu
lui Totodată, ei și-nu expri
mat dorința eh- a se accelera 
procesul de elaborare a Codului 
civil, de procedură civilă a 
Codului muncii, a Codului fa
miliei și a altor «nete norma
tive.

O aprecieri' deosebită s i 1-t 
grijii permanente pe care con
du crea partidului și staturii 
o manîfc A pentru întărirea --a- 
parității de apăr.T-c a pari im. 
Măsurile Iunie pcnlru rrenrea 
Consiliului Apărării. îmbună
tățirea organizării ri înzestrării 
armatei, pregătirea militară a 
tineretului. rrinf:inț;irca ''âzi- 
ior patriotice. perfect io- 'f,a 
ac* > i’ăților organelor de secu
ritate si a Ministerului Aface
rilor Interne sînt în d'm’mft 
concordantă ’ u interesele ma
jore ale noonnilui nostru. '1 
înc'folc obligații cp ne revin 
f.dă do viitorul si destinde 
Ro-rininj. față de cauza păcii 
în lume.

Vorbitorii și au exprimat de
plinul lor acord eu sarcina pu
să in fața statului socialist de 
a asigura în continuare toate 
mijloacele necesare pentru a- 
părarea muncii cons'rucPve a 
poporului, a indeor-ndentri ri 

-r-.n'făfîi patriei.
Participanții și au exprimat 

totala aprobare față de conr- '.ia 
expusă în raport, că nu numai 
armata, ci toți cetățenii patriei 
să fie oricînd gata de a lupta 
pentru apărarea libertății, su
veranității și integrității Româ
niei socialiste.

Avînd in vedere faptul că 
in timpul dezbaterilor au fost 
făcute multe propuneri, reco
mandăm ca acestea sâ fie stu
diate cu atenție de către mi
nistere și organele centrale 
comnetente și să prezinte C.C- 
al PC.R. și guvernului măsuri 
cores - ui nzătoare.

Participanții la lucrările 
secțiunii, exprimînd voința co
muniștilor din organiza'iile 
care i-au ales. asigură Con
gresul că își vor consacra în
treaga capacitate de muncă, 
toate forțele și energiile lor 
pentru ca hotârîrile ce vor fi 
adoptate să fie întrutotul înfăp
tuite spre binele și fericirea 
poporului.

(In cadrul secțiunii, 
cor^i..7Î;ie au fost pre
zentate de tovarășul 
VASILE PATILINEȚ).

nârcsc și neajunsurile organi
zatorice ce mai persistă în ac
tivitatea sa.

Participanții la discuții au ă- 
plaudat aprecierile din Raport 
cu privire la spiritul ' tre
buie să guverneze arta s* răs
punderile creatorilor în elevarea 
grndirii și sensibilității oameni
lor, cu privire la sensul no
țiunii d*1 libertate și creație. 
Vorbitorii au susținut în una
nimitate necesitatea imprimării 
unui caracter profund realist 
și angajat întregii noastre li
teraturi și arte. Relevind succe
sele obținute. Secțiunea a criti
cat totodată unc'" manifestări, 
apărute la periferia culturii 
noastre, care exprimă tributul 
dat modelor efemere. încercă- 
rik?_de_a masca sterilitatea prin, 
prețiozitate, dc a acoperi, cuin 
se spune, nucile cu po
lci lucios, țipător. a face
titlu de noblețe din incoerență 
si infantilism.

In secțiune a fost suri.niatâ 
necesitatea ca uniunile d ■ crea
ție să-și îndeplinească mai bine 
prerogativele ce I - au fost con
ferite, să lucreze într- ri soirii 
mai democratic, consu'tînd con
secvent membrii în e!abor.-’-'>a 
liotări,-iloia_in soluționare * pri — 
cipială, echitabilă, in interesul 
tuturor a problemelor Specifice.

Oamenii de cultură și artă 
consideră o onoare deosebită să 
răspundă prin operele lor che
mării ce lc-a fost adresată de 
la tribuna Congresului, de că
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de a se integra organic măre
țului destin al poporului ro-_ 
mân, do _a deveni cronicari pa
sionați ai. acestei mari epoci a 
istoriei noastre naționale.

Secțiunea pentru problemele 
ideologice și cultural-educative 
și-a exprimat convingerea că 
forțele noastre ideologice și cul
turale vor aduce o contribuție 
toi mai mare la dezvoltarea, 
sn rituală a patriei, la trans,] 
punerea în viață a hotărîrilorj 
Congresului al X-lea al Parti*. 
dului Comunist Român. 'î

■')
(In cadrul 

concluziile au 
zentate de tovarășul 
DUMITRU POPESCU^

♦ CuHliau.ue li /au. u O-i

secțiunii, 
fost pre».
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în atenția opiniei publice internaționale
Concluziile Secțiunii pentru problemele 

statutare, ale activității și vieții interne de partid
+ Utmaie din pag. a 5-a interne dc partid, îmbunătăți

rea metodelor și formelor prin 
care partidul Își exercită rolul 
dc conducător al societății noas
tre socialiste.

S-a apreciat în mod deosebit 
activitatea desfășurată de Co
mitetul Central pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al lX-loa și ale 
Naționale, pentru 

Conferinței 
înlăturarea

unor practici și metode greșite, 
abuzuri și ilegalități care în 
trecut au adus daune partidu
lui și statului nostru. A fost
evidențiata importanța deose
bită a măsurilor luate pentru 
întărirea continuă a conduce
rii și muncii colective, subli- 
niindu-se în același timp ne
cesitatea de a se asigura o 
participare și mai largă a acti
vului de partid, a tuturor co
muniștilor aleși în organele de 
partid la elaborarea, controlul 
și înfăptuirea hotărîrilor, în 
cadrul unor colective și comi
sii, realizindu-se astfel o con
tribuție concretă la munca ge
nerală de partid.

în dezbateri s-a relevat că 
în activitatea organizatorică de 
partid. în organizarea muncii 
concrete de înfăptuire a sarci
nilor. în îndrumarea și con
trolul întregii activități mai 
persistă deficiențe. înlăturarea 
lor trebuind să stea mai mult 
in atenția Comitetului Central, 
a organizațiilor locale de par
tid. A rezultat necesitatea ca 
toate organizațiile de par
tid să se preocupe în mai 
mare măsură de respectarea 
principiilor statutare, să-și spo
rească exigența față de cali
tățile moral-politice ale celor 
care cer să intre în partid.

Apreciindu-se rezultatele ob
ținute în domeniul muncii po- 
litico-ideologice. participanții la 
dezbateri au relevat necesitatea 
îmbunătățirii conținutului adu
nărilor generale ale organiza

Concluziile Secțiunii pentru politica
Statuluiinternațională a Partidului

ale independenței și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reci
proc, întrajutorării tovărășești
— condiția unor relații de uni
tate cu adevărat trainice. Au 
fost apreciate eforturile parti
dului nostru pentru depășirea 
dificultăților existente între ță
rile socialiste prin discuții sin
cere și deschise, în spirit con
structiv, de stimă și respect re
ciproc Aceasta este calea ce 
conduce la concluzii unanim 
acceptabile — așa cum au de
monstrat Consfătuirea de la Bu
dapesta a Tratatului de la Var
șovia, precum și sesiunea de la 
Moscova a C.A.E.R. Tnsușindu-și 
întrutotul linia expusă în Ra
portul tovarășului Ceaușescu, 
secțiunea de politică interna
țională propune Congresului să 
confirme în hotărîrile sale că 
și în viitor partidul, guvernul 
nostru nu-și vor precupeți efor
turile pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate 
țările socialiste vor face tot 
ce le stă în putință pentru re
facerea unității sistemului so
cialist

2. Participanții au evidențiat 
justețea analizei profund știin
țifice care se face în Raport 
situației internaționale. pre
cum și raportului de for
țe pe plan mondial. Sub
liniind necesitatea menținerii 
vigilenței față de acțiunile im
perialismului. a cărui existen
tă menține pericolul de răz
boi, secțiunea își însușește a- 
precierea potrivit căreia carac
teristica majoră a situației in
ternaționale este accentuarea 
superiorității forțelor socialis
mului. a frontului antiimperia- 
list, capacitatea lor de a se o- 
pune cu succes planurilor im
perialismului și de a determina 
cursul spre destindere, pace și 
securitate.

3 Secțiunea exprimă deplina 
aprobare față de necesitatea 
dezvoltării relațiilor între toa
te statele, fără deosebire de 
sistem social precum și față de 
modalitățile practice de înfăp
tuire a coexistenței pașnice. In 
dezbateri s-a subliniat că reali
zarea acestor modalități trebuie 
privită nu printr-o concepție 
statică, pasivă, redueîndu-se co
existența la simpla prezență is
torică concomitentă a unor sta
te, sau sisteme de state. între 
care persistă relații înghețate. 
Dimpotrivă, a fost subliniată 
necesitatea unei poziții active
— de intensificare și multipli
care a legăturilor, a contactelor, 
dialogurilor și convorbirilor în
tre toate țările, indiferent de 
orînduire. mărime sau forță, 
corespunzător atit cerințelor o- 
biective ale asigurării unui cir
cuit viu de bunuri materiale și 
spirituale, cit și imperativul 
creșterii încrederii între state 
și normalizării climatului poli
tic internațional.

4. In dezbateri s-a dat o înal
tă apreciere contribuției Româ
niei socialiste la promovarea 

țiilor de bază, a învățămîntului 
dc partid, a muncii politico- 
educative, înlăturării unor ma
nifestări de formalism și su
perficialitate ce mai persistă in 
aceste domenii.

Discuțiile au scos în eviden
ța necesitatea ca în elaborarea 
hotărîrilor toate organele de 
partid să se consulte mai larg 
cu comuniștii, cu oamenii mun
cii. să organizeze în condiții 
cit mai bune controlul asupra 
îndeplinirii hotărîrilor. Este ne
cesar ca toate comitetele jude
țene de partid să folosească 
în mod efectiv activul de care 
dispun, să-și organizeze in așa 
fel munca îneît cea mai mare 
parte a timpului cadrele de 
partid și de stat să se afle in 
unitățile economice, în mijlocul 
oamenilor muncii, pentru a 
controla înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și a ajuta concret la 
îndeplinirea sarcinilor și mă
surilor stabilite dc organele 
respective de partid.

Participanții la discuții au 
propus să se asigure în mai 
mare măsură decît pînă acum, 
la toate nivelele, ca acei co
muniști care au primit diferite 
sarcini în conducerea activității 
de partid, de stat și economice 
să-și dezvolte spiritul do răs
pundere față de munca încre
dințată, să-și perfecționeze pre
gătirea profesională, politică, 
ideologică, să vegheze ca între
gul colectiv în care lucrează 
să-și îmbunătățească stilul de 
muncă, să militeze hotărît pen
tru lichidarea birocratismului.^ 
superficialității, pentru reali
zarea la timp a hotărîrilor, pen
tru menținerea unei permanen
te legături cu viața, cu realita
tea, cu masele celor ce mun
cesc. De asemenea, din dezba
teri a rezultat necesitatea de 
a se acorda o mai mare aten
ție în pregătirea și promovarea 

t în viața internațională a prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, integrității teri
toriale, avantajului reciproc. 
Eforturile depuse pentru afir
marea acestor principii răspund 
nu unor interese particulare, ci 
au o însemnătate de ordin ge
neral, îhtrucît ele formează ca
drul optim dezvoltării capacită
ților creatoare și înfloririi e- 
conomice și spirituale a fiecă
rei națiuni — și, în același 
timp, constituie cheia de boltă 
a statornicirii unor relații de 
încredere și colaborare între 
state, a întăririi legalității in
ternaționale, realizării dreptului 
fiecărui popor de a decide sin
gur asupra propriilor destine.

5. Secțiunea propune Congre
sului să dea mandat C.C. al P.C.R. 
și guvernului să militeze și de 
aici înainte pentru adîncirea 
procesului de destindere pe con
tinentul nostru, în spiritul De
clarației de la București din 
1966 și a recentului Apel de la 
Budapesta, în vederea înfăptui
rii securității europene. O con
tribuție de preț în această pri
vință ar fi transformarea re
giunii Balcanilor într-o zonă a 
păcii și bunei înțelegeri.

S-a exprimat aprobarea una
nimă față de poziția partidului 
și statului nostru, de solida
ritate deplină cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, pentru 
încetarea agresiunii imperialis
mului american pentru res
pectarea dreptului poporu
lui vietnamez de a ho- 
tări singur, fără nici un ames
tec din afară, asupra soar- 
tei sale, pentru succesul tra
tativelor de la Paris. Totoda
tă, a fost reconfirmată poziția 
partidului și guvernului român 
privind căile de soluționare a 
conflictului din Orientul A- 
propiat; problema dezarmării 
și componenta ei principală — 
dezarmarea nucleară; întărirea 
rolului O.N.U. și necesitatea 
realizării universalității acestei 
organizații.

6. Discuțiile au reliefat pozi
ția consecventă a României so
cialiste privind lichidarea defi
nitiv/ a colonialismului și nco- 
colonialismului, dezvoltarea e- 
conomico-socială independentă 
a tinerelor state. Secțiunea a- 
probă aprecierea cuprinsă în 
Raportul C.C. cu privire la 
necesitaea intensificării rela
țiilor cu aceste state. întărirea 
solidarității cu toate mișcările 
de eliberare națională.

7. In cadrul lucrărilor sec
țiunii s-a exprimat o fermă a- 
probare a activității desfășura
te de Partidul Comunist Ro
mân, pentru dezvoltarea și în
tărirea legăturilor de colabo
rare și solidaritate internațio- 
nalistă cu toate partidele co
muniste, pentru restabilirea și 
întărirea unității și coeziunii 
marii armate a comuniștilor 
din întreaga lume.

în politica lor, partidele co
muniste pornesc de la realități 

femeilor in activitatea profe
sională, politică și obștească.

In cadrul secțiunii s-au anali
zat și propunerile făcute de de
legați privind îmbunătățirile ce 
se preconizează a fi aduse pre
vederilor Statutului. In urma 
discuțiilor s-a ajuns la urmă
toarele concluzii :

1. Ținînd scama de faptul că 
Uniunea Tineretului Comunist 
este organizația de tineret a 
partidului, că in rîndurile sale 
se formează și se pregătesc ti
nerii pentru a intra în rîndu- 
rilc partidului și de faptul că 
cel dc-al IX-lea Congres al 
partidului a hotărît desființa
rea stagiului de candidat, se 
propune ca tinerii pînă la vîrs- 
ta do 26 de ani inclusiv, să fie 
primiți în partid numai dacă 
sînt membri ai Uniunii Tine
retului Comunist. In acest senfe, 
se propune modificarea arti
colului 5, alineatele 1 și 2 care 
ar urma să aibă următoarea 
formulare :

„In partid se primesc per
soane care au împlinit vîrsta 
de 18 ani".

„Tinerii pînă la vîrsta de 26 
de ani inclusiv se primesc în 
partid numai dacă sînt membri 
ai Uniunii Tineretului Comu
nist".

2. Secțiunea apreciază ca 
fiind juste numeroasele propu
neri cu privire la convocarea 
conferințelor municipale și o- 
rășenești de partid, o dată la 
patru ani. Acceptarea acestei 
propuneri atrage după sine re- 
formularea primelor două ali
neate ale articolului 27, după 
cum urmează :

„Organul superior al organi
zației de partid județene, mu
nicipale, orășenești, comunale 
este adunarea generală sau con
ferința organizației de partid 
respective. Conferința ordinară 
a organizației județene, muni
cipale și orășenești de catego

— iar aceste realități se carac
terizează printr-o imensă di
versitate de condiții economi
ce și social-politice. Este drep
tul și obligația fiecărui partid 
de a-și elabora în mod de sine 
stătător linia politică, strate
gia și tactica pe baza aplicării 
creatoare, la aceste particula
rități a adevărurilor generale 
ale marxism-leninismului. A- 
pariția unor deosebiri de pă
reri între partide, în virtutea 
diversității de condiții sau ' a 
altor factori, nu trebuie trans
formată în sursă de suspiciuni, 
de animozitate și tensiune. 
Prin condamnări, etichetări și 
blamări nu se pot elucida pro
blemele în suspensie, nu Se 
poate găsi adevărul, ci, dim
potrivă, se ajunge numai Ia 
înăsprirea raporturilor, la sub
stituirea gîndirii politice prin 
incriminări reciproce — cu e- 
fectele nefaste atit de binecu
noscute. Partidul nostru are în
credere în rațiune, în putefea 
argumentelor, în înțelepciunea 
comuniștilor și este convins că 
utilizînd numai aceste arme — 
aceste singure arme — se poate 
ajunge la soluții unanim ac
ceptabile, evitîndu-se pericolele 
sciziunii.

Secțiunea sprijină hotărît 
propunerea din Raportul tova
rășului Ceaușescu de a se da 
mandat viitorului Comitet Cen
tral ca în rezolvarea deosebiri
lor de păreri politice sau ideo
logice să nu se angajeze pe li
nia blamării sau condamnării 
altui partid frățesc, ci să mi
liteze și de aici înainte pentru 
rezolvarea acestora pe călea 
discuțiilor de la partid la par
tid, de la conducere la con
ducere.

8. In dezbaterile secțiunii s-a
apreciat în mod pozitiv mun
ca depusă de activiștii de par
tid și de stat diin sfera politi
cii externe. în lumina exigen
țelor sporite, sînt necesare'' îm
bunătățirea pregătirii și creș
terea competenței cadrelor 
din acest domeniu, întări
rea spiritului militant] a 
responsabilității și inițiativei 
în înfăptuirea politicii noastre 
externe. Participanții au făcut 
o serie de propuneri cu carac
ter de lucru, referitoare la îm
bunătățirea popularizării peste 
hotare a realizărilor și pofiticii 
României, la continuarea ini
țiativelor guvernului român în 
cadrul organismelor intcrhfițio- țC 
nale. •

9. In cadrul lucrărilor sec
țiunii s-a relevat activitatea 
perseverentă desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea internațională dc 
la Moscova a partidelor comu
nisto pentru ca aceasta să răs
pundă intereselor unității, să-și 
păstreze caracterul de for nl 
schimbului de păreri și să nu 
se transforme într-o instanță 
de judecată a altor partide, Șă 
promoveze raporturi noi, supe
rioare, care să servească efec-4i 
tiv făuririi unei trainice solida
rități internaționaliste. Această 
poziție principială și construe* 

ria l-a se convoacă de comi
tetul de partid respectiv o 
dată la patru ani ; adunarea 
generală sau conferința ordina
ră a organizației dc partid o- 
rășenești dc categoria a II-a 
și a organizației comunale de 
partid se convoacă de comite
tul dc partid respectiv o dată 
la doi ani".

3. Se consideră, de asemenea, 
întemeiată propunerea făcută 
de numeroși participant la dez
bateri privind acordarea drep
tului de control și organiza
țiilor de partid din unitățile 
medico-sanitare. în acest sens, 
se propune ca articolul 45, ali
neatul 1, să fie completat cu 
prevederea ca și organizațiile 
de partid din aceste unități să 
aibă dreptul de control asupra 
activității conducerii adminis
trative.

în dezbaterile secțiunii s-au 
făcut numeroase propuneri în 
legătură cu modul de interpre
tare și aplicare a prevederilor 
Statutului și care vor trebui să-și 
găsească rezolvarea prin ins
trucțiunile C.C. al P.C.R. pri
vind munca și viața internă 
de partid.

Multe propuneri s-au referit 
la îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă ale organe
lor și organizațiilor de partid, 
el'e urmînd să stea în atenția 
Cdmitetului Central și a orga
nizațiilor locale de partid.

Acestea sînt concluziile și 
propunerile rezultate din dez
bateri pe care secțiunea pen
tru problemele statutare, ale ac
tivității și vieții interne dc 
partid le supune aprobării 
Congresului.

(In cadrul secțiunii, 
concluziile au fost pre
zentate de tovarășul 
GHEORGHE STOICA).

Vtfivă a găsit o largă apreciere 
pozitivă în rindul a numeroa
se partide comuniste.

10. Mărețele realizări obținu
te în sfertul de veac de la- e- 
liberarea țării,- actualul pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pe care il elaborează Congre
sul, trebuie privite atit sub 
raportul însemnătății lor isto
rice pentru poporul român, cit 
și al irriportanței lor interna
ționale. Prin această . prismă, 
dooumentele constituie cele mai 
ahiple programe de sporire a

' Contribuției țării noastre la 
întărirea materială a forțelor 
'sbcialismului, la creșterea pu- 

;• terii sale de atracție. Imaginea 
României la sfirșitul viitorului 
plan cincinal, al planului de 
perspectivă, va furniza noi și 
'substanțiale argumente concre- 

Jfe în marea luptă a comuniști
lor, pentru mințile și inimile 

r-popoarelor.
Elaborînd asemenea progra

me cutezătoare, muncind cu 
abnegație pentru înfăptuirea lor, 
comuniștii români își fac dato
ria atit față de propriul nostru 
popor, cît și de clasa munci
toare internațională — îmbi- 
nînd patriotismul fierbinte cu 
internaționalismul proletlar.

11. în elaborarea politicii 
noastre externe merite esenția
le revin tovarășului Nicolae

^Ceaușescu — care a insuflat un 
• puternic spirit înnoitor, de a- 
mordare dinamică, creatoare a 
problemelor, un stil de lucru 
în care se îmbină fermitatea 
țelurilor cu elasticitatea forme
lor de acțiune, o înaltă res
ponsabilitate în slujirea fără 
preget a intereselor naționale, 
precum și a îndatoririlor inter
naționaliste.

Secțiunea pentru politica in
ternațională și-a exprimat ho
tărîrea unanimă de a susține 
din toată inima propunerea 
privind realegerea în funcția 
de secretar general al partidu
lui a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. patriot și interna
ționalist înflăcărat, conducător 
marxist-leninist cum și-a dorit 
și cum își merită poporul nos
tru.

O
Secțiunea și-a manifestat con- 

vinc^’-oa că sarcinile ce vor fi 
stabilite de Congres vor repre
zenta pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare om al muncii un 
însufletitor program de muncă 
și de luptă pentru înflorirea 
României socialiste, pentru dez
voltarea colaborării frățești, in
ternaționaliste, cu toate țările 
socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești și cu 
toate forțele antiimperialiste, 
pentru cauza păcii și libertății 
popoarelor.

(In cadrul secțiunii, 
concluziile au fost pre
zentate de tovarășul 
MIHAI DALEA).

BELGRAD
BELGRAD 11. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae l’lo- 
peanu, transmite : l’rcsa iugo
slavă continuă să publice co
mentarii și corespondențe cu 
privire la lucrările celui dc-al 
X-lea Congres al P.C.R.

Ziar.ul „Borba" in corespon
dența din București publicată 
pe prima pagină atrage aten
ția cititorilor asupra uneia din 
Caracteristicile lucrărilor Con
gresului. „Tribuna Congresului, 
scrie ziarul, nu a fost folosită 
de nimeni pentru acuzarea al
tui partid sau altei țări. S-a 
cunoscut dinainte poziția româ
nilor că intilnirile internațio
nale, inclusiv congresele de 
partid, nu trebuie folosite ca 
tribună pentru polemică publi
că. Oaspeții străini au respec
tat această poziție a gazdelor 
lor. Astfel, Congresul partidu
lui român a reușit să devină 
o tribună internațională de la 
care nu s-a proferat nici un 
fel de acuzații. Gazdele s-au 
străduit să creeze o atmosferă 
corectă din toate punctele de 
vedere și au reușit-1. In conti
nuare, „Borba11 arată că din 
toate acestea nu se poate tra
ge concluzia că partidul român 
este împotriva discuțiilor din 
mișcarea comunistă. „P.C.R. 
nu este împotriva discuțiilor 
libere privind cele mai impor
tante probleme ideologice", a 
spus Nicolae Ceaușescu. Aici 
se consideră că este posibil să 
se discute fără ca în același 
timp, să se ajungă la certuri. 
Se consideră că fiecare partid 
trebuie să-și expună liber po
zițiile- sale in toate problemele 
ideologice și politice, indiferent 
dacă alte partide au poziții 
diametral opuse în aceeași pro
blemă. Această metodă este 
numită confruntare pașnică. 
Românii consideră că atunci 
cînd între unele partide apar 
dispute politice deschise, in a- 
semenea cazuri cea mai bună 
soluție este aceea a intîlniri- 
lor bilaterale dintre conducă
torii de răspundere".

La lucrările Secțiunii pen
tru problemele statutare, ale 
activității și vieții interne do 
partid au luat parte 177 dele
gați, precum și un număr mare 
dc invitați. Au luat cuvîntul 
Cn ședințele de lucru ale sec
țiunii 32 tovarăși.

Participanții la lucrările a- 
cestci secțiuni și-au manifestat 
deplinul acord cu raportul pre
zentat în fața Congresului de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, dind o înaltă 
apreciere marilor înfăptuiri ob
ținute de oamenii muncii sub 
conducerea partidului în anii 
de după Congresul al IX-lea 
cit și programului de dezvol
tare multilaterală a societății 
noastre socialiste ce urmează 
a fi adoptat de Congres.

Toți delegații și invitații 
care au participat la lucrările 
secțiunii și-au exprimat acor
dul cu propunerile de îmbu
nătățire și completare a Statu
tului partidului, supuse Con
gresului, apreciind că ele re
flectă schimbările care au sur
venit în structura partidului, 
precizează cu mai multă clari
tate locul și rolul Partidului 
Comunist Român ca forță con
ducătoare a societății, ridică 
noi cerințe în fața tuturor co
muniștilor, chemați să participe 
și mai activ la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru.

Participanții și-au exprimat 
deplina aprobare față de mă
surile luate în ultimii ani de 
Comitetul Central pentru în
tărirea organizatorică și politi
că a organizațiilor de partid, 
dezvoltarea multilaterală a le
găturilor lor cu masele, respec
tarea principiilor statutare, lăr
girea și întărirea democrației

Lucrările Secțiunii pentru po
litica internațională a partidu
lui și statului, care au reunit 
172 delegați și 85 invitați, au 
prilejuit o amplă dezbatere a- 
supra activității interne și ex
terne desfășurate de Partidul 
Comunist Român in perioada 
dc la Congresul al IX-lea.

In deplină unanimitate, 
participanții la discuții și-au 
manifestat aprobarea față de 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și față de celelalte 
documente prezentate Congre
sului. Secțiunea consideră ana
liza cuprinsă in Raport a prin
cipalelor fenomene ale vieții 
internaționale ca întrutotul 
Sustâ și își însușește liniile di
rectoare preconizate în dome
niul politicii externe.

Dezbaterile au subliniat că 
perioada de la Congresul al IX- 
lea a marcat o puternică afir
mare a rolului României pe a- 
rena internațională, o creștere 
substanțială a prestigiului ei în 
lume. Aceasta s-a dovedit o 
perioadă fără precedent în ce 
privește caracterul creator și 
dinamismul politicii externe, 
bogăția inițiativelor, amploarea 
eforturilor țării noastre pentru 
promovarea ideilor păcii și so
cialismului.

In unanimitate, participanții 
au reliefat meritul deosebit al 
conducerii de partid și de stat, 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea și tra
ducerea în viață a politicii ex
terne. Formînd obiectul dezba
terilor la Conferința Națională 
a P.C.R., în plenarele Comite
tului Central și în sesiuni ale 
•Marii Adunări Naționale, rod 
al unei permanente consultări 
cu masele, politica internațio
nală a partidului se bucură de 
sprijinul entuziast al întregului 
popor.

1. — Dezbaterile au relevat 
consecvența orientării spre dez
voltarea prieteniei, alianței fră
țești și colaborării multilatera
le cu toate țările socialiste, ca 
element central al politicii ex
terne a partidului și a statului 
nostru.

Secțiunea a dat o înaltă a- 
preciere poziției partidului și 

: guvernului care, pornind de la 
T factorii obiectivi și permanenți 
h'de unitate — comunitatea de o- 

rinduire, ideologie, de interese 
și de țeluri consideră că aceș
tia trebuie să precumpănească 
asupra oricăror deosebiri de 
vederi. A fost subliniată acti
vitatea amplă desfășurată -de 
partid pentru intensificarea re
lațiilor politice, colaborării și 
cooperării economice tehnice și 
cultural-științifice. pentru dez
voltarea contactelor prietenești 
și întărirea legăturilor multila
terale între România și toate 
celelalte țări socialiste frățești.

Pornind de la realitatea că 
sistemul socialist mondial cu
prinde 14 state independente, 
care își păstrează propria lor 
fizionomie, are o importanță 
primordială dezvoltarea relați- 

->ilor dintre ele, -pe baza princi- 
, piilor marxism-len internului și 

internaționalismului proletar,

„Principala atenție a discu
țiilor din cadrul celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. care a 
continuat ieri pe secțiuni, este 
acordată bilanțului politicii in
dependente a României", scrie 
ziarul „Politika" în numărul 
său de luni dimineață. Ziarul 
citat, ca și celelalte ziare apă
rute luni dimineața concreti
zează acest bilanț prin prisma 
constatărilor făcute de trimișii 
lor speciali la București, după 
vizita la Expoziția Realizări
lor Economiei Naționale a Re
publicii Socialiste România. 
,.Pe 72 000 metri patrați, scrie 
„Politika Expres", sînt expuse 
principalele realizări ale Ro
mâniei în ultimul sfert de se
col. Trebuie arătat că în ceea 
ce privește industria grea o 
importanță deosebită o au pro
dusele industriei constructoare 
de mașini, printre .care predo
mină strunguri automate, pre
se enorme și puternice, tîirbine 
electrice, - dintre care cea mai 
mare este aceea care își va 
ocupa în curînd locul la Hi
drocentrala de la Porțile de 
Fier. Este evident, și progresul 
realizat în producția bunurilor 
de larg consum", continuă „Po
litika Express". .

SOFIA
SOFIA 11 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva, transmite 3 
Ziarele „Rabotnicesko Delo", 
organul de presă al C.C. al 
P.C. Bulgar, și „Narodna Mla- 
dej", organul de presă al Uniu
nii Tineretului Comunist Di
ni ilro vist Bulgar, singurele ziare 
care apar luni la Sofia, au 
publicat corespondențe din 
București cu privire la înche
ierea lucrărilor pe secțiuni ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
Ziarele relatează că delegații 
care au luat cuvîntul și-au 
exprimat aprobarea față de 
documentele de bază ale Con
gresului, și au sprijinit în una
nimitate propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales secretar general al parti
dului.

Ziarele informează, de aseme
nea, despre deschiderea expo

ziției realizărilor economici na
ționale „România 1969", consa
crată aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea României, ară- 
tînd că la această festivitate au 
fost prezenți conducători de 
partid și de stat români, dele
gații la Congres, delegațiile de 
peste hotare partioipante la 
Congres. Sînt evidențiate acele 
pasaje din cuvîntarea rostită cu 
acest prilej de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu în care se arată 
că cele 60 000 dc exponate ilus
trează succesele economiei ro
mânești, care în prezent reali
zează o producție industrială 
de 13 ori mai mare docil în 
anul 1938.

PRAGA
PRAGA 11 — Corespondentul 

Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Ziarele centrale apărute 
luni în R.S. Cehoslovacă con
tinuă să publice coresponden
țe despre desfășurarea, lucrări
lor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Se relatează despre hotărîrea 
adoptată de delegați privind 
mărirea numărului de membri 
și membri supleanți ai noului 

Comitet Central al P.C.R., sînt 
redate extrase din cuvîntul 
unor delegați români și străini 
participant la lucrările Con
gresului .și se informează des
pre modul in care s-au des
fășurat dezbaterile in cadrul 
lucrărilor pe secțiuni.

Toate ziarele centrale ceho
slovace informează pe cititori 
că duminică s-a deschis la Bu
curești Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale ..România 
1969", în prezența conducăto
rilor dc partid și dc stat ro
mâni, a delegațiilor străine 
participante la lucrările celui 
de-al X-lca Congres al P.C.R. 
și a dclegâților la CongrcsT

La rindul lor, radioul și te 
leviziunea cehoslovacă infor
mează cu regularitate despre 
lucrările Congresului comuniș
tilor români. Tn cadrul obiș
nuitului comentariu dc simbă- 
tă seara, consacrat principale
lor evenimente internaționale 
ale săptăminii, s-a subliniat 
importanța și caracterul de 
lucru al înaltului for al comu
niștilor din România, reprodu- 
cindu-sc citate din raportul 
prezentat la Congres de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Du
minică seara, intr-o informa
ție privind deschiderea expozi
ției ..România 1969", televiziu
nea releva faptul că „expoziția 
produce o impresie deosebită 
și s-a bucurat de un interes 
uriaș din partea vizitatorilor".

MOSCOVA
MOSCOVA 11 — Corespon

dentul Agerpres. Laurențiu 
Duță, transmite : Ziarul .Prav
da" a publicat luni sub tit
lul „Expoziție jubiliară" un re
portaj de la trimișii săi spe
ciali la București consacrat 
deschiderii Expoziției realiză
rilor economiei naționale. Zia
rul arată că la inaugurare au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat, 
precum și oaspeți din străină
tate — partierpanți la cel dc-al 
X-lea Congres al P.C.R.

Expoziția, menționează auto
rii corespondenței, prezintă o 
gamă foarte bogată de tipuri 
de instalații industriale com
plexe, mașini unelte pentru 
prelucrarea metalului și lemnu
lui, mașini și utilaje, tractoa
re și diferite mijloace de trans
port auto etc. O parte impor
tantă a expoziției, remarcă ei, 
a fost rezervată oglindirii suc
ceselor dobîndite de România 
în domeniul științei, artei, cul
turii, învățămîntului și ocroti
rii sănătății.

Intr-o știre transmisă dumi
nică duoă-amiază, agenția de 
presă TASS. relatind aspecte 
de la deschiderea Expoziției e- 
nomiei naționale — „România- 
1969" subliniază că exponatele 
prezentate- aici demonstrează 
dezvoltarea cu succes a eco
nomiei naționale a Republicii- 
Socialisto România. Volumul 
global al producției indus
triale a țării, remarcă agenția, 
a crescut în 1968 dc peste 13 
ori față de anul 1938. Dintre 
exponate se remarcă în special 
utilaiele pentru industria pe
troliferă. produsele industriei 
constructoare de mașini, ale 
industriei chimice „care în anii 
puterii populare a cunoscut o 
dezvoltare deosebit de rapidă", 
ale industriei energetice și me
talurgice. Sînt menționate, de 
asemenea, exponatele care ilus
trează dezvoltarea industriei 
articolelor de larg consum, a- 
griculturii, precum și pavilioa
nele consacrate științei, cultu
rii, ocrotirii sănătății.

BUDAPESTA
BUDAPESTA 11 — Cores

pondentul Agerpres, Al. Pin
ten, transmite : Continuînd să 
publice știri despre desfășura
rea lucrărilor celui de-al X- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român ziarele ..Ma
gyar Hirlap" și „Hetfoi Hirek", 
informează pe cititori despre 
dezbaterile care nu avut loc 
în cadrul secțiunilor.

Aceleași ziare relatează des
pre un alt eveniment de sea
mă din țara noastră — deschi
derea la București a Expozi
ției Realizărilor Economiei Na
ționale — România 1969. con
sacrată împlinirii a 25 dc ani 
de la eliberarea țării. Expozi
ția, care s-a deschis duminică, 
subliniază „Magyar Hirlap", 
prezintă rezultatele economiei 
naționale românești, caro „de
pășesc în amploare tot ce s-a 
prevăzut înainte". Ziarele men
ționează că luînd cuvîntul la 
festivitatea inaugurării, tovară
șul Gheorghe Rădulescu a fă
cut o trecere în revistă a re
zultatelor dobîndite de econo
mia noastră națională în cei 
25 de ani care au trecut do la 
eliberarea tării și a evidențiat 
perspectivele care so deschid 
pentru dezvoltarea în continua
re a economiei prin înfăptui
rea directivelor dezbătute la 
Congres.

VARȘOVIA
VARȘOVIA 11 — Corespon

dentul Agerpres. T. Dumitrașcu, 
transmite : „O impunătoare ex
poziție a succeselor României-1 

— „România 1969", „Expoziție 
a realizărilor economiei româ
nești", sub aceste titluri presa 
centrală varșoviană publică co
respondențe ale trimișilor lor 
speciali despre deschiderea in 
cafjilala țării noastre a Expo
ziției realizărilor economiei na
ționale, organizată cu prilejul 
aniversării a 25 dc ani de la 
eliberare.

Intr-o corcspondi nțâ transmi
să din București de la trimisul 
său special, ziarul „Trybtinu 
Ludu" apreciază că „procentele 
și cifrele economice prezentate 
la Congres și-au găsit o ilus
trare concretă in mașinile, in
stalațiile și mărfurilor de larg 
consum prezentate in cadrul 
expoziției. Aceste exponate în
fățișează calea străbătută de 
România în ultimul sfert du 
veac — de la o țară agrară îna
poiată la o țară industriala 
dezvoltată, care dispune de ra
muri industriale moderne. Ex
poziția ilustrează, de asemenea, 
ritmul în care s-a dezvoltat in 
ultimii ani economia Republicii 
Socialiste România, fapt care a 
dus la creșterea de 13 ori a 
producției industriale în com
parație cu anul 1938".

Vizitind standurile amenajato 
atit în clădirea centrală cit și 
in aer liber, atenția autorului 
corespondenței din „Tribuna 
Ludu" a fost reținută. îndeo
sebi. de instalațiile de foraj 
„exportate de România în zeci 
de țări", de mașinile agricole 
și ale industriei alimentare „re- 
zultat al unor soluții tehnolo
gice și de construcție noi", dc 
produsele industriei chimice, 
precum și dc marea varietate 
de articole dc consum, a că
ror producție a crescut de 6 
ori în ultimii 20 de ani.

Expoziția, conchide autorul, 
este o oglindire a „potenția
lului productiv al României de 
astăzi, al posibilităților dc dez
voltare a țării, al cărei pro
gram pe următorii zece ani il 
trasează actualul Congres al 
Partidului Comunist Român".

Alte organe de presă ca 
„Standar Mlodych" „Zolmerz 
Wolnosci". „Dziennik Ludowy", 
„Tribuna Mazowicka", organul 
Comitetului voievodal al 
P.M.U.P. din Varșovia publică, 
de asemenea, știri transmise de 
agenția P.A.P. despre deschide
rea Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale de la Bucu
rești. Festivitatea deschiderii 
expoziției a fost ilustrată si 
într-o corespondență transmisă 
duminică seara de postul de 
radio central.

ROMA
ROMA 11 — Corespondentul 

Agerpres. N. Puicca. transmi* 1- 
te :

Sub titlul „Eren-69" : Mare 
trecere în revistă a economiei 
românești, ziarul „L'Unita" pu
blică un reportaj din Bucu
rești în care, după ce infor
mează despre desfășurarea pe 
secțiuni a lucrărilor Congre
sului Partidului Comunist 
Român, scrie :

„Ziua de duminică a fcs& 
caracterizată de un eveniment 
care nu numai că se încadrează 
perfect în temele principale ale 
Congresului, dar oferă și a 
sinteză elocventă asupra enor
milor pași înainte realizați de 
această țară în cei 25 de ani 
de la eliberarea sa de sub fas
cism și nazism".

In continuare, ziarul descrie 
astfel expoziția: „Organizată 
în mod excelent din punct de 
vedere funcțional, estetic și 
propagandistic, Eren-69 sur
prinde pe vizitatori prin vasta 
gamă de produse prezentate, 
care cuprinde practic toate ele
mentele unei economii indus
triale moderne".

VIENA
VIENA 11. — Coresponden

tul Agerpres, P. Stâncesuu, 
transmite: Ziarul vienez ,Ku- 
rier" publică luni o corespon
dență din București in care re
latează despre deschiderea Ex
poziției „România — 1969". In 
corespondență se spune : „Con
gresul P.C.R. a avut duminică 
o manifestare de adincă sem
nificație ; conducătorul statului 
și partidului, Nicolae Ceaușes
cu, a deschis cea mai maro 
expoziție a economiei națio
nale care a fost văzută vreo
dată la București. Pe o supra
față de peste 68 000 metri pa
trați sînt prezentate cele mai 
noi realizări ale industriei și 
agriculturii. Expoziția accentu
ează voința fermă a conducerii 
românești de a continua dez
voltarea industrială a țării in 
toate domeniile economiei".

După cum a rezultat din ra
poartele prezentate la Congres, 
scrie ziarul, in ultimii cinci ani, 
România a înregistrat unul din. 
cele mâi mari ritmuri de dez
voltare economică din lume, 
expresie a politicii dc dezvol
tare economică promovată in 
mod consecvent de conducăto
rii acestei țări.

Celălalt ziar central caro a- 
pare luni la Viena, .Die Pres- 
se", consemnează, printre alte
le, intilniri ale tovarășului Ni
colae Ceaușescu cu șefi ai unor* 
delegații străine prezente la 
Congresul Partidului Comunist 
Român.
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