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Steagul roșu Congresul al X-lea 
a ales ca secretar general 

al Partidului Comunist Român
ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R. $1 AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU
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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI AL X-LEA AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
12 august 1969. în sala Pala

tului Republicii Socialiste Ro
mânia s-au încheiat lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Eveniment istoric, intrat ca 
dată memorabilă în viata parti
dului. a poporului, in cugetul 
națiunii noastre. Congresul a 
configurat plenar, intens, pe 
temelia victoriilor de pînă a- 
cum chipul luminos al Româ
niei socialiste de mîine. Foru
mul suprem al comuniștilor a 
aprobat documente de impor
tanță majoră pentru destinul 
patriei și a ales organele de 
conducere ale partidului.

La marea dezbatere prilejui
tă de Congres, țara întreagă a 
fost prezentă cu aspirațiile și 
năzuințele ei. cu hotărîrea de 
a continua cu forțe înnoite o- 
pera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

O
Ședința de dimineață a lu

crărilor Congresului a fost con
sacrată ultimului punct al or
dinii de zi:

Alegerea secretarului general 
al Partidului Comunist Român ; 
alecerea Comitetului Central 
al P.C.R. și a Comisiei Cen
trale de Revizie.

Tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer prezintă. în numele Comi
siei de propuneri aleasă de

Cuvîntarea de încheiere a Congresului 
rostită de tovarășul Micolae Ceaușescu

Stimați tovarăși.

Timp de 7 zile Congresul al 
X-lea al partidului a făcut bi
lanțul cuprinzător al activită
ții desfășurate de comuniștii 
români, de muncitori, țărani și 
intelectuali, de toți oamenii 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru edificarea 
socialismului pe pămintul pa
triei noastre.

Congresul a dat o' înaltă a- 
preciere activității multilaterale 
depuse de Comitetul Central, 
de toate organele și organiza
țiile partidului pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului 
al TX-lea. în mod deosebit au 
fost apreciate măsurile luate 
după Congres de către Confe
rința Națională a partidului 
pentru îmbunătățirea planifică
rii și conducerii activității eco
nomice și sociale din patria 
noastră, pentru dezvoltarea le
galității și democrației socia
liste.

Putem spune că Congresul 
nostru, ținut cu puține zile îna
inte de cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării patriei de sub 
Șjugul fascist, constituie o încu
nunare deosebit de expresivă 
a marilor succese obținute»- de 
poporul român, sub conduce
rea partidului comunist, în 
lupta pentru transformarea re
voluționară a societății noastre 
și lichidarea pentru totdeauna 
a claselor exploatatoare, pen
tru triumful socialismului în 
România. (Vii aplauze).

Congresul și-a însușit pe de
plin aprecierile Raportului Co
mitetului Central cu privire la 
căile evoluției in continuare a 
socic-tății noastre socialiste, la 
modul de soluționare a nenu
măratelor probleme economice 
ți sociale specifice actualei c- 
Lape prin care trece țara 
noastră.

Aprobind liniile directoare, 
interne și externe, expuse in ‘ 
Raport, Congresul a adoptat de 
fapt programul dezvoltării mul
tilaterale a României socialiste 
in deceniul următor. Congresul 
al X-lea a stabilit că țelul fun
damental al întregii noastre ac
tivități viitoare este extinderea 
și modornizarea bazei tehnico- 
materiale, perfecționarea rela
țiilor socialiste de producție, 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. (Aplau
ze puternice, prelungite). Apro
barea unanimă a Raportului 
Comitetului Central și a proiec
tului de Directive, a direcțiilor 
principale de viitor ale poli
ticii interne și externe a Ro
mâniei, constituie dovada cea 
mai grăitoare a unității indes
tructibile a partidului, a in
trusului nostru popor, expresia 
hotăririi nestrămutate a națiu
nii noastre socialiste de a în- 

Congres, propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie 
ales in funcția de secretar ge
neral al partidului.

Propunerea este primită de 
delegați cu puternice aplauze 
și urale.

în continuare, este prezenta
tă lista tovarășilor propuși să 
fie aleși ca membri și membri 
supleanți ai Comitetului Contrai 
și ai Comisiei Centrale de Re
vizie.

Exercitîndu-și mandatul, de
legații au analizat și dezbătut 
cu spirit de înaltă responsa
bilitate propunerile prezentate.

S-a anunțat că la Secretaria
tul Congresului s-au primit co
municări din partea tovarăși
lor Demeter Janos și Octavian 
Fodor. delegați ai organizației 
județene de partid Cluj, Ecate- 
rina Crăciun, delegat al orga
nizației județene de partid Bi
hor și Kovacs Gyorgy, delegat 
al organizației județene de par
tid Mureș, care, regretînd că 
din motive de boală nu pot 
participa la Congres pentru a-și 
exercita mandatul încredințat, 
își exprimă adeziunea lor to
tală cu toate documentele și 
hotârîrile Congresului și susțin 
cu însuflețire și deplină încre
dere alegerea tovarășului Ni- 
cnlae Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al parti- 

făptui neabătut hotârîrile Con
gresului al X-lea. (Aplauze pu
ternice).

Caracteristica principală a 
Congresului constă in faptul 
că problemele de bază ale so
cietății noastre au fost aborda
te într-un spirit de înaltă răs
pundere, de grijă profundă fa
ță de interesele partidului și 
poporului, față de cauza socia
lismului. Spiritul critic și au
tocritic care s-a manifestat atit 
în plenul Congresului cit și in 
secțiuni, oglindește combativi
tatea partidului nostru, a ca
drelor sale, hotărîrea activului 
de partid de a acționa cu toa
tă fermitatea pentru lichidarea 
lipsurilor care mai dăinuie în 
munca noastră, pentru înde
plinirea in cele mai bune con- 
dițiuni a marilor sarcini tra
sate de Congres. (Vii aplauze).

Putem spune fără greș că ac
tualul Congres al partidului 
marchează o etapă nouă, cali
tativ superioară a dezvoltării 
partidului nostru, a activității 
de construcție socialistă în Ro

Delegați și invitați la Congres din județul Hunedoara.
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dului. Ei au cerut Congresului 
ca primii-secrctari ai comitete
lor județene de partid respec
tive să exercite in numele lor 
mandatul de delegat.

Se trece apoi la vot. Sint a- 
lese organele de conducere ale 
partidului.

Urale nesfirșite, puternice a- 
clamații, răsună în sala Con
gresului în momentul în care 
se anunță că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales în una
nimitate în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român.

Prin votul lor purtătorii de 
cuvînt ai comuniștilor Româ
niei socialiste, ai întregii noas
tre națiuni, au consfințit vre
rea unanimă: alegerea la cîr- 
ma partidului a aceluia care în
truchipează în mod strălucitor 
cele mai nobile virtuți ale parti
dului nostru, ale poporului 
nostru. Astfel se transpune în 
viață propunerea Conferinței 
de partid a Municipiului Bu
curești. susținută de toate' con
ferințele județene de partid, de 
toți cei 413 delegați care 
au luat cuvîntul în ședințele 
plenare și în secțiunile de lu
cru ale Congresului, însușită și 
sprijinită cu căldură de mili
oane de oameni ai muncii în 
cadrul unor adunări, în presă, 

mânia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Desigur, tovarăși, hotârîrile 
adoptate au o valoare determi
nantă pentru dezvoltarea vii
toare a socialismului în patria 
noastră; ele constituie însă nu
mai premisa mersului nostru 
înainte. Esențială • este acum 
munca politică și organizatori
că pentru traducerea în viață 
a programului pe care l-am 
adoptat. De aceea, organele și 
organizațiile partidului nostru, 
începînd cu Comitetul Central, 
au datoria să ia toate măsurile 
pentru organizarea cît maî bu
nă a muncii concrete pentru 
repartizarea cît mai judicioasă 
a forțelor în sectoarele hotă
râtoare ale vieții economico- 
sociale, acolo unde se decide 
traducerea în viață a acestui 
program. (Vii aplauze). Activul 
de bază, cadrele conducătoare 
ale partidului trebuie să parti
cipe nemijlocit, în sectoarele 
cele mai importante, hotărîtoa- 
re, la conducerea și înfăptuirea 
tuturor sarcinilor dezvoltării e- 

prin telegrame trimise Congre
sului.

So anunță apoi că în urma 
votului secret exprimat de de
legați au fost declarați aleși ca 
membri ai Comitetului Central- 
165 tovarăși, ca membri su
pleanți ai Comitetului Central 
120 și ca membri ai Comisiei 
Centrale de Revizie 45 de to
varăși.

O
La sediul Comitetului Cen

tral , are loc, în continuare, 
prima ședință plenară a Comi
tetului Central care. în con
formitate cu prevederile statu
tare, a ales organele executi
ve.

O
Ora 16. Piața Palatului și ar

terele din împrejurimi trăiesc 
momente de puternică însufle
țire. Zeci și zeci de mii de 
oameni de toate vîrstele — soli 
ai populației Capitalei, ai în
tregului popor — au venit să 
exprime sentimentul lor de ne
țărmurită dragoste și adîncă 
încredere față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de cei
lalți conducători ai partidului, 
pe care Congresul al X-lea i-a 
investit cu marea răspundere 
de a conduce vasta operă de 
edificare a socialismului în Ro
mânia. Este o manifestare emo- 

conomico-sociale. Spiritul care 
a domnit în Congres, dezbate
rile de astăzi vor constitui pen
tru întregul nostru activ, pen
tru toți membrii Comitetului 
Central, un exemplu de felul 
cum trebuie să muncească fie
care la locul său de muncă 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

In mod deosebit doresc să 
mă adresez activului de partid. 
Așa cum a reieșit din lucră
rile Congresului, dar mai cu 
seamă din ședința de astăzi, 
ridicarea continuă a nivelului 
politico-ideologic al fiecărui ac
tivist este una din cerințele e- 
sențiale ale îndeplinirii cu suc
ces a sarcinilor încredințate de 
partid. (Vii aplauze).

Vorbind de munca politico- 
idcologică doresc, în încheierea 
lucrărilor Congresului, să sub
liniez că - trebuie să acordăm 
mai multă atenție studierii și 
înarmării partidului, a activu
lui său, a întregului nostru po
por, cu ideile atotbiruitoare ale

ționiintă, grăitoare, a unității 
și coeziunii poporului in jurul 
Partidului Comunist Român, 
călăuză sigură a destinelor pa
trie:, eroicul stegar al luptei 
pentru fericirea poporului și 
înflorirea țării, pentru triumful 
socialismului și păcii.

Entuziasmul maselor de
vine vibrant cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu și
membrii -Comitetului Central 
străbat piața printr-un cu
loar lung. îndreptîndu-se spre 
sala Palatului, pentru a parti
cipa la ședința de închidere a 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. La rindul lor delegați 
și invitații care se află în sală 
întimpină cu puternice acla
mații -și urale pe tovarășul Ni
colae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători ai partidului precum 
și pe șefii delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești, 
socialiste, democratice și anti- 
imperialiste de peste hotare.

Lucrările ședinței de închide
re -i Congresului au fost pre
zidate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Președintele Comisiei de nu
mărătoare a voturilor, tovară
șul Dumitru Leonte, comunică 
rezultatul alegerilor. /

Ei anunță din nou alegerea

♦ Continuare in pag. a 2-a 

marxism-leninismului, să facem 
în așa fel încit fiecare comu
nist, fiecare cetățean al patriei 
notfstre să devină un militant 
activ pentru triumful marxism- 
leninismului, pentrp cauza so
cialismului. (Aplauze puternice), 
în această ordine de idei do
resc să menționez că aniver
sarea a 100^ de ani de la naș
terea lui Lenin, care va avea 
loc anul viitor, v’a trebui să 
constituie un mijloc important 
pentru ridicarea politico-ideo- 
logică a fiecărui membru al 

, partidului nostru. (Vii aplauze).
Călăuzindu-ne cu fermitate 

după hotârîrile Congresului în 
întreaga noastră muncă de vii
tor trebuie să veghem la res
pectarea legilor statului. să 
întărim ordinea și disciplina 
în toate sectoarele de activi
tate, să dezvoltăm continuu de
mocrația socialistă, creînd con- 
dițiuni tot mai bune pentru 
participarea largă a maselor 
populare la conducerea țării.

♦ Continuare în pag. a 2-a

Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm și în- 
tr-o deplină unanimitate, 
în spiritul propunerii fă
cute de toate conferințe
le organizațiilor județene 
de partid, de toate orga
nizațiile partidului, însu- 
șindu-și concluziile adop
tate de toate secțiunile 
Congresului, exprimînd 
voința fierbinte a tuturor 
comuniștilor și a între
gului popor, Congresul a 
ales în înalta funcție de 
secretar general al Parti
dului Comunist Român 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai 
iubit al poporului român.
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Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român ales de cel de-al X- 
lea Congres s-a întrunit în prima șe
dință plenară la sediul Comitetului 
Central marți la amiază.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

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

In unanimitate, plenara a ales Co
misia formată din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer. 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin,

Chivu Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
Alexandru Sencovici.

După deliberările comisiei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a supus spre 
aprobare plenarei propunerea ca din 
Comitetul Executiv să facă parte 21 
membri și 11 supleanți, din Prezidiul 
Permanent 9 membri, iar Secretaria
tul să fie format din 7 membri.

Puse la vot, aceste propuneri au 
fost adoptate în unanimitate.

Au fost supuse apoi votului propu
nerile nominale prezentate de Comisie 
pentru Comitetul Executiv, Prezidiul 
Permanent și Secretariatul C.C. al 
P.C.R.

Toate propunerile au fost votate în 
unanimitate.

Au fost aleși tovarășii:

Membrii Comitetului Executiv 
a! C.C a! P.C.R.

NICOLAE CEAUȘESCU 
ION GHEORGHE MAURER 
MAXIM BERGHIANU 
EMIL BODNARAȘ
FLORIAN DĂNĂLACHE 
CONSTANTIN DRĂGAN
EMIL DRĂGĂNESCU 
JANOS FAZEKAS
PETRE LUPU
MANEA MĂNESCU
PAUL NICULESCU-MIZIL

Membrii supleanți ai
IOSIF BANC
PETRE BLAJOVICI
MIU DOBRESCU
AUREL DUCA
MIHAI GERE
ION ILIESCU

Comitetului Executiv
ION IONIȚĂ
CAROL KIRALY
VASILE PATILINEȚ
DUMITRU POPA
ION STĂNESCU

Membrii Prezidiului Permanent
NICOLAE CEAUȘESCU
ION GHEORGHE MAURER 
EMII. BODNARAȘ
PAUL NICULESCU-MIZIL 
GHEORGHE PANĂ

SECRET AR!A TUL
NICOLAE CEAUȘESCU
MIHAI GERE
PAUL NICULESCU-MIZIL’ 
GHEORGHE PANĂ

Plenara a desemnat de asemenea 
Colegiul Central de Partid în urmă
toarea componență : tovarășii Mihai 
Dalea, președinte, Simion Bughici, 
vicepreședinte; Dumitru Ivanovici, Ion 
Gluvacov, Andrei Cervencovici, Ște
fan Duduman, Gheorghe Ionescu, Ion

VASILE PATILINEȚ
DUMITRU POPESCU
VIRGIL TROFIN

.1 
Medrea, Alexandru Sencovici, mem
bri.

O
In aceeași zi a avut loc ședința de 

constituire a Comisiei Centrale de Re
vizie. Președinte a fost ales tovarășul 
Chivu Stoica, iar vicepreședinte tova
rășul Emil Popa.

GHEORGHE PANĂ
DUMITRU PETRESCU
DUMITRU POPESCU
GHEORGHE RĂDULESCU
LEONTE RĂUTU
GHEORGHE STOICA
VIRGIL TROFIN
ILIE VERDEȚ
VASILE VÎLCU
ȘTEFAN VOITEC

DUMITRU PETRESCU
GHEORGHE RĂDULESCU
VIRGIL TROFIN
ILIE VERDEȚ '
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Încheierea lucrărilor congresului al x-lea 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Membrii Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU 
NICOLAE AGACHI 
AUGUSTIN ALEXA 
BUJOR ALMĂSAN 
ION AVRAM 
DUMITRU BALALIA 
IOSIF BANC 
AUREL BARANGA 
IOSIF BAYERLE 
CONSTANTIN SABÂLAU 
NICOLAE BÂDESCU 
DUMITRU BEJAN 
RA?U BELIGAN 
MAXIM BERGHIANU 
STEFAN BÎRLEA 
C-HEORGHE BLAJ 
FETRE BLAJOVICI 
ALEXANDRU BOABĂ 
ȘTEFAN °^BOS 
EMIL BOBU 
FM fl BOD.’ARAȘ 
VICTOR BOLOJAN 
ANTON BREITENHOFER 
S'MION RUGHICI 
MIMAI BURCA 
CORNEL BURTICA 
VIRGIL CAZ ACU 
GHEORGHE CĂLIN 
ANDREI CFRVENCOVICI 
GHFORGHE CIOARĂ 
fiT'A C'OBANU 
ION CÎRCEI
CONSTANTIN CÎRȚlNÂ 
ILIE CÎȘU
DUMITRU COLIU 
IOAN COMAN 
TEODOR COMAN 
MIRON CONSTANTINESCU 
IOAN COTOT 
ION COSMA
ADALBERT CRIȘAN 
MIHAI DALEA 
FIORIAN DÂNÂLACHE 
PPTRE DÂNICÂ 
AURELIA DĂNILĂ 
CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
ECATERINA DELIMAN
M1U DOBRESCU 
S*MIOH DORROVICI 
CONSTANTIN DRÂGAN 
MARIN DRĂGAN 
EMU DRĂGĂNFSCU 
CONSTAN™ DRÂGOESCU 
STANA DRĂGOI 
AUP^l duca 
AUREL DUMA

Membrii supleanți 
ai Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
CONSTANTIN AMARIEI 
ȘTEFAN ANDREI 
TOAN ANTON 
ION ANTONICĂ 
GHEORGHE BADRUS 
EUGEN BARBU 
FLOAREA BARBU 
ION DODU BĂLAN 
NICOLAE BOZDOG 
ION BRAD 
NICOLAE BREBAN 
DUMITRU BREABĂN 
REMUS BUCȘA 
PETRU BUNEA 
GHEORGHE SUZDUGAN 
DINU BUZNEA 
ION CĂLCIOIU 
TON CETERCHI 
TRANDAFIR COCIRLÂ 
CONSTANTIN CORDUNEANU 
ION BRĂDUȚ COVALIU 
ION CRĂCIUN 
MARTIAN DAN 
ION DINCĂ 
DUMITRU DINIȘOR 
EMILIAN DOBRESCU 
GEZA DOMOKOȘ 
IOAN DRAGOS 
MIHAI DRĂGÂNESCU 
TRAIAN DUDAȘ 
PETRE DUMINICA 
DUMITRU DUMITRU 
FLOREA DUMITRESCU 
NICOLAE ECOBESCU 
MARIN ENACHE 
DAN ENĂCHESCU 
IULIU FEJEȘ
CONSTANTIN FLITAN
IOAN FLORESCU 
IONEL GAL

Membrii Comisiei Centrale 
de Revizie

ION ALBULEȚU 
NICOLAE ANGHEL 
VASILE BELIZNA 
PARASCHIV BENESCU 
GHEORGHE BREHUESCU 
AUREL BULGĂREA 
MIHAI BURCHEȘIN 
NICOLAE BUȘUI 
VASILE CÂDAR 
GEORGE CHIRIȚĂ 
STOICA CHIVU 
MARCEL DOBRA 
ALEXANDRU DUMITRU 
VALER GABRIAN 
IOAN GĂTEJOIU

ZOE DUMITRESCU- 
BUȘULENGA 

EDUARD EISENBURGER 
JANOS FAZEKAS 
LUDOVIC FAZEKAȘ 
ILIE FÂSUI 
EMANOIL FLORESCU 
MIHAIL FLORESCU
MIHAIL (Mîhnea) GHEORGHIU 
MATEI GHIGIU
GHEORGHE GHINEA 
MIHAI GERE
NICOLAE GIOSAN 
ION GLUVACOV 
NICOLAE GOLDBERGER 
NICOLAE GUINĂ 
TEODOR HAȘ
GEORGE HOMOȘTEAN 
ION ICHIM
ION ILIESCU 
GHEORGHE ION 
ALEXANDRU IONESCU 
PETRE IONESCU 
TUDOR IONESCU 
ION ION ITĂ 
DUMITRU IVANOVICI 
CAROL KIRALY 
GYORGY KOVACS 
LAJOS LETAY 
MIHAIL LEVENTE 
PETRE LUPU 
POMPILIU MACOVE1 
GEORGE MACOVFSCU 
VASILE MALINSCHI 
GHEORGHE GASTON MARIN 
MIHAI MARINESCU
TEODOR MARINESCU 
ION GHEORGHE MAURER 
CORNELIU MĂNESCU 
MANEA MĂNESCU
ANGFIO MiCULESCU 
DUMITRU MIHAI 
NICOLAE MIHAI 
ALDFA MIUTARU 
IOACHIM MOGA 
ROMAN MOLDOVAN 
ILIE MURGULESCU 
GHEORGHE NÂSTASE 
GHEORGHE NECULA 
MIRON NICOLESCU 
PAUL NICULESCU-MIZIL 
ELFONORA NILCA
CORNEL ONESCU 
GHEORGHE PALOȘ 
GHEORGHE PANĂ

NICOLAE GAVRILESCU 
DUMITRU GHISE 
SUZANA GÂDEA 
ILAR1E GIRJOABÂ 
GHEORGHE GOINA 
T1BERIU GRECU 
OCTAVIAN VICTOR GROZA 
HEDWIGA MARGARETA

HAUSER 
ALEXANDRU HEINRICH 
ALEXANDRU ILIESCU 
NICOLAE ION 
NICOLAE IONESCU 
VASILE IONESCU
MIRCEA VALERIU IZBÂSOIU 
EUGEN JEBELEANU 
DUMITRU JOITA
STEFAN KISS
BARTOȘ MIHALY KOVACS 
DAVID LAZÂR
N'COLAE LUNGU 
M’PCEA MALITA 
CONSTANTIN MARINOV 
CONSTANTIN MATEI 
GHEORGHE MATEI 
NICOLAE MĂNESCU 
GHEORGHE MĂRGINEANU 
ION MĂRGINEANU 
NICOLAE MUITARU 
CONSTANTS MITEA 
VASILE MIRZA 
STCFAN MOCUTA 
Ă’iRFL MOGA
GHEORGHE MOLDOVAN 
FLORENȚA MUNTEANU 
GHEORGHE MUNTEANU 
PAUL NAGY
ION NICOLA 
GHEORGHE OPREA 
ȘTEFAN PASCU

ION HUȚANU 
MIHAIL IVAN 
PETRE IVANOV 
ION JESCU 
ALEXANDRU KOPANDI 
RADU MANOLIU 
NICOLAE MATEI 
CONSTANTIN MUNȚIU 
VASILE NICOLCIOIU 
EMILIAN NUCESCU 
CONSTANTIN PETRE 
CONSTANTIN PÎRVULESCU 
EMIL POPA
GHEORGHE PUȘKAȘ 
CONSTANTIN RADU

VASILE PATILINEȚ 
ȘTEFAN PAVEL 
ION PĂȚAN 
DUMITRU PETRESCU 
GHEORGHE PETRESCU 
DUMITRU POPA 
DUMITRU POPESCU 
ION POPESCU-PUȚURI 
TITUS VIOREL POPOVICI 
VASILE POTOP 
GRIGORE RĂDUICĂ 
GHEORGHE RÂDULESCU 
ILIE RÂDULESCU 
LEONTE RÂUTU 
VALTER ROMAN 
MIHAIL ROSIANU 
GHEORGHE ROȘU 
CLEMENT RUSU 
CONSTANTIN SANDU 
ION SAVU 
CONSTANTIN SCARLAT 
ALEXANDRU SENCOVICI 
CRISTOFOR SIMIONESCU 
DUMITRU SIMULESCU 
ION SÎRBU 
ION SPĂTĂRELU 
ION STÂNESCU 
LEON STEINBACH 
EMERIC STOFFEL 
GHEORGHE STOICA 
MIHAI SUDrR 
EMERIC SZARO 
DEZIDFRiU SZILAGYI 
NICOLAE TÂBiRCĂ 
GHEORGHE TĂNASE 
MIHAI TELESCU 
NICOLAE TEODORESCU 
VIRGIL TROFIN 
COSTACHE TROTUȘ 
LAUREAN TULAI 
IOSIF UGLAR 
ION URSU 
VASILE VAIDA 
MARIN VASILE 
GHEORGHE VASILICHI 
GHIZELA VASS 
ILIE VERDEȚ 
NICOLAE VEREȘ 
GEZA VIDA 
AUREL VIJOLI 
VASILE VÎLCU 
ȘTEFAN VOICU 
ȘTEFAN VOITEC 
RICHARD WINTER
BARBU ZAHARESCU

ISTVAN PETERFI 
GHEORGHE PETRESCU 
GHEORGHE POP 
GHEORGHE POPA 
DOREL MIHAI POPA 
ALEXANDRU POPESCU 
ALEXANDRU POPESCU 
BARBU POPESCU 
DUMITRU RADU POPESCU 
OTILIA POPESCU 
ION POTOCEANU 
TEODOR PRUNEA 
VASILE PUNGAN 
ION ROMANU 
VASILE RU^ 
ION RUSINARU 
CONSTANTIN SAVU 
MIHAIL BUJOR SION 
ZAHARIA STANCU 
NICOLAE STATE 
CONSTANTIN STATESCU 
GHEORGHE STOICA 
ANDRAS SUTO
ERNEST SZOTYORI 
NICOLAE STEFAN 
ȘTEFAN STEFĂNESCU 
LUDOVIC TAKACS 
EUGEN TARHON 
NICOLAE TOADER 
GHEORGHE TRICÂ 
ION TUDOR 
JEAN TUDOR 
DUMITRU TUDOSIE 
STERIAN ȚÎRCÂ 
IOAN UNGUR 
TEODOR VASILIU 
ANDREI VELA 
CONSTANTIN VLAD 
VASILE VLAD 
DUSAN VI.ASCICI 
MARIA ZIDARU

IOAN RETEGAN
IOSIF ANDREI ROTH 
CONSTANTIN SANDU 
VASILE SECHEL
OLIMPIA SOLOMONESCU 
TEODOR STANA
VOICU STANCU
ION STOICA 
DOMOKOȘ SZASZ
ION TARACHIU 
ANTON TINCU
PETRE ȚĂRAN 
LADISLAU VASS
PASCU ZIMBRAN
EWALT SWEIER

Cuvintarea de încheiere a Congresului
rostită de tovarășul Nicolae Ceausescu
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Să nu uităm nici un moment, 
tovarăși, că țelul- suprem al 
politicii partidului nostru, al 
socialismului însuși, este servi
rea omului, realizarea bunăstă
rii lui, crearea unor condiții de 
viață materială și spirituală tot 
mai bune pentru toți oamenii 
muncii. Numai în măsura în 
care vom realiza aceste cerin
țe ale partidului, ale socialis
mului, vom putea spune că ne 
facem datoria de comuniști, de 
conducători ai poporului ro
mân pe drumul făuririi vieții 
noi. (Aplauze puternice).

Congresul al X-lea a consti
tuit o puternică manifestare 
a unității indisolubile a Parti
dului Comunist Român. Hotă- 
rîrile adoptate în unanimitate, 
alegerea în unanimitate de 
către Congres a organelor 
conducătoare de partid consti
tuie o dovadă a unității de fief4 
a partidului nostru, garanția 
îndeplinirii cu succes a tuturor 
sarcinilor și hotăririlor pe care 
le-am adoptat în Congres. (Vii 
aplauze). Totodată, Congresul a 
constituit o puternică manifes
tare a unității de nezdruncinat 
dintre partid și masele largi de 
oameni ai muncii, fără deose
bire de naționalitate, a uni
tății dintre partid și întregul 
nostru popor. (Aplauze puter
nice, urale).

Lucrările Congresului, hotărî- 
rilc adoptate constituie o pu
ternică afirmare a rolului de 
forță politică conducătoare pe 
care partidul îl îndeplinește cu 
succes în societatea noastră so
cialistă. Fără îndoială că Con
gresul al X-lea va face să 
crească și mai mult rolul parti
dului în conducerea tuturor do
meniilor de activitate, aceasta 
constituind garanția sigură 
îndeplinirii cu succes a măre
țului program pe care l-am ela
borat și adoptat în aceste zile. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși,

Congresul nostru a avut cin
stea de a găzdui reprezentanții 
a 70 de partide comuniste și
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în unanimitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului.

Miile de cetățeni din Piața 
Palatului care ascultă transmi
sia ședinței de închidere, cît 
•și cei prezenți în sala Congre
sului scandează la unison 
„Ceaușescu 1 Ceaușescu ! P.C.R. ! 
P.C.R. !" Pentru fiecare din 
cei ce sînt de față la 
acest moment înălțător, pen
tru întregul nostru popor, 
prezența în continuare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la conducerea destinelor țării 
constituie chezășia, certitudinea 
înfăptuirii mărețului program 
de înălțare a României socia
liste pe culmile progresului și 
civilizației.

Citirea listelor membrilor or
ganelor de conducere alG parti
dului este primită cu vii și în
delungi aplauze.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu anunță că 
în prima sa plenară. Comitetul 
Central al partidului, în con
formitate cu prevederile statu
tului, a ales în unanimitate or
ganele executive : Comitetul E- 
xecutiv, alcătuit din 21 mem
bri și 11 membri supleanți; 
Prezidiul Permanent alcătuit din 
9 membri; Secretariatul Comite
tului Central al partidului al
cătuit din 7 membri.

Anunțarea nominală a com
ponenței Comitetului Execu
tiv, a Prezidiului Permanent 
și a Secretariatului, este 
salutată cu urale și aclamații 
îndelungi de delegați și invi
tați, de zecile de mii de ce
tățeni din Piața Palatului.

Secretarul general a] parti
dului anunță că plenara Co
mitetului Central, conform pre
vederilor statutului a desemnat 
Colegiul Central de partid a- 
vind ca președinte pe tovară
șul Mihai Dalea. La prima 
ședință a Comisiei Centrale de 
Revizie a fost ales in unani
mitate ca președinte tovarășul 
Chivu Stoica.

De la tribuna Congresului, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostește a- 
poi cuvîntul de închidere a 
celui dc-al X-lea Congres al 
P.C.R

Cuvintarea secretarului gene
ral _ al partidului a fost subli- 

muncitorcști, mișcări de elibe
rare națională și partide socia
liste, care au exprimat de la 
această tribună saluturi căldu
roase comuniștilor din Româ
nia. Congresul a primit mesaje 
internaționaliste de salut din 
partea a 14 partide frățești. 
Noi vedem în aceste manifes
tări o expresie elocventă a le
găturilor internaționaliste largi 
care unesc partidul nostru cu 
partidele comuniste, cu mișcă
rile de eliberare, cu forțele an- 
tiimperialiste din întreaga lu
me. (Vii aplauze). Putem spu
ne, totodată, că expunerile fă
cute în Congresul nostru de de
legațiile partidelor și organi
zațiilor oaspete au prilejuit un 
larg schimb de păreri asupra 
unor probleme contemporane 
de cea mai marc importanță 
pentru unitatea mișcării comu
niste internaționale, pentru vic
toria luptei antiimperialiste, 
pentru pace și progres social.

Partidul nostru consideră că 
schimburile dc păreri între parti
de asupra problemelor interna
ționale actuale, asupra sarcini
lor mișcării revoluționare re
prezintă o contribuție impor
tantă la întărirea solidarității 
internaționale, la depășirea di
vergențelor existente astăzi în 
sinul mișcării comuniste și 
muncitorești, la întărirea unită
ții tuturor forțelor antiimperia
liste. (Aplauze puternice, pre
lungite).

In numele Congresului, al 
întregului partid, ai poporului 
nostru adresez cele mai calde 
mulțumiri partidelor și organi
zațiilor care au trimis delegații 
la Congresul nostru. (Vii aplau
ze). Vă rugăm, dragi tovarăși, 
să transmiteți partidelor dum
neavoastră, tuturor comuniștilor 
din țările în care trăiți. mili- 
tanților revoluționari, progre
siști, salutul nostru comunist, 
cele mai calde urări de succese 
în munca și lupta pe care o 
desfășurați pentru cauza socia
lismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Rog delegațiile din țările so
cialiste să transmită partidelor 
frățești, popoarelor lor., urările 
noastre de succes în lupi a e- 
roică pentru construirea socia
lismului și comunismului, in e- 

Urmarea reportajului din pagina I
niată de repetate ori cu pu
tem' și îndelungate aplauze 
și i de delegații și invitații 
la t ;gres, urmărită cu pro
fund interes și satisfacție de 
cetățenii .aflațî în Piața Pala
tului, de milioane și milioane 
de cetățeni care la acea oră se 
aflau în fața micilor ecrane și 
a aparatelor de radio.

Tntr-o atmosferă de mare en
tuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu declară închise lu
crările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Delegații și invitații a- 
plaudă și ovaționează îndelung. 
Minute în șir nu contenesc u- 
ralele pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul 
său general. Toți cei prezenți 
intonează „Internaționala". A- 
cordurile imnului clasei mun
citoare de pretutindeni sînt re
luate de mulțimea aflată în 
piață.

După încheierea lucrărilor 
Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori de partid, delegații de pes
te hotare au ieșit în balcoanele 
Palatului Republicii pentru a 
răspunde manifestației de ne
țărmurită dragoste a bucureș- 
tenilor.

Masele întîmpină pe condu
cătorul iubit cu urale și acla
mații îndelungi. Deasupra ca
petelor se inalță pancarte pe 
care se află înscris „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Trăiască Partidul Co
munist Român !", „Sub steagul 
marxism-leninismului înainte 
spre desăvârșirea construcției 
socialiste în România 1", „Tră
iască unitatea partidelor comu
niste și muncitorești!“. Se 
scandează cu putere, din toată 
inima, „P.C.R.-P.C.R.!" „Ceaușes
cu și poporul”. In aceste cu
vinte vibrează aprobarea una
nimă a poporului dată istori
celor documente adoptate de 
Congres, hotârîrca nestrămuta
tă a întregii națiuni de a în
făptui însuflețitoarele obiective 
ale politicii partidului.

Tovarășul Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid, răspund 
aclamațiilor entuziaste ale mul
țimii. Secretarul general al 
partidului rostește cuvinte calde 
dc mulțumire maselor cure ma
nifestează, spunînd 1

Dragi tovarăși,

Ați ascultat rezultatele Con
gresului, ați aliat componența 

fortul pentru întărirea unității 
tuturor țărilor socialiste, jjentru 
victoria păcii (Aplauze prelun
gite).

Rog , delegațiile partidelor 
comuniste și muncitorești 
din țările capitaliste să trans
mită partidelor lor, tuturor 
comuniștilor, cele mai sincere 
urări ale comuniștilor români 
pentru noi succese în lupta 
consacrată apărării intereselor 
vitale ale oamenilor mbneii, 
împotriva exploatării și asupri
rii capitaliste, pentru întărirea 
unității clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice, 
antiimperialiste. (Aplauze pre
lungite).

Rog delegațiile mișcărilor de 
eliberare națională și democra
tice să ducă cu ele expresia 
solidarității partidului și po
porului român față de lupta pe 
care o desfășoară pentru scu
turarea jugului colonial, impe
rialist, pentru independență și 
libertate națională, cele mai 
vii urări de succes în dezvol
tarea progresistă a patriei lor. 
(.Aplauze puternice).

Rog delegațiile partidelor so
cialiste care au participat la 
lucrările Congresului să trans
mită partidelor lor salutul și 
urările noastre dc succes, do
rința de a dezvolta în conti
nuare relații de colaborare, 
convinși că aceasta servește în
tăririi unității clasei munci
toare în lupta pentru pace și 
progres social. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Doresc, de asemenea, să ex
prim calde mulțumiri partide
lor frățești, organizațiilor re
voluționare și mișcărilor de e- 
libcrare națională care au a- 
dresat mesaje de salut Congre
sului partidului nostru. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Asigurăm reprezentanții tu
turor partidelor comuniste și 
muncitorești, ai mișcărilor de 
eliberare națională și antiim- 
perialistă de solidaritatea de
plină a partidului nostru cu 
lupta lor, de - dorința comuniș
tilor români dc a acționa și în 
viitor cu hotărîre pentru întă
rirea unității tuturor forțelor 
care se ridică împotriva impe
rialismului. pentru pace și pro
gres social. (.Aplauze puternice, 
prelungite).

noului Comitet Central și a or
ganelor sale executive. Nu do
resc să țin din nou o cuvîn- 
tare. Cele ce am spus în înche
ierea lucrărilor Congresului 
constituie expresia glodurilor 
și sentimentelor Comitetului 
nostru Central, a Congresului, 
a întregului partid și popor. 
(Aplauze puternice, urale).

In manifestarea dumneavoas
tră călduroasă vedem încă o 
expresie a încrederii nemărgi
nite a cetățenilor Capitalei, a 
întregului popor, în partidul 
nostru comunist, în politica sa 
marxist-leninistă care corespun
de pe deplin intereselor vitale 
ale întregii națiuni. (Aplauze, 
urale; se scandează „P.C.R."). 
In această manifestare vedem 
expresia voinței dumneavoastră, 
a întregului popor de a în
făptui neabătut hotăririle Con
gresului al X-lea, de a asigura 
ridicarea țării pe noi trepte 
ale construcției socialismului, 
de a face ca România să fie 
un detașament tot mai puter
nic al sistemului mondial so
cialist, al mișcării comuniste 
revoluționare, antiimperialiste 
din întreaga lume. (Aplauze 
îndelungate, urale: se scandea
ză „Ceaușescu”).

Recepția oferită de C.C. al P.C.R. 
cu prilejul celui de-al X-lea 

Congres al partidului
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român a oferit 
marți seara, la Palatul Consi
liului de Miniștri, o recepție cu 
prilejul celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

La recepție au participat to
varășii : Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
Icscu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Petrescu, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră- 

Puteți fi siguri, tovarăși, că 
Partidul Comunist Român, con- 
tinuînd glorioasele sale tradiții 
internaționaliste, va face totul 
pentru a-și aduce contribuția la 
victoria cauzei noastre comune. 
(Aplauze puternice, urale).

Stimați tovarăși.

Dați-mi voie ca in numele 
Comitetului Contrai ales de 
Congresul * al X-lea să mulțu
mesc tuturor dclcgaților pentru 
increderea ce nc-a fost acordată 
și să vă asigur, pe dumnea
voastră. întregul partid, că nou! 
Comitet Central va acționa cu 
toată hotărîrea și fermitatea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
dc mare răspundere ce i-au fost 
încredințate de Congres. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Totodată, dați-mi voie să vă 
mulțumesc pentru încrederea 
acordată de dumneavoastră, dc 
partid, prin alegerea m-a in 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice, ovalii). Do
resc să vă asigur, tovarăși pe 
dumneavoastră, întregul partid, 
poporul nostru că voi face to
tul pentru a contribui, împre
ună cu ceilalți membri ai Co
mitetului Central, cu toți co
muniștii, la înfăptuirea marilor 
sarcini trasate de Congres, că 
în întreaga mea activitate nu 
voi precupeți nici un efort pen
tru a servi permanent parti
dul, poporul, cauza socialismu
lui .și păcii în lume. (Aplauze 
puternice, urale: se scandează : 
„Ceaușescu”, „P.C.R.").

încheind lucrările Congresu
lui, doresc să exprim convin
gerea că toți delegații. întregul 
partid, întregul popor își vor 
stringe și mai mult rîndurile, 
își vor înzeci efn-turile oentru 
traducerea în via'ă a hotăririlor 
adoptate de Congresul al X-lea, 
p - '’-u înfăptuirea ’ programului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. (A- 
plauze puternice, prelungite).

De la înalta tribună a Con
gresului adresăm .tutfiror comu
niștilor cele mai calde urări 
de succes in activitatea închi
nată bunăstării și fericirii po-

Rugăm încă o dată pe priete
nii noștri din străinătate care 
au asistat Ia Congres să ducă 
cu ei expresia hotărîrii parti
dului și poporului român de a 
asigura dezvoltarea continuă a 
orînduirii socialiste, de a mili
ta neabătut pentru unitatea ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste, a tuturor forțelor an
tiimperialiste. (Aplauze puter
nice, îndelungate), l-ați putut 
vedea, tovarăși, pe comuniștii 
români, în timpul Congresului, 
la lucru. Priviți acum la oa
menii muncii din Capitală și 
veți vedea pe fețele lor voia 
bună, bucuria rezultatelor obți
nute, dîrzenia și voința de a 
milita neabătut pentru trans
punerea în viață a hotăririlor 
Congresului al X-lea. (Aplau
ze îndelungate, urale ; se scan
dează „Ceaușescu").

Dragi tovarăși.
Doresc să închei exprimind 

încă o dată convingerea fermă a 
conducerii partidului, a Con
gresului. că întregul partid, în
tregul popor vor munci fără 
preget pentru înfăptuirea mă
rețului program pe care l-am 
adoptat, că România socialistă 
se va înălța tot mai puternic 

gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Măncscu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec — 
membrii Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, mem
brii supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.CR., 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, membri 
ai Comisiei Centrale de Revizie 
a C.C. al P.C.R.

Au luat parte conducători și 

porului nostru, dezvoltării con
tinue a României socialiste. 
(Aplauze îndelungi, urale).

Urăm din adîncul inimii suc
ces deplin tuturor muncitori
lor țăranilor și intelectualilor, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire dc naționalitate. în 
munca minunată pentru înflo
rirea continuă a patriei, pentru 
obținerea dc noi succese pe 
drumul socialismului, pentru 
crearea condițiilor do trecere 
treptată la făurirea societății 
comuniste. (Aplauze puternice, 
urale).

Vă mulțumesc, tovarăși, 
pentru munca intensă desfășu
rată in timpul Congresului; nu 
prea s-a respectat programul 
dar cred că s-a depus o mun
că deosebit de folositoare pen
tru partidul și poporul nostru.

Vă urez, tuturor, dragi to
varăși. succese în muncă și in 
viață, multă sănătate și f ri- 
cire ! (Aplauze preluncit ■. u- 
rale).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului nostru pe drumul 
socialismului ! (Aplauze și ural^ 
îndelungate; se scandează ■- 
„Ceaușescu”, „P.C.R.").

Trăiască minunatul nostru 
popor; să înflorească continuu 
Republica Socialistă România I 
(Aplauze puternice, îndelunga
te, se scandează „P.C.R.").

Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a mișcării de elibe
rare națională, de luptă anti- 
iniperialistă! (.Aplauze puter
nice, urale).

Trăiască marxism-leninismul, 
teoria proletariatului și a oa
menilor progresiști din întrea
ga lume ! (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască pacea în întreaga 
lume și colaborarea între po
poare ! (Aplauze puternice, 
urale).

Declar închise lucrările Con
gresului al X-lea. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„P.C.R.", „Ceaușescu". Se ova
ționează îndelung pentru par
tid, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

sub soare, că în țara noastră 
socialismul va triumfa deplin. 
(Aplauze îndelungate; se scan
dează „P.C.R.").

Vă urăm tuturor succese tot 
mai mari în lupta și munca 
pentru triumful socialismului, 
pentru triumful păcii ! (întrea
ga piață răsună de puternice 
aplauze și ovații: se scandea
ză „P.C.R.", „Ceaușescu").

Cuvintarea secretarului gene
ral este subliniată de repetate 
ori cu aplauze și urale puter
nice.

După această însuflețită adu
nare populară care marchează 
unanima participare a întregu
lui popor la desfășurarea și 
încheierea lucrărilor Congresu
lui, secretarul general și ceilalți 
conducători de partid se în
dreaptă spre sediul Comitetului 
Central, trecind prin mijlocul 
mulțimii adunate în imensul 
spațiu al pieții. Tovarășul 
Ceaușescu stringe călduros mii- 
nile a zeci de cetățeni din rîn- 
dul maselor care-și manifestă 
din nou entuziasmul și dra
gostea față de partid și con
ducătorii săi.

(Agerprcs)

membri ai delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești, 
ai mișcărilor de eliberare na
țională și partidelor socialiste, 
care au participat la lucrările 
Congresului.

In timpul recepției, secreta
rul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Ni
colae Ceaușescu, s-a întreținut 
cu oaspeții de peste hotare, cu 
delegații prezenți.

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

(Agerprcs)
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AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Tuv. Ion Peteceam». delegat 

organizației județene de 
partid Galați. a relevat că cei 
25 de ani do dezvoltare puter
nică a economici naționale, de 
construcție socialistă au dove 
Hit cu elocvența faptelor că in- 
«histriaHsarca constituie pen 
Iru țara noastră condiția vitală 
« progresului social-economic 
și cultural, a ridicării nivelu
lui de trai al poporului. pentru 
întărirea continuă a suverani
tății naționale. în același timp, 
sa adeverit câ numai politica 
d» industrializare este în mă
sură sâ asigure plasarea Ro
mâniei în orbita economică 
mondială, participarea ei activă 
Ia circuitul economic interna
țional. De aceea, comuniștii, 
tel» oamenii muncii aprobă li
nia politică de înfăptuire a 
industrializării intr-o concepție 
unitară și de largă perspectivă 
In care se acordă o deosebită 
atenție modernizării structurii 
industriei. Preocuparea de a 
dezvolta cu prioritate industria 
metalurgică a înscris țara noas
tră pe linia tendințelor econo
mici moderne, iar rezultatele 
obținute pînă in prezent con
firmă înțelepciunea și justețea 
unei astfel de orientări. In
ccnle.xtul a-estei dezvoltări in
dustriale fără precedent se
înscrie și construcția Combi
natului Siderurgic de la Galați, 
cetate de oțel care reprezintă 
o realizare de virf. o încunu
nare a eforturilor consecvente 
depuse de partid și de stat in 
cadrul operei de industriali
zare socialistă.

Apreciez în mod deosebit o- 
rteotarea rațională, hot&Htoa- 
re pentru ramura siderurgică 
$i pentru economie prezentată 
w Raportul Comitetului Cen
tra), ea în condițiile resurselor 
««moscute de materii prime și 
aii- măririi cereri’ de metal, să 
intensificăm activitatea de asi
milare de noi mărci de oțeluri 
ș» sortimente de laminate cu 
caracteristici tehnice superioa
re care să permită ridicarea 
eficienței economice a indus
triei noastre siderurgice, a ba
rei de materii prime și in a- 
eetași timp reducerea impor
tului. In numele sidcrurgiștilor 
galâțeni asigur Congresul, con
ducerea partidului, câ sîntem 
hutărîți să facem totul pentru 
eliminarea greutăților existente, 
sâ iuăm măsurile cele mai po
trivite pentru asigurarea unor 
condiții optime de desfășurare 
a muncii, pentru valorificarea 
deplină a uriașului potențial 
tehnic ce ne-a fost încredințat, 
î-n continuare, vorbitorul a fă
cut câteva propuneri. Aș soli
cita — a spus el — în t primul 
tind Ministerului Industriei 
Metalurgice sâ asigure înfiin
țarea unui centru de cercetări 
metalurgice la Galați, centru 
care va trebui să contribuie la 
perfecționarea continuă a pro
ducției și diversificarea ei, la 
q valorificare mai înaltă a me
talului. Propun, de asemenea, 
cunoscute fiind greutățile ac
tuale de asigurare a cadrelor 
dc ingineri metalurgi nece
sare, ca Ministerul învățămin
te! ui să studieze posibilitatea 
înființării unei facultăți rneta- 
iurgicc în cadrul Institutului 
Politehnic din Galați. Propun 
Comitetului de Stat al Planifi
cării și Ministerului Comerțu
lui Exterior să ia măsuri pen
tru soluționarea aprovizionării 
uzinelor siderurgice în scopul 
cunoașterii din timp a bazei 
de materii prime, oferindu-li-se 
posibilitatea încheierii unor 
•contracte economice de durată, 
iar stocurile să fie astfel di
mensionate incit să se asigure 
desfășurarea normală a acti
vității de producție.

Congresul — a spus tov. 
Maxim Bergliianu, delegat al 
organizației județene de partid 
Brașov, se înscrie ca un mo
ment strălucit în viața poporu
lui român, reprezentind o vas
tă sinteză a experienței social
ise) itice acumulată înc acești 
ani. o contribuție originală a 
•partidului nostru la tezaurul 
teoretic și practic al socialis
mului și comunismului.

După cum se arată în docu- 
Tf -'lele Congresului, Comitetu
lui de Stat a) Planificării îi 
revin sarcini sporite in direc
ția perfecționării metodelor de 
planificare, folosirii conștiente 
a legilor ce acționează în so
cialism. cunoașterii realităților 
— acțiuni menite să confere 
planurilor un '-arader maj a- 
nalitic. mai realist, științific 
fundamentat, să asigure dez
voltarea proporțională și mo
dernizarea economiei. Consider 
îndreptățite observațiile făcute 
cu privire la necesitatea apro
fundării analizelor și studiilor 
asupra laturilor calitative ale 
activității economice pe toate 
treptele, de la întreprinderi la 
ministere și bineînțeles la Co
mitetul de Stat a] Planificării. 
Mi-au reținut atenția indica
țiile prețioase din Raportul Co
mitetului Central care pun in 
fața .noastră, a tuturor, sarcini 
importante privind perfecțio
narea planificării investițiilor 
și creșterea eficienței lor. Ne 
propunem ca in viitor să fim 
mai exigenți și să nu înscriem 
in plan decât acele lucrări care 

au asigurate toate condițiile, 
ca investiția o dată începută să 
poată fi pusă în funcțiune la 
termen. Ministerele, organele 
de sinteză .și unitățile econo
mice trebuie sâ folosească mult 
mai bine condițiile cronic in 
vederea asigurării avansului 
necesar în proiectare, organiză
rii șantierelor și pregătirii ca
drelor, încheierii contractelor 
ferme și de durată privind des
facerea producției, aprovizionă
rii cu utilaje și materiale. Cro
ind condițiile desfășurării rit
mice a procesului de producție.

Consider legitime observațiile 
cu privire la faptul că Depar
tamentul Aprovizionării nu a 
reușit încă să fie mai activ 
in rezolvarea problemelor com
plexe care se ivesc in acest do
meniu. El nu va putea însă 
Înlocui munca aparatului spe
cializat al întreprinderilor și 
ministerelor, care poartă și ele 
răspunderea pentru realizarea 
aprov izionării. Numai printr-o 
eficientă conlucrare a ministe
relor și Departamentului se 
vor putea soluționa aceste pro
bleme. Pc bună dreptate se 
subliniază in raport necesita
tea întăririi disciplinei con
tractuale și creșterea răspun
derii materiale care să afecteze 
direct veniturile celor care 
nu-și respectă angajamentele 
asumate. Trebuie ca în actele 
normative privind planificarea 
și aprovizionarea pe care le 
vom elabora, să stabilim mai 
clar răspunderile ce revin u1 
toate treptele, astfel incit nici 
un organism să nu se poată 
sustrage răspunderilor ce-i re
vin.

Am reținut din lucrările 
Congresului g scrie de propu
neri și sugestii valoroase pe 
caro le vom folosi în elabo
rarea cincinalului viitor, cit și 
la definitivarea legislației pri
vind planificarea economiei na
ționale. în perfecționarea în
tregii noastre activități.

Tot. Winter Richard, delegat 
al organizației județene de par
tid Sibiu, a spus : Fiecare din
tre noi a primit cu justificată 
mindrie aprecierile din rapor
tul prezentat de tovarășul Ni
colae Ceaușescu referitoare la 
creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului in toa
te sferele vieții noastre matet- 
teriale și spirituale. Sub con
ducerea plină de grijă a parti
dului, in anii care au trecut 
de la Congresul al IX-lea în
treaga activitate ideologică a 
cunoscut o amplă și puternică 
efervescență. Comuniștii, între
gul popor dau o înaltă prețui
re atenției deosebite pe care 
conducerea superioară de par
tid o acordă, o dată cu solu
ționarea problemeior practice 
ale dezvoltării societății noas
tre. fundamentării lor teoretice, 
generalizării experienței cons
trucției socialiste din țara noas
tră. a experienței acumulate 
de partid. Este necesar ca în 
munca de pregătire ideologică 
a oamenilor să nu ne rezumăm 
doar la cunoașterea dc supra
față a hotărârilor și documen
telor de partid ; este nevoie să 
muncim în așa fel încât fie
care membru de partid, fie
care om al muncii să pătrun
dă cit mai profund in spiritul 
și esența acestor documente, in 
perspectivele pe care le jalo
nează. în același timp, vom 
promova și în viitor măsuri 
pentru întărirea combativită
ții împotriva ideologiei străine, 
retrograde, pentru sporirea ca
racterului militant al muncii 
noastre politice, împotriva fe
nomenelor negative din activi
tatea economică și social-cultu- 
rală, pentru promovarea înal
telor principii ale eticii comu
niste.

Referindu-se la rezolvarea 
problemei naționale in țara 
noastră, vorbitorul a subliniat 
că este un merit al partidului 
nostru, care a găsit realist, 
concret, creator soluțiile unei 
probleme atit dc complexe. 
Dezvoltând tradițiile frăției de 
luptă dintre oamenii muncii 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, partidul 
și statul nostru au creat tot
odată condițiile materiale și 
spirituale pentru asigurarea 
unei reale .și depline egalități 
care s-a îmbogățit mereu, pe 
măsura edificării societății 
socialiste, cimentindu-se tot 
mai mult unitatea moral-poli- 
tică a poporului. Județul Sibiu 
reprezintă unul din exemplele 
elocvente în acest sens. Con- 
i:ent dc importanța excepțio

nală a documentelor supuse 
dezbaterii — a spus în încheie
re vorbitorul — îmi voi exer
cita mandatul și însărcinarea 
încredințată de comuniștii si- 
bieni de a le voia cu deplină 
hoLărire și loială încredere.

Tov. Gheorghe Stoica, dele
gat al organizației județene de 
partid Ilfov, și-a exprimat de
plina aprobare față de apre
cierile și Concluziile Raportu
lui Comitetului Central, față 
dc linia politică generală a 
partidului care și-a găsjl in 
acest document o nouă și stră
lucita expresie. Putem afirma 
fără nici o exagerare — a spus 
vorbitorul — că dacă anii care 

au trecut dc la Congresul al 
IX-lca se înscriu la loc dc 
frunte in istoria partidului și 
a țării, aceasta se datorează 
în marc măsură preocupării 
intense manifestate de condu
cerea partidului pentru elabo
rarea teoretică a problemelor 
perfecționării multilaterale i 
societății noastre socialiste, 
pentru studierea temeinică a 
realității .și găsirea soluțiilor 
corespunzătoare cerințelor dez
voltării sociale. Forța creatoare 
a gindirii partidului se vădește 
in răspunsurile dale unor pro
bleme de cea mai mare actua
litate cum sînt: rolul partidu
lui in perioada desăvârșirii 
construcției socialiste, funcțiile 
statului socialist și evoluția 
lor; dezvoltarea națiunii in 
condițiile noii orinduiri ; sen
sul și conținutul democrației 
socialiste, căile pentru înfăp
tuirea oi consecventă in toate 
domeniile vieții sociale.

Spiritul științific, creator, ca
racteristic activității desfășura
te in ultimii ani, și-a găsit o 
viguroasă afirmare și pc pla
nul preocupărilor internațio
nale, al eforturilor pentru fun
damentarea politicii externe, 
pe concluziile unei analize te
meinice, multilaterale a feno
menelor și proceselor lumii 
contemporane. Datorită acestor 
eforturi avem satisfacția deplin 
îndreptățită de a constata că 
politica partidului in proble
mele internaționale este o po
litică realistă, activă, consec
ventă cu ea însăși, in deplină 
concordanță cu interesele vita
le alo poporului nostru. cu 
idealurile revoluționare, de pa
ce și progres alo popoarelor.

Pornind de la faptul că intre 
sarcinile naționale și cele in
ternaționale există o strinsă in
terdependență și unitate. Par
tidul Comunist Român îmbină 
în mod armonios activitatea 
consacrată edificării socialis
mului în România, cu preocu
parea neslăbită pentru întări
rea forțelor mondiale ale so
cialismului, pentru întărirea 
pozițiilor comunismului și tu
turor forțelor antiimperial iste 
în lume. Așa cum vă este cu
noscut, in centrul politicii 
noastre externe se află in mod 
statornic prietenia frățească și 
colaborarea multilaterală cu 
țările socialiste. Noi conside
răm că. in condițiile actuale, 
cînd intre țările socialiste se 
manifestă divergențe serioase, 
singura calo de creare a con
dițiilor pentru normalizarea 
relațiilor este aceea a discu
țiilor tovărășești, abordarea de 
pe pozițiile marxist-leniniste a 
deosebirilor de vederi, pornind 
de la interesele propriilor po
poare, ale clasei muncitoare, 
ale mișcării comuniste interna
ționale și cauzei socialismului 
in lume.

Tot. Dumitru Popescu, dele
gat al organizației de partid 
a municipiului București, a 
spus printre altele:

Facem in aceste zile retros
pectiva unei perioade de nu
mai patru ani din viața parti
dului nostru — a cărui vîrstă 
se apropie de o jumătate de 
secol. Am abandonat in aceas
tă perioadă ceea ce era rudi
mentar în reprezentările noas
tre despre socialism. Un imens 
ciștig a fost afirmarea in gu
vernarea țării a unui spirit lu
cid, realist, rațional, repudie
rea subiectivismului, întrona
rea cultului cunoașterii, al ade
vărului, criteriul primordial al 
socialismului. Umanismul socia
list a ieșit dintre filele manua
lelor și a pătruns în viață. 
Partidul a încurajat pe fiecare 
om să gândească cu capul pro
priu, să-.și valorifice toate ză
cămintele personalității, să fie 
el însuși, prin acesta, cu totul 
al societății, al țării.

A fost sporit sentimentul va
lorii noastre naționale, al con
tinuității istorice, rupindu-se 
tăcerea ilogică și atit de dure
roasă despre ceea ce a fost 
glorios în trecutul nostru, des
pre ceea ce este patriotism ve
ritabil, spirit revoluționar, ideal 
democratic și progresist, va
loare intelectuală și progres in 
moștenirea lăsată de înaintași. 
O strălucită realizare a acestei 
perioade este afirmarea impe
tuoasă a patriei noastre în 
conclavul popoarelor. Respectul 
și simpatia opiniei publice față 
de România se datorește faptu
lui că ea dă expresia unei as
pirații ce reprezintă azi nu
mitorul comun al popoarelor » 
instaurarea egalității depline 
între națiuni. Fiecare popor 
are dreptul sacru de a-și orin- 
dui viața așa cum dorește și 
nu a existat, nu există și nu 
va exista niciodată dreptul alt
cuiva de a-i porunci cum să 
trăiască. Ouțiuneâ poporului 
român pentiu socialism este 
definitivă și unanimă. El și-a 
făcut din politica marxist-le- 
ninistă a’ Partidului Comunist 
cauza proprie, vitală, fiind ho- 
tării să urmeze partidul — dacă 
va fi nevoie — pină la sacri
ficiu. Valoarea revoluționară, 
transformatoare a politicii 
partidului comunist nu se ju
decă după declarații, oricit de 
grandilocvente ar fi ele, după 
demonstrații teoretice, oricit de 
principiale ar fi, ci după efec

tul ci vizibil, după verdictul 
pc care îl dă ijrarlica — supre
mul judecător — după capaci
tatea dc a materializa idealul 
nostru comunist.

Desigur, sîntem eu toții con- 
știonți do carențele pe care le 
mai avem, dc lipsurile pe care 
trebuie sâ le mai acoperim. 
Congresul nostru elaborează 
soluțiile pentru a le depăși.

în raportul tovarășului Ni-, 
colac Ceaușescu. in dezbaterile 
Congresului, ca și in secțiunea/ 
ideologică in care am lucrat 
— a spus în continuare vorbi
torul — s-a manifestat preocu
parea vie pentru o activitate 
teoretică, marxist-leninistă și 
pentru o creație literar-artisti- 
că dc factură superioara. S-au 
adus critici, in nv'd justificat 
ascuțite, unor sectoare de care 
mă ocup direct in calitate de 
activist de partid. Nu poate 
exista domeniu ai vieții socia
le in care partidul — acest gi
gantic creier colectiv — să nu 
fio prezent, să nu-și facă sim
țită prerogativa cu care l-a in
vestit națiunea. . Datoria noas
tră este de a face ca tot a- 
ccsi angrenaj de producere a 
ideilor, de ridicare a voltaju
lui gindirii și conștiinței oa
menilor la marele generator 
a) filozofiei marxist-leiv.n.ste a 
partidului, să acționeze concer
tat,armonios. intr-o unică di
recție, dictată de imperativul 
epocii.

Tov. Bralosin Gheorghe, de
legat al organizației județene 
de partid Brăila, s-a ocupat de 
unele aspecte ale industriali
zării socialiste și îndeosebi, ale 
creșterii cu prioritate a pro
ducției mijloacelor de producție 
in lumina realizărilor obținute 
în acest domeniu in județul 
Brăila.

Dezbaterea documentelor pen
tru Congresul al X-lea in ca
drul Uzinei „Progresul" — a 
spus printre altele — a permis 
colectivului nostru de muncă 
să facă o amplă analiză asu
pra modului de realizare a sar
cinilor ce ne revin, cu care o- 
cazie s-au făcut propuneri va
loroase. S-a propus ca pe lin
gă marile uzine să ia ființă 
centre de studii și cercetări, 
dotate cu ateliere de prototi
puri și poligoane de încercări 
complexe, care să desfășoare pd 
lingă activitatea aplicativă șl' 
una teoretică de cercetare. Pro- 
punem să se studieze posibilita
tea colaborării directe intre u- 
zină și partenerii externi, pri
vind perfecționarea contractelor 
și clarificarea diferitelor aspec
te și litigii contractuale.

Considerăm că se impune în
ființarea, profilarea sau specia
lizarea unei întreprinderi pen
tru fabricarea elementelor de 
asairfblare și studiere a posibi
lităților de lărgire a gamei e- 
xistente. Este necesară totodată 
creșterea capacităților fabrici
lor de scule, lărgirea gamei de 
sortimente și luarea unor mă
suri pentru asigurarea unei ca
lități corespunzătoare.

Ascultând Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mi-am dat seama că multe din 
fenomenele negative criticate, 
referitoare la organizarea pro
ducției și a muncii, se mani
festă și în Uzinele „Progre
sul". Pe drept cuvînt a fost criT 
ticat faptul că nu există o 
preocupare suficientă pentru 
întărirea răspunderii personale 
în muncă. Sini întru totul de 
acord cu modul în care Baportul 
Comitetului Central pune pro
blema răspunderii materiale a 
salariaților pentru daunele pri
cinuite economiei naționale. 
Cred că ar trebui să se asigure 
și o reglementare legală a res
ponsabilității materiale pe care 
a poartă salariații față de avu
tul obștesc, față de buna des
fășurare a activității de pro
ducție.

După ce s-a ocupat de unele 
aspecte ale problemei perfec
ționării structurii economiei na
ționale, tov. Gheorghe Radules
cu, delegat al organizației jude
țene de partid Teleorman, a 
subliniat că această perfecțio
nare reclamă — în condițiile 
actuale ale științei și tehnicii 
— desfășurarea unei cit mai 
largi și mai intense cooperări 
internaționale.

Etapa actuală a cooperării 
economice internaționale — a 
spus el — se caracterizează prin 
apariția unor noi și variate 
forme de colaborare interstata
lă, a căror promovare în prac
tică solicită un stil nou și me
tode adecvate de activitate în 
acest domeniu. Tntreaga activi
tate de colaborare și cooperare 
internațională sc cere să fio a- 
șezată cu fermitate intr-un ca
dru corespunzător de principii.

Ca țară socialistă, România 
dezvoltă colaborarea economică 
și cooperarea în producție, ști
ință .și tehnică cu țările mem
bre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, cu toate 
țările socialiste, pe baza prin
cipiilor internaționalismului so
cialist, ale egalității depline in 
drepturi, respectării suverani
tății și independenței naționa
le, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești.'

Din dorința dc a ridica cola
borarea în cadrul C.A.E.R. pe 
trepte superioare, țara noastră 
consideră câ atenția trebuie 
concentrată spre adâncirea for
melor de cooperare capabile să 
stimuleze creșterea fiecărei eco
nomii naționale în parte, să 
faciliteze înfăptuirea planurilor 
dc dezvoltare elaborate dc fie
care țară, să înlesnească reali
zarea măsurilor do porfecțio- 
rfare a mecanismului economic 
propriu, măsuri pe care fie
care țară le ia in concordanță 
cu stadiul dc dezvoltare și cu 
obiectivele concrete ale con
strucției salo socialist'1. Intr-un 
asemenea context, este necesar 
să se promoveze cu precădere 
forme 4e cooperare oare să per
mită participarea tuturor state
lor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economie Reciproc. Ne- 
parlicip.irea uneia sau mai mul
tor state la anumite acțiuni nu 
trebuie să împiedice, firește, 
stelele interesate să realizeze 
colaborarea comună pe care o 
au in vedere, în domeniul res
pectiv, după cum, in alt dome
niu, poale să fie alta configu
rația slutelor interesate în a- 
numite forme de acțiuni co
mune; este perfect posibil, de 
asemenea, ca unele state caro, 
inițial, nu erau interesate in
tr-o anumită acțiune să devină 
ulterior interesate ca urmare a 
unor elemente noi intervenite 
în dezvoltarea lor economică. 
Atari situații sînt firești, ele 
cer suplețe în adoptarea solu
țiilor color mai corespunzătoa
re la problemele concrete care 
se pun. astfel incit să se evite 
situații in care participarea sau 
neparticiparoa unui sau unor 
state la o anumită acțiune să 
influențeze asupra cooperării 
in alte domenii intre toate sta
tele membre.

Militind pentru adincirea co
laborării cu țările membre ale 
Consiliului dc Ajutor Economic 
Reciproc, cu toate țările socia
liste, România dezvoltă, de a- 
semenea, legături econotnice și 
cu celelalte state ale lumii, în 
spiritul principiilor călăuzitoa
re ale politicii sale externe.

Tov. Radu Bcligan, delegat al 
organizației de partid a muni
cipiului București, a subliniat :

Indicațiile cuprinse,în Rapor- 
■'tul Comitetului Central vor im
pulsiona, după opinia mea, 
creația artistică, întrucât în con
ținutul lor se deslușește clar a- 
pelul spre o artă aptă să vor
bească cu simplitate și gravi
tate despre cci ce reprezintă 
factorii dinamici ai societății 
noastre socialiste, despre pro
blemele acestei noi lumi, afla
tă în plină dezvoltare. Or, aici 
se află pentru arta noastră o 
sursă extrem dc fecundă și de 
originală. Pentru toți oamenii 
de artă, Raportul Comitetului 
Central a pus o problemă ho
tărâtoare, aceea a permanentei 
confruntări a sensibilității ar
tistului cu societatea in care 
trăiește, cu necesitățile ci de 
dezvoltare, cu aspirațiile ei su
preme. Pentru noi toți nu în
cape îndoială că punctul de 
plecare al unei opere dc artă 
trebuie să fie universul socia
lismului, cu marile lui achizi
ții in ordinea cunoașterii și a 
practicii. Vreau să vă asigur 
că efortul nostru, al artiștilor, 
efort de continuitate, de adân
cire, dc înnoire, este in deplin 
acord eu efortul întregului 
nostru popor. Orice spirit prob 
cu el însuși recunoaște în pro
blemele dezbătuse aci coordo
natele esențiale ale existenței 
noastre. Iată de ce ne expri
măm adeziunea totală la pro
gramul de acțiune al partidu
lui nostru, program înaripat de 
elan și înrădăcinat în concretul 
istoric, program în care idea
lul .și realul fuzionează. Făgă
duind sâ urmăm neabătut dru
mul partidului, avem convinge
rea că împlinim un act dc cre
dință față de poporul din care 
facem parte, față de viitorul 
lui, un act do credință față dc 
noi înșine.

Tov Piso Aurel, delegat al 
organizației de partid a muni
cipiului București.^ s-a ocupat de 
unele aspecte ale problemei 
construcțiilor. Din indicațiile 
date de către tovarășul Nieolae 
Ceaușescu în raportul prezentat 
— a spus vorbitorul — rezultă 
în mod clar că este necesar 
să acordăm cca mai maro aten
ție industrializării lucrărilor de 
Construcții, cale princip- ’ă de 
ridicare a productivității și do 
ieftinire a lucrărilor.

Referindu-se la importanța 
mecanizării lucrărilor în con
strucții, vorbitorul Și-a expri
mat speranța că criticile cu
prinse în raportul Co^v^telui 
Contrai vor determina Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini si Ministerul Construc
țiilor să ia măsuri hotărîte 
pentru a asigura fabricarea și 
asimilarea de noi utilaje pen
tru construcții. Un alt sector 
în care consider că trebuie lua
te măsuri deosebite este acela 
al materialelor de construcții. 
Se produc încă multe materia
le, in special pentru finisaje, de 
calitate și formă estetică neco
respunzătoare. Vorbitorul s-a 
referit, de asemenea, la pro

blema perfecționării, organizării 
și conducerii in întreprinderile 
de construcții, amintind că la 
Întreprinderea nr. 1 construcții 
s-au experimental cu succes u- 
nele măsuri legate de perfec
ționarea formelor dc conducere, 
simplificarea relațiilor cu bene
ficiarii și cu banca finanțatoa
re, creșterea cointeresării sala- 
riațiter în realizările întreprin
derii.

Tot. Leonlc RăVtll, delegat 
al organizației județene dc par
tid Bacău, a subliniat, printre 
altele, importanța capitală pen
tru întreaga dezvoltare a școlii 
și îndeosebi a celei superioare, 
modernizarea programelor, a 
cursurilor și manualelor, pre
cum și a metodelor de trans
mitere .și însușire a cunoștin
țelor.

El a relevat că apare impe
rios necesar ca în probleme pri
vind profilul, planurile și pro
gramele, practica in producție, 
să existe o legătură mai strin
să și permanentă între invâ- 
țămînt și viitorii săi beneficiari
— ministere economice, între
prinderi, instituții ș. a. — pen
tru a realiza o ^corelație mai 
intimă cu cerințele activității 
practice, asigurîndu-se înfăptui
rea unui obiectiv de mare im
portanță economică și socială : 
integrarea cit mai rapidă și cu 
un randament cit mai mare a 
absolvenților in producție.

Vorbitorul a. arătat apoi că 
imensul rol formativ și educa
tiv al școlii cere maxima valo
rificare a posibilităților de care 
dispune pentru educarea politi
că, civică, etică a elevilor și 
studenților, pentru o formare 
multilaterală — profesională, 
de cultură generală, ideologică
— a specialiștilor de mâine și 
de poimîine.

In continuare vorbitorul a 
spus : Uneori, se exprimă teme
rea că propaganda imperialista, 
devenită mai rafinată și mai 
subtilă, ar fi in stare să submi
neze puterea de stat a clasei 
muncitoare. Mărturisesc sincer, 
îmi este cu desăvârșire impo
sibil să împărtășesc asemenea 
opinii. Ar fi dc neconceput ca 
intr-o societate unde socialis
mul reprezintă o realitate vie, 
istoricește statornicită, ideologia 
imperialistă să prevaleze asu
pra celei socialiste, -punând în 
primejdie însăși existența noii 
orinduiri ! Pe bună dreptele. în 
Raportul Comitetului Central 
se subliniază că popoarele din 
țările socialiste care și-au cu
cerit libertatea, și-au luat soar
ta în propriile mîini, și-au fău
rit o viață demnă, prosperă, 
nu pot fi întoarse de nimeni 
și de nimic de pe drumul pe 
care au pornit — drumul socia
lismului și comunismului.

Tov. lonescu Petre, delegat al 
organizației județene de partid 
Constanța, a subliniat că adin
cirea continuă a relațiilor de 
colaborare economică cu sta
tele membre ale C.A.E.R.. pre
cum și cu celelalte state socia
listo decurge în mod firesc din 
orientările fundamentale ale po
liticii externe a României, în 
centfu) căreia partidul și sta
tul nostru pun întărirea prie
teniei cu toate țările socialiste. 
Dezvoltarea continuă a coope
rării și colaborării economice 
cu țările socialiste și cu alte 
țări a determinat o creștere ra
pidă a volumului de export
import și tranzit, necesitind spo
rirea flotei noastre maritime 
comerciale, care transportă 
mărfurile în peste 80 de țări 
ale lumii. Am luat cunoștință 
cu satisfacție do prevederile 
jjotrivit cărora flota comercială 
își va dubla capacitatea. Pentru 
a face față sarcinilor care ne 
revin în ce privește activitatea 
de export-import și tranzit prin 
portul Constanța sini necesare 
unele măsuri organizatorice de 
îmbunătățire a conducerii - acti- 
\ ității in port. Subliniind in 
continuare că agricultura repre
zintă in județul Constanța o 
pondere însemnată, vorbitorul a 
înfățișat pe scurt experiența 
dobândită in unele domenii ale 
acestei ramuri a .economiei na
ționale, printre care activitatea 
intercooperatistă.

In ultima parte a cuvântului 
său, vorbitorul s-a declarat în
tru totul de acord cu prevede
rile cuprinse în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care stabilesc conti
nuarea și pe mai departe a po
liticii de cadre duse pînă acum." 
Să milităm — a spus el — ca 
in toate posturile dc răspunde
re pe linie de partid, dc stat, în 
organizațiile economice, de ma
să și obștești, omul potrivit să 
fie pus la locul potrivit.

Prima concluzie pe care o 
tragem din lucrările Congrcsu- 
J i), a spus tov. Petre Lupu, 
delegat al Oragnizației de par
tid Suceava, este aceea de a 
contribui prin toate instrumen
tele ce ne-au fost încredințate 
la perfecționarea conducerii și 
organizării activității economi
ce, acordînd prioritate măguri
lor dc creștere substanțială a 
productivității muncii in toate 
ramurile economici.

Vorbim adesea despic faptul 
ci cornul potrivit trebuie pus 
la locuj potrivit" și că „omul 
este cel mai prețios capital". 
Din păcate, in practică punem 
adesea oamenii la loc nepotri
vit și risipim neparmis tocmai 
acest „cc| mai prețios capital". 
A devenit, dc acera, vita) pen
tru economia noastră, ca pentru 
orice economie modernă, să fie 
așezată pe bază științifică o- 
rientarca, selecția, pregătirea și 
repartizarea forței de mumă 
corespunzător nevoilor con
crete ale economici, atit la ni
vel național, cit și la nivelul 
fiocăren întreprinderi și institu
ții. înțelegem, in același timp, 
că ne revine sarcina să gos
podărim cu maximă eficiență 
mijloacele materiale și bănești 
ce ne-au fost încredințate spre 
a fi destinate îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de trai 
ale oamenilor muncii, corespun
zător posibilităților actuale ale 
economiei, precum .și de a de
pune eforturi mai mari in p r- 
fecționarea sistemului de coin
teresare materială, a legislației 
muncii, părți componente esen
țiale ale procesului de perfec
ționare a relațiilor sociale.

Tot. Maâea M..nescu, delegat 
al organizației județene de 
partid Dîmbovița, a vorbit des
pre una din principalele pro
bleme calitative ale activității 
economic^ — rentabilitatea pro
ducției materiale. Cu toate câ 
s-au obținut o serie de rezul
tate pozitive — a spus vorbito
rul — trebuie arătat că produc
tivitatea muncii este sub posi
bilitățile oferite de înzestrarea 
tehnică a întreprinderilor, chel
tuielile materiale se mențin ri
dicate. obținem an de Jn o 
creștere însemnată a produsului 
social, dar nu realizăm in a- 
ccoași măsură sporirea Venitu
lui național — temelia progre
sului economic, a ridicării stan
dardului de viață al poporului.

Pentru ca in anii următori 
să obținem o ridicare substan
țială a rentabilității, este nece
sar ca în procesul de elăbora- 
rc a viitorului plan cincinal, 
întreprinderile, centralele, mi
nisterele, organele de sinteză 
economică să aprofundeze in 
continuare analizele și studiile 
în -legătură cu marile rezerve 
existente în economie, să sta
bilească toate măsurile pentru 
dimensionarea judicioasă a 
cheltuielilor de producție, a 
consumurilor de materii prime 
și materiale, pentru folosirea 
deplină a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă. De 
cea mai marc însemnătate pen
tru ridicarea calitativă a între
gii noastre activități economice 
este creșterea eficienței investi
țiilor — folosirea lor prioritară 
pentru dezvoltarea producției 
materiale, îndeosebi pentru e- 
chiparea economiei cu mașini, 
utilaje și instalații productive 
de înaltă tehnicitate — redu
cerea însemnată a cheltuielilor 
do construcții, scurtarea dura
tei de execuție și de darea în 
exploatare a noilor obiective, 
asigurarea condițiilor ca toate 
întreprinderile să lucreze la în
treaga capacitate de producție, 
cu productivitatea, prețul de 
cost.și rentabilitatea proiectate. 
Dispunem de o puternică bază 
tehnioo-materială, în continuă 
dezvoltare și modernizare, de 
capacitate organizatorică, de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
cu o temeinică pregătire profe
sională, harnici și talentați, a- 
vem deci toate condițiile pentru 
a realiza în anii ce urmează a- 
ceastă sarcină de bază a pro
gramului de dezvoltare a eco
nomiei naționale, pe care parti
dul nostru o pune în fața tu
turor oamenilor muncii.

Tov. Florian Dănălache, dele
gat al organizației județene de 
partid Buzău, a spus printre 
altele: In contextul general dc 
ascensiune a economiei Româ
niei socialiste se înscrie și dez
voltarea sectorului de transpor
turi. Din studiile și anal./ele 
efectuate la Ministerul- Căilor 
Ferate cu privire la creșterea 
capacității de transport rezultă 
că, pentru a putea prelua în
tregul volum de transport din 
perioada 1971—1975, este nece
sară dublarea liniilor magistrale 
și electrificarea celor amplasate: 
in zone cu relief accidentat. 
Totodată este necesară mărirea 
vitezelor de circulație și a to
najelor trenurilor. Parcul de 
vagoane va trebui să facă față 
în .mai marc măsură diversifi
cării mărfurilor, ceea ce impu
ne construirea unor noi tipuri 
de vagoane.

Importantele fonduri alocate 
pentru înzestrarea căilor ferate 
cu mijloace .și instalații moder
ne vor asigura nevoile dc trans
port ale economiei naționale 
numai în măsura în care vom 
ști să ne îmbunătățim meto
dele de muncă, să organizăm 
mai bine procesul dc transport 
N<- propunem ca Centrul elec
tronic de calcul recent intrat 
in funcțiune să preia in cel 
mai scurt timp rezolvarea pro
blemelor legale de organizarea 
exploatării, iar prin crearea re
țelei de transmitere a dalelor, 
să participe direct in procesul 
de dirijare a circ luției.

Pentru imbunăliț’roa conter- 

tului și deservirea călătorilor 
vom lua în continuare măsuri 
dc creștere a numărului de tre
nuri cu viteze mari de circu
lație și vom stabili legături 
mai bune între marile centre 
ale țârii. Concomitent vom in
tensifica munca de educare a 
salariaților feroviari pentru <a 
solicitudinea acestora să fit i- 
rcproșabilă față de călători. Pe 
baza indicațiilor conduceri» 
partidului, a fost elaborat -4 
pus in aplicare un plan dc mă
suri complex menit sâ ducă la 
întronarea ordinii și discipli
nei, la îmbunătățirea radica'â 
a stării de lucruri în circulația 
trenurilor.

Tov. Nicola Ion. delegat al 
organizației de partid județene 
Gorj, referit la cilev.i as
pecte alo activității organ''-.r 
locale ale puterii de stat. Re
zultatele obținute ■— a -• -"s 
vorbitorul — atestă că noua î i- 
j>ăr^ ire tcrițorial-administralivă, 
ce i condus la eliminarea unor 
verigi intermediare. Bavori/j'u- 
ză procesul de reorganizare spa
țială a forțelor dc producție, 
imprimindu-i acestuia un carac
ter raționa) si eficient. Avem 
un cadru organizatoric cor'S- 
punzător valorificării superioare 
a resurselor locale, pentru mai 
buna coordonare >i conducere 
a activității economice si. -■> 
cialc. Apreciem măsurile adt;|> 
talc pină în prezent pentru : ai 
buna coordonare a eeonohiici 
locale, inclusiv crearea Comi
tetului de stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, 
dar continuitatea acestor sec
țiuni. si mai ales eliminarea 
posibilității apariției de ird'-’r- 
mediari in procesul rezolvări» 
operative a problemelor ce se 
ridică trebuie să preocupe ma» 
mult organele centrale. Socotesc 
că este bine ca consiliile popu
lare^ comitetele executive să fie 
sprifinilp in acțiunile dc stabi
lire a profilului economiei lo
cale, dc dezvoltare a bazei ma
teriale, dc sistematizare a sa
telor, de găsire a celor mai ra
ționale forme de organizare a 
gospodăriei comunale, punimlu- 
se accent pe întărirea răspun
derii lor în conducerea $’ » 
ordonarea problemelor pe v r:- 
toriu, așa cum se prevede '• ’•» 
Ix-gea votată de Marea Adu
nare Națională în decembrie 
19(58 In ceea ce privește indus
tria locală sint necesare îmbu
nătățiri substanțiale in planifi
care.

In ceea ce privește agricul
tura cooperatistă, considerăm că 
experimentarea unor bănci sau 
cooperative de credit pe prin
cipiul participațiilor cooperati
velor agricole de producție și 
ale membrilor cooperatori, ală
turi de stat, ar spori coeficien
tul de cuprindere a disponibi
lităților bănești ale populației, 
âr mări sfera de cuprindere a 
creditului, ar spori răspunderea 
față de utilizarea sa.

Tov. Ion Avram, delegat a* 
organizației județene de partid 
Caraș-Severin, a subliniat ă 
întreaga acLivitate a întreprui- 
derilor constructoare de mașini 
s-a desfășurat in ultimii an; sub 
semnul obținerii unei eficieuțe 
economice tot mai ridicate. Tot
odată, a spus el, consider că 
aprecierea-din Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la faptul că industria rn>as- 
tră mai are mult de făcut i; li
tru a se ridica la înălțimea ce
rințelor unei societăți avansate 
este valabilă și pentru con
strucția dl? mașini. Trebuit să 
facem mai mult pentru a scurta 
ciclurile de asimilare a noilor 
produse, pentru a asigura gene
ralizarea unor tehnologii i>:o- 
derne,^ spori aportul direct al 
ministerului și cenlraleloi la 
rezolvarea operativă a unoi ce
reri de colaborare și coopera
re. De asemenea, trebuie să 
luăm măsuri pentru a tetări 
responsabilitatea întreprinuc ri- 
lor in realizarea contractelor, 
pentru a îmbunătăți, împreună 
cu celelalte organe centrale, a- 
provizionarea tohnicp-maicri.ilă 
a întreprinderilor — rez< rvâ 
netă și imediată 5c sporit" a 
producției.

Schimbările structurale — 
cantitative și calitative — care 
decurg din proiectul dc Direc
tive pentru industria construc
țiilor dc mașini impun o re
considerare a profilării și spe
cializării întreprinderilor. In 
condițiile diversificării conta.ue 
a programelor de producție, 
profilele celor mai multe l:.n 
uzine vor rămine in continua
re suficient dc elastice pentru 
a face față schimbărilor ine
rente în cerințele beneficiarilor. 
Adaptabilitatea 'la variația ce
rerii, constituie o trăsătură e- 
sențială a industriei. In ace
lași timp, insă, pe măsura .-on- 
struirii celor peste 50 de uzine 
noi, profilul unor întreprinderi 
existente se v.i restringe. Avem 
în vedere comasarea unor în
treprinderi mici în mari unități, 
adevărate combinate industria
le, care, printr-o conducere u- 
nitară și prin potențialul lor 
tehnic și economic, să fie în 
măsură să realizeze o of iei - *ă 
economică ridicată, sarcină do 
mare răspundere subliniată in 
R mortul Comitetului Central.

Nivelul actual atins în con
strucția do mașini permite sâ 
participăm din ce în ce mai 
mult la diviziunea internațio
nală a muncii, să lărgim rela
țiile de cooperare cu oile state.
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Ecoul Congresului al X-lea 

al P.C.R. peste hotare
Cu prilejul celei 

de-a 25-a aniversări 
a eliberării 

României
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Forțele patriotice 
în oîensivă

Dezbateri aprinse 
asupra urmărilor 

devalorizării 
francului

MOSCOVA
MOSCOVA 12. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu 
Duță, transmite: Forumul co
muniștilor români continuă să 
stea in atenția presei sovie
tice. In reportajul intitulat „La 
Congresul comuniștilor ro
mâni-, corespondenții speciali 
ai ziarului .Pravda’, făcind o 
sinteză a dezbaterilor, scot în 
evidență faptul că : .Delegații 
la Congres au subliniat că de- 
săvirșirea construcției socialiste 
constituie cauza întregului po
por român, fiind liotăriți să 
folosească toate posibilitățile și 
rezervele pentru transpunerea 
în viață a noilor planuri de 
dezvoltare a economiei națio-

Ziarul subliniază că Congre
sul a aprobat Raportul C.C. al 
P.C.R. și activitatea desfășurată 
de C.C. în perioada dintre Con
gresele al IX-lea și al X-lca ale 
P.C.R., Directivele Congresului 
al X-lea al P.C.R. privind pla
nul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României în perioada 1976— 
i960. Raportul Comisiei Centra
le de Revizie și propunerile de 
modificări în Statutul P.C.R.. 
precum și Rezoluția Congresu
lui al X-lea al P.C.R.

Ziarele „Sovctskaia Rossia’, 
„Selskaia Jizn", .Krasnaia 
Zvczda’ informează despre lu
crările secțiunilor Congresului, 
la care au participat și oaspeți 
din străinătate, despre cuvân
tările rostite de delegați în șe
dința plenară de luni diminea
ța pe marginea rapoartelor su
puse dezbaterii Vorbitorii, 
menționează aceste ziare, s-au 
referit la probleme privind in
dustrializarea socialistă conti
nuă -o României, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de producție, asi
gurarea unei înalte eficiențe a 
producției, avîntul agriculturii, 
dezvoltarea culturii și creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii

Ziarul „Selskaia Jizn’ se re
feră intr-o știre și la un alt 
eveniment important din țara 
noastră — deschiderea Expozi
ției .România 1969“, in care 
subliniază, printre altele, că 
exponatele prezentate demon
strează dezvoltarea cu succes 
a economiei naționale a Româ
nie î și amintește că volumul 
global al producției industriale 
a țării a fost anul trecut de 
peste 13 ori mai mare decit in 
anul 1938.

BELGRAD
BELGRAD 12. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: Ziarele belgrădene 
de marți publică la loc de 
frunte știri și corespondențe 
despre lucrările Congresului al 
X-lca al P.C.R. .Borba" subli
niază în relatarea sa că Con
gresul constituie o manifestare 
e unității națiunii în jurul con
ducerii partidului și a țării. 
Ziarul arată că .conducerea 
partidului se bucură de un 
sprijin deplin, fapt care este 
deosebit de important’. .Con
ducerea partidului, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
scrie in continuare „Borba" a 
fost inițiatoarea tuturor schim
bărilor și perfecționărilor în 
politica internă și externă”.

In continuare se arată că cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
a îndeplinit cererea expresă a 
întregii națiuni, de a se întări 
baza independenței țării. „Nu
mai un asemenea for politic 
cu o extraordinară maturitate 
cum a fost Congresul P.C.R. 
a putut să fie la înălțimea a- 
cestei sarcini’, conchide ziarul.

La rindul său, .Politika’ sub
liniază că „poporul român nu 
și-a legat nici o dată atit de 
profund destinul său de desti
nele partidului ca în prezent. 
Hotărirea poporului român de 
a merge pe calea socialismu
lui este definitivă și unanimă. 
Ei este hotărit să urmeze parti
dul cu abnegație". „Politika" 
subliniază că Congresul a apro
bat în unanimitate raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu’.

Ziarul „Politika Express’ își 
intitulează corespondența des
pre lucrările de luni ale Con
gresului : „Deplină unitate de 
păreri". In corespondență se 
subliniază ideea că și in viitor 
va fi continuat cursul politicii 
interne și externe a partidului 
și a conducerii sale, arătindu- 
se totodată că acest curs a fost 
pe deplin aprobat de Congres. 
Ziarul scoate in evidență faptul 
că Congresul a făcut o trecere 
in revistă a perioadei de patru 
eni dintre cele două congrese, 
cea mai dinamică etapă din 
viața partidului.

„Vecerni Novosti* scrie, la 
ț-indul său, că alegerea secreta
rului general in persoana to
varășului Nicolae Ceaușescu re
prezintă voința întregului par
tid, a întregului popor.

Intr-o corespondență din Bu- 
curești publicată pe prima pa
gină, ziarul „Viesnik* scoate în 
evidență faptul că lucrările 
Congresului au fost deosebit de 
'dinamice și au cuprins un cerc 
larg de probleme. Sintetizind, 
> Viesnik" arată că Congresul 

a acordat un sprijin deplin și 
puternic politicii conducerii dc 
partid, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care în ul
timii ani, prin dinamism și rea
lism, a dat o amprentă deose
bită politicii interne și externe 
a României.

BERLIN

BERLIN 12. — Coresponden
tul Agerpres, St. DejU, trans
mite : Ziarele apărute marți în 
capitala Republicii Democrate 
Germane continuă să țină la 
curent cititorii cu desfășurarea 
lucrărilor Congresului al X-lca 
al P.C.R. Sub titlul „Congre
sul P.C.R. în ajunul închiderii", 
ziarul „Neues Deutschland" pu
blică o corespondență A.D.N. 
din București în care se arată 
că luni s-au încheiat discu
țiile la Congres și au fost a- 
doptate în unanimitate docu
mentele principale supuse Con
gresului spre examinare. In co
respondență se arată, de ase
menea, că Congresul a fost sa
lutat de o serie de conducători 
ai unor delegații străine. Zia
rele informează că delegația 
P.S.U.G. condusă de Kurt Tied- 
ke, membru al Comitetului 
Central, șeful secției de propa
gandă a C.C. al P.S.U.G., a vi
zitat fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București ale 
cărei produse se exportă în 
proporție de 40 la sută, fiind 
importate și de Republica De
mocrată Germană.

Radiodifuziunea și televiziu
nea din R.D.G. continuă, de 
asemenea, să informeze despre 
lucrările Congresului al X-lea 
al P.C.R.

BUDAPESTA
BUDAPESTA 12. — Cores

pondentul Agerpres Al. Pintea, 
transmite i Avind constant în 
atenție desfășurarea lucrărilor 
Congresului al X-lea al P.C.R., 
presa ungară de marți relatea
ză despre încheierea dezbate
rilor și aprobarea documente
lor princițiale supuse Congre
sului. Ziarul ..Nepszabadsag" 
amintește că printre delegații 
care au luat cuvîntul luni se 
află tovarășii Ilie Verdeț. care 
s-a referit in principal la pro
blemele politicii economice, și 
Dumitru Popescu care, printre 
altele, a subliniat că ultimii 
patru ani sînt poate cei mai 
însemnați ani din istoria Par
tidului Comunist Român. „Toți 
vorbitorii, arată trimisul spe 
cia] al ziarului, au subliniat ro
lul tovarășului Nicolae Ceaușes
cu in viața partidului și au 
sprijinit realegerea sa în func
ția do secretar general".

Cotidienele „Magyar Girl ap" 
și „Magyar Unemzet" și ce
lelalte ziare subliniază că luni 
seara ..în cadrul ședinței ple
nare, Congresul a aprobat în 
unanimitate raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și activi
tatea Comitetului Central des
fășurată intre cel de-al IX-lea 
și al X-lea Congres. Directi
vele Congresului al X-lea în 
legătură cu planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pe perioada 
197G—1980, Raportul comisiei 
centrale de revizie și modifi
cările la unele paragrafe alo 
Statutului Partidului Comunist 
Român. Referindu-se la aceste 
modificări, ziarele subliniază 
însemnătatea acelor modificări 
care prevăd convocarea Con
gresului o dată la cinci ani și 
alegerea secretarului general 
al partidului de către Congres. 
..Această modificare, remarcă 
ziarul „Nepszabadsag", referin
du-se la alegerea secretarului 
general de către Congres — 
urmărește, printre altele, lărgi
rea democrației de partid, ast
fel îneît secretarul general al 
partidului să fie ales la Con
gresul partidului pe baza pro
punerilor conferințelor jude
țene".

VARȘOVIA
VARȘOVIA 12 — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitraș- 
cu transmite : „Trvbuna Lu- 
du“ de marți înserează în pri
ma pagină o corespondență de 
la trimisul său special la Bu
curești in care informează că 
luni scara s-au încheiat dez
baterile la Congresul al X-lea 
al P.C.R., și au fost aprobate 
în unanimitate documentele 
principale. Referindu-se la pro
punerea cu privire la creșterea 
numărului membrilor și mem
brilor supleanțj ai Comitetului 
Central și membrilor Comisiei 
de Revizie, corespondentul a- 
preciază că aceasta ..este justi
ficată prin complexitatea și 
multi Jdinea sarcinilor care stau 
în fața Comitetului Central și 
prin creșterea rindurilor Par
tidului Comunist Român".

Televiziunea poloneză a trans
mis, în cadrul buletinului de 
luni seara o corespondență de 
la trimisul său special la Bu
curești cu aspecte de la Expo
ziția Realizărilor Economiei 
Naționale.

SOFIA
SOFIA 12 — Corespondentul 

Agerpres, Gh. leva transmite i 
Presa apărută marți la Sofia 
continuă să oglindească lucră
rile celui de-al X-lca Congres 
al P.C.R. Ziarele ..Rabotnices- 
ko Delo“, „Zomedelsko Zname“, 
„Narodna Armia" și „Koopera- 
tivno Selo“ relatează într-o co
respondență din București des
pre ședința plenară dc luni, a- 
rătind că a fost anunțată în
cheierea lucrărilor pe secțiuni, 
în cadrul cărora s-au făcut 
peste 600 de propuneri privind 
perfecționarea activității orga
nelor centrale și locale de par
tid și de stat, a organizațiilor 
obștești și de masă, a institu
telor științifice și culturale. In 
corespondență se subliniază că 
după dezbaterile din ședința 
dc după-amiază, delegații la cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R. 
au aprobat în unanimitate ra
portul Comitetului Central cu 
privire la activitatea partidu
lui în perioada dintre cele două 
congrese și sarcinile de viitor 
ale partidului, precum și ce
lelalte documente principale 
ale Congresului. După ce se a- 
rată că Congresul a fost salu
tat de reprezentanți ai unor 
delegații străine, în corespon
dență se relevă că în timpul 
pauzei tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
cu Venelin Koțev, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, conducăto
rul delegației P.C.B. la Con
gres, și cu alți conducători ai 
unor delegații străine partici
pante la Congresul P.C.R.

Ziarele bulgare de marți in
formează că delegația P.C. Bul
gar la Congresul al X-lea al 
P.C.R. a vizitat luni Combina
tul petrochimic Ploiești și Ra
finăria de la Brazi. Cu acest 
prilej, arată ziarele, oaspeții 
au luat cunoștință cu interes 
de succesele în producție ale 
colectivului de la Brazi.

LONDRA
LONDRA 12. — Coresponden

tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Presa britanică de marți 
relatează în continuare despre 
desfășurarea lucrărilor celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Ziarul 
„Financial Times" menționează 
în informația sa cuvîntarea to
varășului Dumitru Popescu, ci
tind îndeosebi pasajele în care 
se relevă abandonarea în peri
oada dintre cele două congre
se ale partidului, a multor vi
ziuni rigide, simpliste, dogmati
ce și ieșirea umanismului so
cialist dintre filele manualelor 
pentru a pătrunde in viață.

Congresul — scrie ziarul în 
continuare — a făcut o răsu
nătoare demonstrație de încre
dere față de politica secretaru
lui general, Nicolae Ceaușescu. 
Delegații s-au ridicat in picioa
re și au ovaționat atunci cind 
au fost chemați să-și afirme 
sprijinul pentru amplul raport 
cu care Ceaușescu a deschis 
Congresul cu șase zile în ur
mă. Ziarul informează și des
pre adoptarea celorlalte docu
mente ale Congresului.

PARIS
PARIS 12. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Lucrările celui de-al 
'X-lea Congres al P.C.R. conti
nuă să stea în centrul atenției 
presei franceze de marți. ,,L'- 
Humanite" relatează, într-o co
respondență do la trimisul său 
la București, despre încheierea 
lucrărilor celor 11 secțiuni ale 
Congresului. Referindu-se la 
dezbaterile din ședințele plena
re, ziarul relevă că, în cuvîn
tarea sa, tovarășul Ilie Ver
deț a pus pe primul plan pro
blemele economiei naționale și 
a subliniat necesitaea urgentă
rii definitivării și aplicării mă
surilor privind perfecționarea 
planificării, a sistemului de fi
nanțare și de creditare, a sis
temului de prețuri și descen
tralizarea activității de comerț 
exterior spre a se putea astfel 
elimina din mecanismul econo
mic elementele de centralism 
excesiv.

Totodată, ziarul informează 
despre întîlnirea dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și dele
gația P.C.F., condusă de tova
rășul Andre Vieuguet.

,,L'Aurore“ scrie că politica 
României de coexistență pașni
că și cooperare cu toate țările, 
independent de orinduirea lor 
socială, a fost clar afirmată 
de secțiunea pentru politică in
ternațională a celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. Pronunțin- 
du-se pentru extinderea și în
tărirea colaborării și prieteniei 
cu țările socialiste — arată zia
rul — secțiunea a aprobat dez
voltarea relațiilor cu toate ță
rile lumii, pentru stabilirea u- 
nui climat de încredere, de se
curitate și pace. Secțiunea pentru 
problemele relațiilor economice 
internaționale — continuă ,.L’- 
Aurore" a tras aceleași conclu
zii pentru extinderea cooperă
rii economice cu țările membre 
ale C.A.E.R.. cit .și cu toate ță
rile lumii în mod eficace .și 

avantajos pentru comerțul ro
mânesc.

Ziarele „Le Figaro", „Le Mon
de", „Paris Jour", „Les Echos" 
și „Combat" publică, de aseme
nea, informații ou privire la 
lucrările Congresului.

TOKIO
TOKIO 12 — Corespondentul 

Agerpres, Florca Țuiu, trans
mite : Ziarele japoneze conti
nuă să informeze marți despre 
lucrările celui de-al X-lea Con 
gros al P.C.R. Intr-o corespon 
dență specială din- București, 
ziarul „Asahi" descrie cu lux 
do amănunte „momentele im
presionante" cind un mare nu
măr de luptători veterani și 
numeroși copii pionieri au ve 
nit în sala Congresului ; unii 
cu pieptul plin de decorații 
iar ceilalți cu brațele pline de 
flori pentru a aduce un salut, 
în semn de cinstire pentru 
P.C.R.' și patrie.

Ziarul „Yomiuri" relatează 
pe prima pagină despre Con
gresul comuniștilor români, sub
liniind că „popularul lider Ni
colae Ceaușescu se bucură de 
o poziție neobișnuit de puter
nică în calitatea sa dc șef al 
partidului și al statului". Zia
rul menționează modificările 
aduse statutului, evidențiind 
îndeosebi importanța alegerii 
secretarului general al parti
dului de către Congres.

Aprobarea entuziastă a poli
ticii externe a României de 
dezvoltare a unor relații bune 
cu toate țările, pe baza res
pectării stricte a independenței 
și suveranității naționale „de
monstrează în mod cert, scrie 
ziarul „Tokyo" unitatea de mo
nolit a românilor".

La rîndul său, ziarul .,The 
Japan Times" relevă că Expo
ziția Realizărilor Economiei Na
ționale demonstrează puterea 
industrială a României. Oaspe
ții străini la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. au putut ve
dea „într-un pavilion ultramo
dern" produsele fabricate de 
industria românească creată în 
anii socialismului, începînd de 
la derivatele din petrol pînă ia 
mașini-unelte. Aceste produse 
— subliniază ziarul — „reamin
tesc de ritmul spectaculos in 
care se dezvoltă producția in 
dustrială a României ca re
zultat al politicii sale econo
mice".

VIENA
VIENA 12. — Coresponden

tul Agerpres, P. Stăncescu, 
transmite: In corespondență 
trimisului său special la Bucu
rești, publicată marți, ziarul 
„Volksstimme" se ocupă în 
special de modificările aduse 
Statutului P.C.R. „La cel de-al 
X-lea Congres, scrie ziarul, 
P.C.R. precizează în Statutul său 
și mai clar ca pînă acum poli
tica sa, inclusiv principiile du
pă care se va . conduce în re
lațiile cu alte partide și miș
cări. Noul statut subliniază că 
P.C.R. întreține relații de cola
borare cu toate partidele co
muniste .și muncitorești frățești 
și își aduce astfel contribuția 
activă la întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești în lupta împotriva 
imperialismului, pentru trium
ful cauzei socialismului și co
munismului — relevă ziarul. 
Totodată, se dezvoltă relațiile 
de colaborare cu forțele revo
luționare, socialiste și democra
tice din întreaga lume. în sta
tut se stabilește că, pornind de 
la principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar, aceste relații se rea
lizează pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, independenței 
și neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui 
partid de a elabora autonom 
linia sa politică.

I®e scurt ® Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt •
Luările de poziție determina

te de devalorizarea francului 
prilejuiesc O NOUA DISPUTA 
IN SINUL COALIȚIEI GU
VERNAMENTALE VEST-GER- 
MANE. Partidul Creștin-Demo- 
crat (U.C.D.) reproșează parte
nerului său social-democrat 
(P.S.D.) că încurajează specu
lațiile internaționale și plasea
ză marca vest-germană intr-o 
situație periculoasă.

Bruno Heck, secretarul gene
rai al U.C.D., a criticat luni 
declarațiile făcute la sfirșitul 
săplăminii trecute de Hans Jur- 
gen Wischnewski, secretarul 
general al P.S.D., în favoarea 
reevaluării mărcii. Hech a afir
mat că P.S.D. pare să piardă 
din vedere că devalorizarea 
francului a făcut deja mai di
ficile exporturile vest-germajie. 
Dacă la aceasta s-ar adăuga o 
reevaluare a mărcii, a conti
nuat el, o asemenea măsură ar 
putea constitui un „pericol de 
moarte" pentru deplina folosi
re și expansiunea economiei 
vest-germane".

TOKIO 12 — Coresponden
tul Agerpres, F. Țuiu, transmi
te : Asociația de prietenie Ja
ponia—România a organizat la 
Tokio o adunare consacrată a- 
niversării a 25 de ani de la 
eliberarea țării noastre de sub 
jugul fascist. Atașatul du' pre
să al Ambasadei Române din 
Tokio, Nicolae Cotiga, a vor
bit în fața celor prezenți la 
adunare despre semnificația 
actului de la 23 August și des 
pre succesele poporului român 
în cei 25 de ani care au tre
cut de la eliberarea țării.

Despre opera și activitatea 
marelui revoluționar democrat 
român, Nicolae Bălcescu, a 
vorbit doamna Michjko Yoda, 
autoarea traducerii în limba 
japoneză a romanului lui Li- 
viu Rebreanu „Răscoala".

Din nou încordare 
și neliniște la Nairobi

NAIROBI 12 (Agerpres). — 
Ancheta preliminară începută 
luni la Nairobi in legătură cu 
asasinarea fostului ministru al 
economiei, Tom Mboya, a de
clanșat din nou încordare și 
neliniște în capitala kcnyotă. 
Peste 300 de persoane, scrie 
corespondentul agenției Reuter, 
s-au adunat în fața clădirii un
de se desfășoară ancheta, și 
unde fusese adus Jenga Njoro- 
ge, presupusul asasin al lui 
Mboya. Demonstranții erau în

U.R.S.S.: Colectivul Uzinei constructoare de vagoane 
din Kaliningrad a realizat recent un nou tip de vagon — 
BC-85, care lărgește gama de producție cu un articol ai că
rui indici calitativi și de utilitate sînt foarte ridicați.

CONSILIUL GENERAL AL 
BĂNCII FRANȚEI a hotărit să 
ridice taxele de scont privile
giate acordate exportatorilor. 
Conform liotărîrii, vor fi spo
rite de la 5 la 7 la sută ta
xele de scont ale efectelor ce 
mobilizează creanțe pe termen 
scurt și de la 3 la 4 la sută, 
cele pe termen mijlociu.

Celelalte taxe practicate de 
Banca Franței vor rămjne ne
schimbate, precizează hotărirea 
menționată.

Președintele Franței Georges 
Pompidou, a primit luni după- 
amiază Ia reședința sa de la 
Bregancon, un grup de ziariști 
cărora Ie-a făcut cunoscut că 
DEVALORIZAREA FRANCU
LUI DEVENISE INEVITABILA 
ÎNCĂ DIN VARA ANULUI 
1968. El a recunoscut totuși că 
în ciuda unor condiții tehnice 
bune, actuala devalorizare a 
francului nu este atît de ideală 
cum ar fi fost în 1968.

SAIGON 12 (Agerpres). — 
Unitățile armate ale guvernu
lui revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud 
au lansat în noaptea dc luni 
spre marți mai multe atacuri 
asupra a peste 100 de Impor
tante obiective strategice ina
mice. După cum a anunțat co
mandamentul S.U.A. de la Sai
gon, printre principalele obiec
tive și instalații americane a- 
variate In cursul atacurilor cu 
rachete și inorlicrc se află ba
zele aeriene de la Chu Lai și 
Bien Hoa, cartierele generale 
ale primei .și celei de-a treia 
divizii a pușcașilor marini de 
la Dong Ha și Da Nang, co
mandamentele diviziilor de in
fanterie de la Lai Khe și Dong 
Tam, precum și cartierul bri
găzii 101 aeropurtate din Valea 
Shau. De asemenea, au fost 
bombardate obiective militare 
situate in Saigon și in alte 
cinci capitale de provincii. Du
pă cum relatează agențiile de 

majoritate membri ai tribului 
Luo, căruia îi aparținuse și mi
nistrul asasinat.

Pentru a preîntâmpina izbucni
rea unor noi incidente tribale, 
așa cum s-a întîmplat la fu
neraliile Iui Tom Mboya, poli
ția a fost pusă in stare de aler
tă. Cordoane masive de poli
țiști au înconjurat clădirea un
de se desfășoară ancheta pre
liminară, iar prin capitală poți 
intîlni acum la fiecare pas pa
trule înarmate.

Președintele Franței a preci
zat că intenționează să se adre
seze poporului francez in luna 
septembrie pentru a explica 
cauzele care au determinat lua
rea acestei măsuri.

■ ■■ '
Devalorizarea francului fran

cez a provocat luni la Bursa 
din Londra O SCĂDERE A 
CURSULUI LIREI STERLINE, 
apreciată de observatori ca cea 
mai însemnată de la criza mo
netară occidentală din luna no
iembrie 1968. Față de săptăniî- 
na trecută cind un dolar a fost 
schimbat la paritatea de 2,3911 
lire sterline, luni la închiderea 
bursei, acest curs a fost de 
2,2825. -

SENATUL S.U.A. A APRO
BAT luni in unanimitate un a- 
mendament la legea'cu privire 
la experimentarea, producerea, 
transportarea, și stocarea arme
lor chimice și biologice. A men* 

presă, acesta este considerat cel 
mai impon.nl bombardament 
Înregistrat in ultima lună în 
Vietnamul de sud. Importante 
obiective militare au fost atin
se de tirul artileriei forțelor 
patriotice în fosta capitală im
perială Huo, precum și orașul 
Gia Nghia, situat in regiunea 
Platourilor Înalte.

In acelâși timp, s-a anunțat 
că avioane americane de tip 
„B-52" șj-au continuat raidurile 
dc bombardament asupra unor 
regiuni unde comandamentul 
S.U.A. presupune existența unor 
concentrări ale forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud. 
Bombardierele „B-52" au efec
tuat șapte raiduri in ultimele 
12 ore, lansind peste 1 400 de 
tone de bombe.

Provocări 
împotriva
R. P. D. 
Coreene

PHENIAN 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
A.C.T.C., trupele americane și 
cele ale administrației de la 
Seul au întreprins acțiuni pro
vocatoare în zilele de 3 și 7 au
gust in sectorul central al zonei 
demilitarizate. Agenția preci
zează că forțele americano-sud- 
coreene au deschis foc de mor- 
tiere și blindate asupra loca
lităților Hakdanri și Koknou- 
ton, iar sub protecția acestui 
baraj de foc mai mulți militari 
au pătruns în partea de nord 
a zonei demilitarizate. In urma 
intervenției energice a unități
lor de grăniceri ale Armatei 
populare coreene, invadatorii 
au fost alungați.

Conferință
cu primii

de presă 
selenauti

HOUSTON 12 (Agerpres). 
— Cei trei astronaut i de pe 
„Apollo-11", Neil Armstrong, 
Edwin Aldrin și Michael Col
lins au ținut marți la Cen
trul spațial din Houston, pri
ma lor conferință de presă 
de la reîntoarcerea pe Pă- 
mînt. Timp de o oră și ju
mătate selenauții au descris, 
în fața a peste 300 de zia
riști din întreaga lume, isto
rica lor călătorie.

Cu ajutorul aparatului de 
filmat și al fotografiilor lua
te, ei au reconstituit în fața 
celor prezenți și a milioane
lor de telespectatori, drumul 
spre Selene, activitatea din 
Marea Liniștii, precum și 
reîntoarcerea pe Terra. Pro
iecțiile au fost comentate pe 
rînd de cei trei astronauți. 
Cind pe ecran au apărut i- 
maginile epocalului moment 
al coboririi lui Armstrong pe 
satelitul natural al Pămintu- 
lui, el a precizat î „Mi-a fost 
mai ușor pe Lună decit în 
timpul simulărilor efectuate 
pe Pămînt. N-am avut nici 
o dificultate-înxcoborîrea scă
rii în afara ultimei trepte, 
puțin mai înaltă, la caro a 
trebuit să fiu mult mai atent 
pentru a evita pîlnia unei 
mici adincituri de teren în 
dreapta mea".

Comentând, în continuare, 
imaginile prezentate Arm
strong a declarat: „Noi am

danientui prevede : interzicerea 
procurării de gaze toxice și 
biologice, indiferent de natura 
lor, interzicerea depozitării a- 
cestor arme in afara granițelor 
S.U.A. fără aprobarea secreta
rului de stat și avertizarea 
prealabilă a guvernelor statelor 
interesate.

Conducerea Consiliului Gene
ral al Sindicatelor din Japonia 
(Sohyo) a publicat PROGRA
MUL SAU DE ACȚIUNE PE 
URMĂTOARELE LUNI ALE 
ANULUI. Programul prevede 
organizarea unor mitinguri în 
sprijinul denunțării Tratatului 
de securitate japono-american, 
pentru retrocedarea cit mai 
grabnică și necondiționată a 
insulelor Okinawa.

Pe de altă parte, Consiliul 
General al Sindicatelor din Ja
ponia și-a anunțat hotărirea do 
a se alătura campaniei desfă
șurate in prezent de partidele 
de opoziție, care cer dizolvarea 
Parlamentului.

BRUXELLES 12 (Agerpres). 
— După 20 de ore de dezbateri 
aprinse asupra consecințelor 
devalorizării francului franvz, 
reuniunea miniștrilor de finan
țe și ai agriculturii din țările 
membre ale C.E.E., a luat sfir- 
șlt in zorii zilei de marți cu 
un acord de compromis.

Suportarea repercusiunilor 
devalorizării franceze a f»»s# 
eșalonată In trei etape. In cam
pania agricolă 1969—1970, pre
țurile produselor agricole fran
ceze vor fi inferioare cu 11.11 
la sută celor comunitare, iar 
înainte de sfirșitul anului l'.Ll 
nivelul prețurilor franceze la 
produsele agricole va trebui -ă 
fie egal cu cel al prețurilor 
aplicate în Piața comună. S a 
stabilit, de asemenea, ca mă
surile ce se preconizează in 
această direcție și care vor fi 
stabilite de Comisia dc la Bru
xelles de comun acord ' U 
Franța, să fie supuse Consiliu
lui Ministerial înainte de 30 
noiembrie pentru eventuale re- 
tușări.

In timpul dezbaterilor, ma
joritatea vorbitorilor au criticat 
guvernul francez pentru faptul 
că nu s-a consultat în preala
bil cu partenerii comunitari. 
Această metodă, a spus Jean 
Rey, președintele Comisiei Pie
ței comune, este contrară le
gislației Pieței comune.

La rindul său, Raymond Bar
re, vicepreședinte al Comisiei 
executive, a sugerat ideea in
troducerii in Franța a unei 
politici de austeritate pentru a 
asigura reușita devalorizării 
francului. Pe de altă parte, 
Barre a subliniat că evenimen
tele actuale ar confirma nece
sitatea organizării de urgentă 
«L-coordonării politicii economi
ce și monetare a „celor șase", 
pentru a evita pe viitor noi de
reglări ale structurii comuni
tății.

Observatorii politici apre
ciază că măsura adoptată la 
Bruxelles constituie un pas 
înapoi în politica agricolă co
mună.

a-

pe 
pe

avut cîteva dificultăți la 
selenizare și mai ales Ia 
șezarea modulului exact 
orizontală. Cind am pășit 
Lună trebuia să fim foarte 
atenți la numeroasele crate
re pe care le intilneam". Au 
fost prezentate apoi cîteva 
fotografii ale rocilor lunare. 
Strălucirea acestora sub ra
zele Soarelui presupune pre
zența cristalelor în structura 
rocilor, au precizat astronau- 
ții. O altă fotografie prezen
ta imaginile unor cratere a- 
dînci de 5—7 metri. Ultimele 

xfotografii au redat imaginea 
^decolării Lem-ului. de pe
Lună și îndreptarea lui spre 
cabina de comandă. „

O
HOUSTON 12 (Agerpres). 

— In cadrul unei conferin
țe de presă, profesorul a- 
merican Harold Urey, laureat 
al premiului Nobel pentru 
chimie, a declarat că exa
minarea eșa'ntioanelor aduse 
de pe Selene de Neil Arm
strong și Edwin Aldrin l-ar 
putea determina să-și schim
be opinia, potrivit căreia Lu
na ar fi un corp ceresc atras 
de gravitația terestră. Teo
ria care susține că Luna este 
o parte desprinsă din Pămînt 
„este mai demnă de respect", 
a afirmat el.

tmnm plemi

In principalele orașe indiene 
au avut loc MITINGURI Șl A- 
DUNARI la care participant» 
au sprijinit hotărirea guvernu
lui de a etatiza băncile parti
culare.

Luînd cuvîntul în cadrul u- 
nui miting de la Delhi, care a 
marcat deschiderea sâptămînii 
de luptă în sprijinul naționali
zării băncilor, Z. Ahmed, depu
tat în Parlament din partea 
Partidului comunist, a chemat 
forțele democratice să dea o 
ripostă energică cercurilor reac
ționare care încearcă să torpi» 
lcze hotărirea guvernului.

Un alt miting a avut l»c in 
orașul Serampure, statul Ben
galul de vest, unde a luat cu
vîntul Chanchasechar, deputat 
ai partidului <le guvernămint — 
Congresul național indian. Sub
liniind importanța deciziei gu
vernului de a etatiza băncile, 
el a relevat necesitatea adoptă
rii unor noi măsuri pentru în
tărirea sectorului de stat.
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