
Ieri au început lucrările Congresului ai IX-lea al Partidului Comunist Român.
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entuziasm. Congresul a hotărît
ca partidul nostru să poarte numele
d e Partidul Comunist 1Român

DESCHIDEREA CONGRESULUI AL IX lea
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Aspect din sala Congresului
19 iulie 1965. La București, 

<n marea sală a Palatului 
Republicii, s-au deschis lu
crările celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român, eveniment de 
mare însemnătate în viața 
partidului, a țării.

In această zi, întregul nos
tru popor își îndreaptă gîn- 
durile cu dragoste și încre
dere spre Capitala patriei. 
Aici, delegații la Congres, 
aleși la conferințele regionale 
de partid, s-au întrunit pen
tru a dezbate și adopta hotă- 
rîri privind direcțiile prin
cipale ale dezvoltării viitoare 
a României socialiste. In sală 
se află, de asemenea, nu
meroși invitați din întreaga 
țară.

La lucrările Congresului 
participă delegații reprezen
tând 56 dle partide comuniste 
și muncitorești frățești și alte 
partide democratice.

Lucrările ședinței de luni 
dimineață a Congresului sint 
transmise direct de posturi
le noastre de radio și televi
ziune.

Ora 9. In sală sosesc con
ducătorii partidului nostru 
împreună cu șefii delegații
lor de peste hotare. întreaga 
asistență, în picioare, îi în
tâmpină cu puternice aplau
ze, cu îndelungi ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, prim-secretar al Comitetu
lui Central al partidului, ros

tește cuvîntul de deschidere a 
lucrărilor Congresului:

Dragi tovarăși,

In numele și din însărci
narea Comitetului Central, 
declar deschise lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân (Aplauze). Congresul ur
mează să analizeze activitatea 
desfășurată de partid, de Co
mitetul său Central în perioa
da de la Congresul precedent, 
să stabilească obiectivele de 
viitor, să dezbată proiectul de 
Directive cu privire la dez
voltarea economiei naționale 
în perioada 1966-—1970, pro
iectul de Directive cu privire 
la valorificarea surselor ener
getice și electrificarea țării în 
perioada 1966—1975, precum și 
proiectul de Statut ai partidu
lui.

La Congres participă 1357 
delegați cu drept de vot de
liberativ și 209 delegați cu 
drept de vot consultativ, a- 
leși de conferințele regionale 
ale partidului din întreaga 
țară. Fiind prezentă aproape 
totalitatea delegaților, Con
gresul își poate începe lucră
rile.

Adresăm un cald salut to
vărășesc delegaților și tuturor 
invitaților care participă la 
lucrările Congresului — mun
citori, țărani, oameni de știin
ță, cultură și artă, activiști 
de partid, al organizațiilor 

obștești, de stat șl din econo
mie, vechi mllitanți ai mișcă
rii muncitorești din țara noas
tră (Aplauze puternice).

Tovarăși,

La lucrările Congresului 
nostru participă ca invitați 
reprezentanți ai 56 de partide 
comuniste și muncitorești fră
țești și ai altor partide demo
cratice.

Exprimînd gîndurile și sen
timentele delegaților la Con
gres, ale întregului partid, a- 
dresăm un cald salut frățesc 
tuturor delegațiilor de peste 
hotare (Aplauze puternice).

— Delegației Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
în frunte cu tovarășul Leonid 
Ilici Brejnev, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Chinez, în frunte cu 
tovarășul Den Siao-pin, mem
bru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al Comite
tului Central, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez (A- 
plauze).

— Delegației Partidului So
cialist Unit din Germania, 
condusă de tovarășul Walțgr 
Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de

Stat al Republicii Democrata 
Germane (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Bulgar, în frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria (Aplauze).

— Delegației Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, în 
frunte cu tovarășul Edvard 
Kardelj, membru al Comi
tetului Executiv și secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
președintele Skupștinei Fede
rale a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia (Aplau
ze).

— Delegației . Partidului 
Muncii din Coreea, în frun
te cu tovarășul Kim Koan 
Hîop, membru al Biroului Po
litic, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreșe
dinte al Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene (Aplauze).

— Delegației Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în 
frunte cu tovarășul Zenon 
Kliszko. membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Indonezia, în 
frunte cu tovarășul Dipa Nu- 

santara Aidit, președintele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Indone
zia (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Francez, condusă de 
tovarășa Jeannette Thorez 
Vermeersch, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Francez (Aplauze).

— Delegației Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, con
dusă de tovarășul Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare (A_ 
plauze).

— Delegației Partidului Co
munist Italian. în frunte cu 
tovarășul Armando Cossutta, 
membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Cehoslovacia, con
dusă de tovarășul Bohuslav 
Lastovicka, membru al Prezi
diului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele A- 
dunării Naționale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
(Aplauze).

— Delegației Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
în frunte cu tovarășul Le Duc 
Tho, membru al Biroului Po
litic, secretar al Comitetului

Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam (A- 
plauze).

— Delegației Partidului Mun
cii din Albania. în frunte cu 
tovarășul Ramiz Alia, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Al
bania (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Germania, în 
frunte, cu tovarășul Max Rei
mann, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Germania (A- 
plauze).

— Delegației Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, în frunte cu tovarășul 
Damdinjavin Maidar, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole (A- 
plauze).

— Delegatului Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba, tovarășul Manuel 
Yepe Menendez, ambasadorul 
Republicii Cuba în Republica 
Populară Română (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Statele Unite ale 
Americii. condusă de tovară
șul Carl Winter, purtător de 
cuvînt al Partidului Comunist 
din S.U.A. (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Japonia, în frunte 

eu tovarășul Oka Masayoshi, 
membru al Prezidiului și Se
cretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Japonia (Aplauze).

— Delegatei Partidului Co
munist din Chile, tovarășa 
Virginia Gonzales, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Chile (A- 
plauze).

— Delegației Uniunii Socia
liste Arabe din Republica A- 
rabă Unită. în frunte cu Hus
sein Khallaf. ministrul Rela
țiilor culturale cu străinătatea 
al Republicii Arabe Unite, se
cretar pentru ideologie și 
orientare în Uniunea Socia
listă Arabă (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Spania, în frunte 
cu tovarășul Antonio Mije, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Spania (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Grecia, în frunte 
cu tovarășul Kostas Koliannis, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Grecia (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Sirian, în frunte cu 
toVarășul Haled Bagdaș, se
cretar general al Partidului 
Comunist Sirian (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Austria, în frunte 
cu tovarășul Friedl Fiirnberg, 

membru al Biroului Politic șl 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Austria (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Marea Britanie, 
tovarășul James Reid, mem
bru al Comitetului Politic al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Marocan, în frunte cu 
tovarășul Layachi Abdallah, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Marocan (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Belgia, tovară
șul Jean Terfve, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Belgia (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Canada, tova
rășul Bruce Magnuson, mem
bru al Comitetului Executiv 
Național al Partidului Comu
nist din Canada (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Democrat din Guineea, Mau
rice Camara, ambasadorul 
Guineei la Moscova (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Norvegia, în frun
te cu tovarășul Per Svensson, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Norvegia (Aplauze).

(Continuare în pag. a VIII-a)
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Raportul C. C
tovarășul Nicolae Ceausescu

cu privire la activitatea 
dintre Congresul al Vlll-lea și 

partidului in perioada 
Congresul al IX-lea al P.C. R.

Dragi tovarăși,
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 

Român, eveniment de importanță istorică în 
viața patriei noastre, se desfășoară în condițiile 
unui puternic avînt creator al întregului popor. 
Documentele supuse dezbaterii și aprobării 
Congresului trasează direcțiile principale ale 
dezvoltării viitoare a României și, de aceea, lu
crările lui sînt urmărite cu deosebită atenție și 
nețărmurită încredere de toți oamenii muncii. 
Poporul s-a convins din experiență proprie că 
politica partidului nostru exprimă năzuințele și 
interesele lui vitale ; fără îndoială că hotărîrile 
Congresului vor corespunde pe deplin așteptă
rilor și încrederii poporului. (Aplauze puter
nice).

Cei cinci ani care au trecut de la ultimul

BILANȚUL MARILOR ÎNFĂPTUIRI ALE POPORULUI
Tovarăși,
Comitetul Central raportează Congresului 

partidului că SARCINILE FUNDAMENTALE 
TRASATE DE CEL DE-AL VIII-LEA CON
GRES (CONGRESUL AL III-LEA AL PARTI
DULUI MUNCITORESC ROMAN) ÎN DOME
NIUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIO
NALE ÎN PERIOADA 1960—1965 SÎNT ÎN
DEPLINITE CU SUCCES.

Călăuzindu-se după învățătura marxist-leni- 
nistă și pornind de la realitățile țării noastre, 
partidul a pus în centrul politicii sale indus
trializarea socialistă a țării — baza progresu
lui întregii economii, a dezvoltării multilate
rale a societății socialiste, factor hotărîtor al 
asigurării independenței și suveranității na
ționale. (Aplauze puternice). în acest scop 
partidul a concentrat cu consecvență principa
lele mijloace materiale și resurse naturale ale 
țării spre dezvoltarea industriei, creșterea cu 
precădere a industriei grele și îndeosebi a 
construcției de mașini.

Au fost construite și au început să producă, 
în toate ramurile industriei, 502 întreprinderi 
și secții noi, înzestrate cu utilaj perfecționat, 
din care 34 în domeniul energeticii, 45 în 
metalurgie și construcții de mașini, 83 în chi
mie, 45 în industria materialelor de construc
ții, 63 în industria lemnului, 224 în industria 
ușoară și alimentară. Totodată, un număr im
portant de fabrici și uzine au fost dezvoltate 
și modernizate.

S-a introdus pe scară largă în industrie teh
nica de înaltă productivitate. S-a accentuat 
procesul de diversificare a ramurilor și sub- 
ramurilor industriale, s-a lărgit varietatea și 
s-a îmbunătățit continuu calit.atea produselor.

Pentru asigurarea bazei de materii prime, 
partidul și statul au acordat o atenție deose
bită valorificării resurselor naturale. A fost 
continuată politica de repartizare judicioasă 
a forțelor de producție pe teritoriul întregii 
țări, de dezvoltare economică multilaterală a 
tuturor regiunilor.

în acest an producția industrială este de 2,24 
ori mai mare decît cea din 1959, depășindu-se 
astfel prevederile planului de șase ani. (A- 
plauze).

Trebuie subliniat că procesul de industria
lizare socialistă a țării se desfășoară într-un 
ritm înalt, susținut. Creșterea medie anuală a 
producției industriale în anii șesenalului este 
de 14,4 la sută, față de 13 la sută cît a fost 
prevăzut inițial. Aceasta este expresia cea mai 
grăitoare a forței și vitalității economiei noas
tre, a justeței liniei politice a partidului, a 
inepuizabilelor resurse de energie și capaci
tate creatoare ale clasei muncitoare, ale între
gului popor. (Aplauze).

Preocuparea pentru dezvoltarea cu priori
tate a producției mijloacelor de producție s-a 
concretizat în ritmul mediu anual de creștere 
de 15,7 la sută, realizat în acest sector — su
perior mediei pe întreaga industrie. Dinamica 
cea mai rapidă au avut-o ramurile hotărîtoare 
pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului: industria energiei electrice, cu 
un ritm mediu anual de 21 la sută, siderurgia 
cu 14 la sută, construcția de mașini cu peste 
17 la sută și chimia cu 24 la sută.

în același timp, a înregistrat o creștere sus
ținută producția bunurilor de consum, care a 
realizat un ritm mediu anual de circa 12 la 
sută.

în perioada planului de șase ani princi
palele ramuri ale industriei s-au dezvoltat 
după cum urmează :

Producția de energie electrică este în acest 
an de 2,6 ori mai mare decît în 1959, puterea 
instalată crescînd de la 1,6 milioane kW la 
circa 3,5 milioane kW. Puterea nouă pusă în 
funcțiune în ultimii 6 ani depășește de aproape 
4 ori pe cea existentă în anul 1938. A fost 
realizat sistemul energetic național, creîndu-se 
condiții pentru folosirea rațională a puterii 
instalate.

Mari succese au fost obținute în industria 
siderurgică : producția de oțel este în 1965 de 
peste 3,3 milioane tone, producția de oțeluri 
aliate a sporit de trei ori, s-a lărgit sortimen
tul de laminate și de țevi.

Metalurgia neferoasă a continuat să se dez
volte ; s-a lărgit extracția de minereuri, s-au 
construit uzine metalurgice moderne, a înce
put fabricarea aluminiului, a crescut producția 
de plumb, zinc și altele.

Datorită importanței pe care o are în înzes- 

Congres au fost ani de mari victorii, de adînci 
transformări în economia țării, în structura so
cietății, în viața celor ce muncesc.

Forțele de producție au cunoscut în această 
perioadă o nouă și puternică înflorire ; s-a dez
voltat în ritm impetuos industria socialistă și, 
pe această bază, au progresat economia națio
nală, întreaga societate. S-a încheiat coopera
tivizarea agriculturii — revoluție profundă în 
viața țărănimii, a satelor noastre — care a 
marcat generalizarea relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie.

Triumful deplin al socialismului la orașe și 
sate, lichidarea pentru totdeauna a exploată
rii omului de către om, reprezintă cea mai 
mare victorie politică a partidului nostru după 
cucerirea puterii; ea întruchipează înfăptui
rea visurilor pentru care au luptat și s-au jert-

trarea tehnică a întregii economii naționale, 
industria constructoare de mașini s-a bucurat 
de o deosebită atenție. Producția acestei ramuri 
este în 1965 de 2,6 ori mai mare decît în 
1959, ponderea sa reprezentînd peste o pătri
me din totalul producției industriale; ea asi
gură în prezent două treimi din necesarul de 
utilaj al economiei. Industria constructoare 
de mașini satisface în cea mai mare parte 
nevoile de mașini, utilaje și instalații ale in
dustriei petrolului, lemnului și ale industriei 
alimentare, ale transporturilor feroviare, auto 
și ale agriculturii, asigură într-o proporție în
semnată echipamentul necesar celorlalte ra
muri, precum și un sortiment tot mai variat 
de bunuri de consum.

Industriei chimice i-a fost alocată aproape o 
cincime din volumul total al investițiilor in
dustriale, efortul principal fiind îndreptat spre 
crearea petrochimiei. S-au construit unități noi 
de mare capacitate, utilate la nivelul tehnicii 
înaintate, au fost dezvoltate și modernizate 
cele mai multe din unitățile existente. Pro
ducția industriei chimice a crescut de 3,6 ori, 
realizînd cel mai rapid ritm din întreaga in
dustrie.

Producția industriei lemnului a crescut în 
anii planului de 6 ani de peste două ori. Au 
fost construite combinate cu profil complex și 
cu procese tehnologice avansate care creează 
posibilități de prelucrare integrală și de valo
rificare superioară a masei lemnoase.

Paralel cu dezvoltarea industriei mijloace
lor de producție a crescut și producția indus
triei ușoare — de peste 2 ori — și cea a in
dustriei alimentare de 1,8 ori. Creșterea pro
ducției, îmbunătățirea structurii ei, lărgirea 
sortimentelor și ridicarea calității au permis 
industriei bunurilor de consum să satisfacă 
în condiții mai bune cerințele consumatorilor.

Introducerea tehnicii noi, perfecționarea 
proceselor de producție, creșterea calificării 
cadrelor au dus la sporirea productivității 
muncii pe ansamblul industriei cu circa 63 la 
sută față de 1959. Prețul de cost, în condiții 
comparabile, s-a redus cu peste 18 la sută.

Progresele cantitative și calitative realizate 
în perioada 1960—1965 au accentuat poziția 
preponderentă a industriei în cadrul produc
ției materiale, asigurînd creșterea armonioasă, 
echilibrată și în ritm susținut a economiei, 
sporirea continuă a productivității muncii so
ciale, contribuind la dezvoltarea multilaterală 
și intensivă a agriculturii, ridicarea sistema
tică a nivelului de trai al poporului, la înflo
rirea generală a țării. (Vii aplauze).

Tovarăși,
Cooperativizarea agriculturii a creat con

diții pentru avîntul continuu al acestei impor
tante ramuri a economiei, pentru sporirea 
producției agricole în toate regiunile țării, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
țărănimii.

Caracteristic procesului de cooperativizare 
a agriculturii din țara noastră este creșterea 
permanentă a producției agricole vegetale și 
animale. Acesta este rezultatul politicii agrare 
juste a partidului nostru, al muncii politice și 
organizatorice desfășurate de partid la sate, al 
măsurilor luate pentru sprijinirea țăranilor 
muncitori, al priceperii și hărniciei țărănimii, 
care a urmat cu încredere partidul, precum și 
al modului în care au fost rezolvate problemele 
specifice ale țăranilor înstăriți. Față de această 
categorie noi am dus o politică de îngrădire 
a posibilităților ei de exploatare și apoi de 
atragere pe drumul cooperativizării. Astăzi cea 
mai mare parte a acestei categorii este înca
drată în cooperative agricole de producție, cu 
toate drepturile și îndatoririle prevăzute în 
Statut.

Partidul și guvernul au acordat o atenție 
deosebită întăririi bazei tehnice-materiale a 
agriculturii și organizării producției după me
tode științifice. în acest an pe ogoarele patriei 
lucrează aproape 82 mii de tractoare, aproape 
66 mii semănători, peste 38 mii combine și alte 
mașini agricole. în gospodăriile agricole de stat 
au fost complet mecanizate lucrările de culti
vare a cerealelor păioase, de însămînțare și 
întreținere a porumbului ; în cooperativele 
agricole sînt mecanizate integral aratul și se
mănatul cerealelor păioase și prășitoare și 
în proporție de peste jumătate recoltatul 
griului și prășitul porumbului. Au fost extinse 
și generalizate soiuri noi de grîu și hibrizi de 
porumb de mare productivitate. 

fit cei mai buni fii ai clasei muncitoare, ai 
poporului român. (Aplauze puternice).

S-a cimentat și mai mult, ridicîndu-se pe o 
treaptă superioară, alianța muncitorească-ță- 
rănească — baza de neclintit a orînduirii 
noastre. Clasa muncitoare s-a dovedit la înăl
țimea misiunii sale istorice de clasă conducă
toare a întregii societăți. (Vii aplauze).

Izbînzile dobîndite în acești ani sînt rodul 
muncii unite a muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, care înfăptuiesc cu ho- 
tărîre politica partidului. Liber și stăpîn pe 
soarta sa, urmînd neabătut călăuza sa încer
cată — partidul comuniștilor — poporul ro
mân își înalță patria tot mai sus, spre cul
mile socialismului, bunăstării și fericirii. 
(Aplauze îndelungate).

Ca urmare a măsurilor adoptate de plenara 
din aprilie 1962 a Comitetului Central al 
partidului, toate cooperativele agricole de pro
ducție dispun de ingineri agronomi, care, îm
preună cu medicii veterinari, zootehniștii și 
alți specialiști, aduc un aport de seamă la 
organizarea muncii, la creșterea producției. în 
același timp se desfășoară o largă acțiune de 
îmbogățire a cunoștințelor agrozootehnice ale 
țărănimii, din rîndurile căreia aproape un mi
lion frecventează cursurile de 3 ani.

Aplicînd cu consecvență politica de cointere
sare materială în sporirea producției, partidul 
și statul au asigurat țăranilor condiții avan
tajoase de valorificare, la prețuri ferme, pe 
bază de relații comerciale, a producției-marfă 
— ceea ce a contribuit la creșterea continuă a 
veniturilor țărănimii cooperatiste.

Unirea cooperativelor agricole de producție 
mici în unități cu o suprafață agricolă medie 
de circa 2 000 de hectare, diferențiat pe zone, 
a creat condiții pentru folosirea rațională a 
pămîntului și a mașinilor, pentru amplasarea 
mai judicioasă a culturilor, pentru o mai bună 
organizare a muncii și a întregii activități de 
producție.

Rezultatele obținute au contribuit la dez
voltarea și consolidarea cooperativelor agri
cole, la sporirea averii obștești, la îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale membrilor lor. 
(Aplauze). De la terminarea cooperativizării 
și pînă în prezent, valoarea avutului obștesc 
al cooperativelor a crescut cu 36 la sută, iar 
veniturile lor bănești cu 37 la sută.

Partidul și guvernul au alocat fonduri im
portante pentru înzestrarea tehnico-materială 
și dezvoltarea gospodăriilor agricole de stat, 
care dețin 14 la sută din suprafața agricolă 
și 16 la sută din suprafața arabilă a țării, 
îmbunătățirea organizării și conducerii lor, 
profilarea și specializarea unor unități au dus 
la creșterea producției, în perioada 1960—1964 
realizîndu-se în medie la hectar 1 900 kg grîu, 
2 650 kg porumb, 1 430 kg floarea-soarelui, 
precum și 2 900 de litri de lapte în medie pe 
vacă furajată. Gospodăriile de stat aduc o 
contribuție importantă la fondul central de 
produse agricole, pentru formarea căruia au 
dat în 1964 aproape o treime la grîu și po
rumb, peste o treime la carne și aproape ju
mătate la lapte. Gospodăriile agricole de stat 
constituie pentru cooperativele agricole un 
exemplu de organizare a producției și de
monstrează rezervele mari de care dispune 
întreaga noastră agricultură.

S-a înregistrat o creștere permanentă a pro
ducției de cereale, mai ales de grîu și porumb, 
în perioada 1960—1964 media anuală a pro
ducției cerealiere a depășit cu peste 1 100 000 
tone media celor cinci ani anteriori și cu peste 
2 300 000 tone producția medie a anilor 1934— 
1938. S-a dezvoltat în același timp sectorul 
zootehnic, numărul bovinelor fiind la începu
tul acestui an de peste 4 750 000 (cu 1 100 000 
mai mult decît în anul 1938), al porcinelor de 
peste 6 000 000 (cu circa 3 300 000) și al ovi
nelor de peste 12 730 000 (cu peste 2 600 000 
mai mult).

Deși în unii ani au fost condiții climatice 
mai puțin favorabile, producția vegetală și 
animală a asigurat permanent aprovizionarea 
populației cu produse agroalimentare, a in
dustriei cu materii prime agricole, crearea

DIRECȚIILE DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI SOCIALISTE 
ÎN URMĂTORII CINCI ANI

Tovarăși,

Măsurînd drumul străbătut în opera de con
strucție socialistă nu putem să nu încercăm un 
sentiment de adîncă satisfacție pentru tot ceea 
ce am înfăptuit. Dar noi, comuniștii, conside
răm că mai avem încă mult de făcut pe calea 
dezvoltării industriale a țării, a făuririi unei 
agriculturi moderne, pentru ridicarea patriei la 
nivelul țărilor cu economie avansată, la acel 
stadiu care să asigure poporului român o viață 

rezervelor de stat, precum și unele disponibi
lități pentru export.

Tovarăși,
Dezvoltarea economiei asigură creșterea 

venitului național cu aproape 65 la sută, față 
de 1959. O pătrime din venitul național a fost 
repartizată pentru fondul de acumulare, iar 
trei pătrimi pentru fondul de consum ; aceasta 
a asigurat un ritm înalt reproducției lărgite 
și, totodată, ridicarea sistematică a nivelului 
de trai al populației.

în cadrul resurselor destinate acumulării, 
volumul investițiilor statului' a însumat în anii 
șesenalului 193 miliarde lei, depășindu-se pre
vederile inițiale cu 13 miliarde lei. în lumina 
politicii economice a partidului de dezvoltare 
proporțională a economiei, investițiile au fost 
repartizate astfel : partea principală a fondu
rilor — peste 55 la sută — a fost destinată 
industriei; agriculturii i s-au alocat peste 28 
miliarde lei — circa 15 la sută — la care s-au 
adăugat aproximativ 12 miliarde lei din fon
durile proprii ale cooperativelor agricole de 
producție ; transporturilor și telecomunicațiilor 
aproximativ 10 la sută, iar pentru dezvoltarea 
învățămîntului, științei, culturii, ocrotirii să
nătății, construcției de locuințe și lucrărilor 
edilitare 20 miliarde lei, adică peste 10 la sută.

în perioada 1960—1965 s-a ridicat nivelul 
eficienței activității economice ; aceasta se re
flectă, printre altele, în faptul că în timp ce 
volumul fondurilor fixe din industrie a cres
cut de 1,7 ori, producția a sporit de 2,24 ori. 
Un rol hotărîtor l-a avut orientarea efortu
rilor și mijloacelor materiale spre mari obiec
tive cu caracter productiv și realizarea lor la 
un nivel tehnic ridicat, scurtarea termenelor 
de punere în funcțiune. Cea mai mare parte 
a noilor întreprinderi au reușit, la scurt timp 
după intrarea în producție, să lucreze cu în
treaga capacitate și să atingă indicii de cali
tate prevăzuți.

în industria construcțiilor s-au îmbunătățit 
dotarea tehnică și organizarea șantierelor, s-a 
extins aplicarea metodelor industriale ceea ce 
a permis dublarea volumului de lucrări.

Pe baza sporirii fondului de consum, a cres
cut nivelul de trai material și cultural al po
porului. Ca urmare a ridicării salariilor tu
turor categoriilor de oameni ai muncii, sala
riul real a sporit cu 35 la sută față de 1959. 
Numărul de salariați a crescut cu 1 300 000, 
iar fondul de salarii s-a dublat. Ținînd seama 
de creșterea numărului de salariați în cadrul 
familiilor, venitul mediu pe familia de sala
riați a sporit în mai mare măsură decît sala
riul real. Reflectînd mărirea puterii de cum
părare a populației, volumul mărfurilor vîn- 
dute prin comerțul socialist întrece anul acesta 
de 1,9 ori pe cel din 1959.

Pentru satisfacerea nevoilor social-culturale 
ale populației, în perioada 1960—1965 s-au 
cheltuit 108 miliarde lei, reprezentînd anual 
aproximativ un sfert din bugetul țării. Au fost 
construite din fondurile statului 270 mii apar
tamente — de peste 2,6 ori mai mult decît în 
perioada precedentă de 6 ani — iar la sate, din 
fondurile proprii ale țărănimii, circa 490 000 
de case. însemnate mijloace au fost alocate 
pentru lărgirea bazei materiale și perfecțio
narea învățămîntului de toate gradele, pentru 
ocrotirea sănătății publice și dezvoltarea asi
gurărilor sociale.

în învățămîntul obligatoriu de cultură ge
nerală, mediu, profesional și tehnic au fost 
date în folosință 26 000 săli de clasă. în învă
țămîntul superior au fost construite noi loca
luri și laboratoare înzestrate cu utilaje și 
aparatură modernă. Noi cămine și cantine au 
fost puse la dispoziția elevilor și studenților.

în acest an s-a încheiat generalizarea învă
țămîntului de 8 ani, care a marcat o etapă 
nouă în istoria școlii românești. (Aplauze). In 
învățămîntul mediu studiază în prezent de 12 
ori mai mulți elevi decît în anul 1938. în ulti
mii șase ani școlile profesionale și tehnice au 
calificat 285 000 muncitori și aproape 100 000 
cadre cu pregătire medie. Învățămîntul supe
rior cuprinde de 2 ori mai mulți studenți decît 
în 1959 și a dat în această perioadă economiei 
și culturii peste 77 000 de specialiști.

Dezvoltarea susținută a economiei a făcut 
posibilă și necesară sporirea în 1965 a volu
mului schimburilor comerciale externe — de 
2,3 ori față de anul 1959. în această perioadă 
s-au lărgit relațiile comerciale cu țările socia
liste și cu alte state. Au crescut varietatea și 
gradul de prelucrare, s-a îmbunătățit cali
tatea produselor exportate de țara noastră;

îmbelșugată, o înaltă civilizație materială și 
spirituală. (Aplauze).

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN HOTĂRĂȘTE ACUM DI
RECȚIILE DE DEZVOLTARE A ROMĂNIEI 
ÎN URMĂTORII CINCI ANI, ÎN VEDEREA 
CONTINUĂRII PE O TREAPTĂ SUPE
RIOARA A PROCESULUI DE DESĂVÎRȘIRE 
A CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE ÎN TOATE 
DOMENIILE DE ACTIVITATE ECONOMICĂ, 
ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURALĂ. 

în același timp, a sporit importul de materii 
prime și materiale, de echipament tehnic mo
dern, corespunzător nevoilor economiei.

Iată, tovarăși, în linii generale, tabloul rea
lizărilor din perioada care a trecut de la ulti
mul congres. în numele Comitetului Central, 
în numele celui de-al IX-lea Congres al Pa; i- 
dului Comunist Român adresăm cele mai e, .e 
felicitări muncitorilor, țăranilor și intelectua
lilor — români, maghiari, germani și de altă 
naționalitate, bărbați și femei, vîrstnici și ti
neri, comuniști și fără de partid, tuturor celor 
care, prin munca lor însuflețită, și-au adus 
aportul la marile succese ale poporului nostru, 
la progresul și înflorirea României socialiste. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Tovarăși,
Tot ceea ce am înfăptuit s-a obținut prin 

munca plină de eroism și abnegație a între
gului nostru popor. Calea pe care am stră
bătut-o nu a fost netedă și ușoară. Am avut 
de înfruntat și greutăți, în munca noastră 
s-au manifestat și lipsuri, unele, desigur, ine
rente operei de mare amploare pe care o în
făptuim. Considerăm că e necesar să ne oprim 
asupra unor deficiențe mai importante din 
această perioadă, spre a trage învățăminte 
pentru îmbunătățirea activității noastre în 
viitor.

Trebuie să subliniem, în primul rînd, că pro
blema eficienței economice nu a stat întot
deauna în centrul preocupărilor organelor din 
economie. Astfel, în planificarea unor obiective 
industriale nu s-a acordat atenția cuvenită stu
dierii și găsirii căilor care să permită obținerea 
unor rezultate economice maxime cu minimum 
de cheltuieli. A întîrziat intrarea în funcțiune 
a unor obiective, unele întreprinderi nu au 
atins la timpul stabilit indicii de calitate și de 
preț de cost proiectați, nu au lucrat cu întreaga 
capacitate de producție.

Menționăm, de asemenea, că unele sectoare 
ale industriei nu au fost dezvoltate corespun
zător cerințelor. Industria electrotehnică, deși 
și-a sporit producția de 4 ori față de 1959, nu 
satisface pe deplin necesitățile economiei. Ră- 
mîneri în urmă în ce privește capacitatea de 
producție și înzestrarea tehnică există și în 
industria ușoară.

Un neajuns care se resimte în multe ramuri 
ale economiei este insuficienta asigurare a pro
ducției cu piese de schimb și subansambluri 
necesare bunei funcționări a instalațiilor, mași
nilor și utilajelor.

După cum vă este cunoscut, sarcinile privind 
creșterea producției agricole vegetale și ani
male stabilite în cadrul planului de 6 ani nu 
s-au realizat în întregime. Aceasta se datorește, 
în primul rînd, faptului că ritmul mediu anual 
de creștere de 9—10 la sută a fost prea mare, 
la stabilirea lui neținîndu-se seama de realită
țile și posibilitățile agriculturii noastre. Tre
buie adăugat, de asemenea, că nu s-au pre
văzut toate mijloacele materiale necesare, iar 
unele din măsurile prevăzute nu au fost înde
plinite integral. Cu toate că investițiile planifi
cate pentru această ramură au fost depășite cu 
peste 5 miliarde lei, nu s-a realizat gradul co
respunzător de mecanizare a lucrărilor agricole 
și, mai ales, sarcinile în domeniul chimizării și 
irigațiilor- Aceasta înseamnă că prevederile 
au fost insuficiente. Luînd în considerare și 
unele lipsuri în activitatea organelor care lu
crează în agricultură, avem pe scurt tabloul 
cauzelor care au dus la nerealizarea sarcinilor 
de creștere a producției agricole-

în activitatea organelor de conducere și pla
nificare a economiei s-a manifestat uneori 
subiectivism, nu s-a acordat întotdeauna aten
ția necesară studierii temeinice a cerințelor și 
posibilităților, stabilirii celor mai corespunză
toare măsuri pentru realizarea planului. Lip
suri mai serioase s-au manifestat îndeosebi în 
exercitarea controlului și în sprijinirea califi
cată a întreprinderilor și organizațiilor ecorr 
mice.

S-ar putea ca unii tovarăși să spună : de ce 
este necesar să mai discutăm despre lipsuri cînd 
am obținut succese atît de mari ? Este adevă
rat, tovarăși, am obținut mari victorii în toate 
domeniile de activitate, dar considerăm că tre
buie să vorbim deschis în fața Congresului, a 
partidului, a întregului popor și despre unele 
neajunsuri ale muncii noastre. După cum se 
știe, critica și autocritica constituie un factor 
de seamă al dezvoltării societății socialiste. Fo
losirea lor este o necesitate obiectivă care asi
gură mersul înainte, ridicarea întregii noastre 
activități la nivelul cerințelor operei de desă- 
vîrșire a construcției socialiste. (Aplauze).

Ținînd seama de legea concordanței în
tre caracterul forțelor de producție și re
lațiile de producție, este necesar ca o dată 
cu dezvoltarea forțelor de producție să per
fecționăm continuu și relațiile de producție, 
în cadrul acestui proces complex se vor asi
gura dezvoltarea întregii societăți, ridicarea 
nivelului de conștiință și de cultură al po
porului.

(Continuare în pag. a III-a)
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La baza progresului general al societății 
partidul pune dezvoltarea continuă a econo
miei. De aceea, deși se referă în principal la 
activitatea economică, Directivele Congresului 
constituie, prin conținutul lor, programul în
floririi multilaterale a României socialiste. 
(Aplauze puternice).

Documentele supuse de Comitetul Central 
dezbaterii și aprobării Congresului sînt rodul 
gîndirii și muncii colective ale conducerii 
partidului și statului, ale activiștilor de partid 
și de stat; la elaborarea lor au participat mii 
și mii de cadre, specialiști din toate domeniile 
de activitate.

Întruchipînd aspirațiile de bunăstare și fe
ricire ale poporului, proiectele de Directive au 
fost primite cu satisfacție și entuziasm de în
treaga țară. Ele au fost dezbătute pe larg în

1. Industrializarea socialistă a țării, obiectiv central 

al politicii economice a partidului
ȘI ÎN VIITOR ÎN CENTRUL POLITICII 

PARTIDULUI NOSTRU RĂMÎNE INDUS
TRIALIZAREA ȚĂRII, DEZVOLTAREA CU 
PRECĂDERE A INDUSTRIEI GRELE, ÎN 
SPECIAL A INDUSTRIEI CONSTRUC
TOARE DE MAȘINI — fără de care nu sînt 
•osibile ridicarea patriei noastre la un grad 

V ilt de civilizație și bunăstare, înaintarea spre 
comunism. (Aplauze).

Desfășurîndu-se în epoca puternicei revolu
ții tehnico-științifice mondiale, este imperios 
necesar ca industrializarea să se realizeze pe 
baza tehnicii celei mai avansate, să se asigure 
introducerea continuă în producție a celor 
mai noi cuceriri ale științei, acordîndu-se aten
ția principală mecanizării și automatizării pro
ceselor de producție — condiție hotărîtoare a 
creării unei industrii și economii moderne. In
dustrializarea determină creșterea impetuoasă 
a forțelor de producție, dezvoltarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a socialismului, in
troducerea pe scară largă a progresului tehnic 
în toate domeniile producției materiale, spo
rirea productivității muncii sociale, avîntul 
întregii economii.

Dezvoltarea industriei duce la înflorirea 
orașelor noastre, la transformarea acestora în 
puternice centre economice și culturale, are ca 
urmare creșterea rîndurilor și ridicarea nive
lului de pregătire a clasei muncitoare, întări
rea rolului ei conducător în societatea noastră 
socialistă, ceea ce exercită o puternică înrîu- 
rire asupra întregii vieți sociale.

Industria asigură mecanizarea și chimizarea 
lucrărilor agricole — condiție esențială pentru 
creșterea producției — creează condiții pen
tru valorificarea superioară a producției 
agricole.

Industrializarea în ritm susținut a țării 
atrage în sectoarele industriale și în celelalte 
sectoare neagricole marea majoritate a popu
lației active, aceasta fiind o premiză a desă- 
vîrșirii construcției socialiste și creării condi
țiilor pentru trecerea la comunism.

O dată cu dezvoltarea industriei în orașe 
este necesară construirea unor întreprinderi 
industriale în raioanele agricole, creîndu-se 
astfel noi centre muncitorești, ceea ce va de
termina schimbări înnoitoare în viața satelor, 
a țărănimii.

Numai pe baza industrializării vom crea con
diții pentru lichidarea rămînerii în urmă de 
veacuri a satului față de oraș, pentru reduce
rea treptată a deosebirilor dintre oraș și sat, 
pentru ridicarea social-culturală a satului la 
un nivel de viață civilizat. (Aplauze).

Viața a confirmat pe deplin justețea politicii 
partidului nostru de industrializare socialistă, 
întemeiată pe aplicarea creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile concrete din 
țara noastră. (Aplauze). Experiența poporului 
român, ca și istoria dezvoltării societății ome
nești demonstrează că industrializarea este 
singura cale care duce spre progres și civili
zație, spre ridicarea standardului de viață, 
asigură în fapt independența și suveranitatea 
națională. (Aplauze puternice, îndelungate).

încă din secolul trecut, numeroși patrioți, 
animați de idealuri progresiste, de grijă pen
tru soarta țării, s-au preocupat să găsească 
soluțiile care să schimbe situația social-econo- 
mică deosebit de grea a României din vremea 
lor. Ei au atras atenția că aceasta nu se poate 
înfăptui fără dezvoltarea puternică a indus
triei. Combătînd concepțiile înguste, unilate
rale, cu privire la economia României, istoricul 
A. D. Xenopol scria: „A rămîne dedați numai 
agriculturii este a ne osîndi pe noi înșine 
la producerea numai de lucruri brute, care sub 
un volum foarte mare reprezintă o valoare 
foarte mică ; este a ne constitui pentru tot
deauna robii străinătății. într-adevăr, aceasta 
ne va trimite în schimb pentru productele unei 
nunei grosolane și primitive, acelea ale unei 
munci rafinate și civilizate, care sub volumuri 
înzecit de mici vor reprezenta prețuri însutit 
de mari, îneît munca întreagă a poporului 
nostru va sluji numai pentru a plăti o por
țiune foarte mică din munca altor țări. Româ
nii, deci, vor îndeplini în concertul po
poarelor europene munca manuală, brută și 
grosolană, prost plătită și puțin căutată, de
oarece poate fi făcută de toată lumea ; și vor 
primi ca răsplată a acestei munci grele și în
cordate fărâmăturile ce vor cădea de la masa 
țărilor civilizate". Plecînd de la aceste consi
derente, el conchidea : „...urmează neapărat 
că industria mare este aceea care trebuie să 
căutăm a dezvolta mai întîi în România".

De la primele sale începuturi, mișcarea 
muncitorească și socialistă din România, re
prezentanții ei de seamă au văzut în industrie 
condiția vitală a dezvoltării țării noastre. Ex- 
primînd punctul de vedere al socialiștilor, 
C. Dobrogeanu-Gherea spunea : „Dacă tre
buie, deci, ridicată neapărat productivitatea 
muncii agricole, tot așa de neapărat trebuie 
să dezvoltăm și toate celelalte resurse de pro
ducție ale țării și trebuie să devenim o țară 
industrială... pentru țara noastră aceasta este 
o întrebare vitală, de a fi, ori a nu fi“, subli
niind prin aceasta că însuși viitorul poporului 
român depinde de industrializare. „în indus
trie, spunea el, va găsi țăranul loc pentru pla
sarea fiilor săi și tot în industrie va găsi o 
piață de desfacere pentru productele sale... 
Viitorul satului însuși e la oraș și în dezvol
tarea industrială a țării. Viitorul țării întregi 
e în îndrumarea ei... către o organizație so
cială mai înaltă în viitor — societatea socia
listă". Gherea considera industria baza exis- 

conferințele și adunările de partid, în presă, 
în mitingurile și consfătuirile muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, de întregul popor. 
Oamenii muncii au analizat cu competență 
aceste documente, și-au exprimat adeziunea 
și aprobarea față de conținutul lor și au făcut, 
totodată, numeroase propuneri privind com
pletarea și îmbunătățirea prevederilor cu
prinse în Directive.

In principalele probleme ale dezvoltării 
noastre interne și ale relațiilor internaționale 
partidul nostru se sfătuiește cu oamenii mun
cii, supunînd dezbaterii maselor largi, consul
tării întregului popor cele mai importante 
documente ale sale. Aceasta duce la întărirea 
continuă a legăturilor sale cu masele, la dez
voltarea democratismului orînduirii socialiste, 
dînd în același timp politicii elaborate de 
partid o bază temeinică — experiența, înțelep
ciunea celor care o înfăptuiesc. (Aplauze).

tenței materiale, culturale și naționale a po
porului român.

Dar aceste idei înaintate care întrezăreau 
căile propășirii țării noastre n-au putut fi rea
lizate în orînduirea burghezo-moșierească. 
Cercurile imperialiste străine care dețineau 
poziții dominante în economia României și cla
sele exploatatoare erau călăuzite nu de nece
sitățile și interesele vitale ale poporului, ci de 
dorința de a-și asigura profituri cît mai mari, 
prin exploatarea maselor de oa
meni ai muncii și jefuirea bo
gățiilor țării. Ele considerau că 
România este sortită să rămînă 
o țară înapoiată agricolă, furni
zoare de materii prime și pro
duse agricole, piață de desface
re pentru produsele industriale 
ale țărilor imperialiste.

Calea pentru lichidarea aces
tei stări de lucruri, pentru in
dustrializarea țării a deschis-o 
victoria revoluției socialiste. (A- 
plauze puternice). Misiunea is
torică de a asigura făurirea și 
dezvoltarea unei industrii pu
ternice și, pe această bază, de a 
duce patria noastră pe drumul 
larg al progresului economic și 
social, a revenit Partidului Co
munist Român. (Aplauze prelun
gite). Imediat după eliberarea 
României de sub jugul fascist, 
la Conferința Națională din 1945 
a Partidului Comunist Român, 
în raportul Comitetului Central, 
expus de Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, subliniindu-se necesitatea 
industrializării țării, se arăta : 
,,Dezvoltînd industria grea me
talurgică, se deschid posibilită
țile cele mai largi pentru utili
zarea întregii forțe de muncă a 
poporului nostru și pentru crea
rea acelor bogății care sînt ne
cesare refacerii țării, ridicării ei 
și a condițiilor de viață la orașe 
și sate..."

Luînd puterea în mîinile sale, 
sub conducerea partidului ei de 
avangardă, în alianță cu țărăni
mea, clasa muncitoare a trecut 
la făurirea României moderne, 
cu o industrie dezvoltată și o a- 
gricultură înaintată. (Aplauze). 
Toate prevederile planului pe 
1966—1970 sînt menite să ducă 
mai departe această operă măreață, să apro
pie tot mai mult țara noastră de nivelul sta
telor înaintate din punct de vedere economic.

Politica economică a partidului și guvernului 
se reflectă în modul de repartizare a venitului 
național pe perioada următoare pînă în 1970. 
Mai mult de o pătrime se va aloca pentru fon
dul de acumulare, pentru dezvoltarea bazei 
materiale necesare reproducției socialiste lăr
gite, progresului continuu al economiei, știin
ței, culturii și ocrotirii sănătății ; aproape trei 
pătrimi vor forma fondul de consum destinat 
creșterii nivelului de trai al populației.

Dinamica economiei în viitorii cinci ani este 
oglindită de creșterea venitului național într-un 
ritm mediu anual de circa 7 la sută. Rolul 
primordial în realizarea acestui ritm îl va avea 
în continuare industria, prevăzută să se dez
volte mai accelerat decît toate celelalte ramuri 
ale economiei.

Producția industrială va crește anual cu 10,5 
la sută, ceea ce înseamnă menținerea în conti
nuare a unui ritm intens de dezvoltare indus
trială a țării. (Aplauze). în perioada 1966—1970 
valoarea sporului absolut al producției indus
triale va fi de aproximativ 110 miliarde lei — 
față de circa 70 miliarde lei în anii 1961—1965. 
Cît de mult va crește potențialul nostru in
dustrial rezultă din faptul că întreaga produc
ție din 1938 se va realiza, la sfîrșitul planului 
de cinci ani, în numai 24 de zile.

în cadrul procesului de schimbare a struc
turii economiei se va întări și mai mult poziția 
industriei ca ramură conducătoare. în 1970 
venitul național va proveni în proporție de 60 
la sută din industrie, față de 51 la sută în pre
zent și circa 30 la sută în 1938.

O caracteristică a țărilor cu economie dezvol
tată constă în faptul că majoritatea populației 
lucrează în ramurile neagricole. Și în țara 
noastră vor continua să aibă loc importante 
modificări în structura forței de muncă, indus
tria atrăgînd în sfera ei o parte tot mai mare 
a populației active. în viitorii cinci ani numă
rul salariaților va ajunge la peste 5 milioane, 
sporind cu 900 000 — din care circa 400 000 
persoane vor proveni din populația ocupată în 
agricultură. în 1970 în agricultură va lucra 50 
la sută din populația activă, față de 57 la sută 
în prezent și 78 la sută în anul 1938 ; toate 
acestea vor contribui la creșterea venitului na
țional.

Viitorul plan cincinal va asigura o structură 
tot mai echilibrată economiei naționale, dez
voltarea armonioasă a tuturor ramurilor indus
triale. Pentru a se crea condițiile necesare re
producției socialiste lărgite, producția mijloa
celor de producție va crește cu prioritate — 
într-un ritm mediu anual de 11 la sută. în sco
pul satisfacerii într-o măsură mai mare a ce
rințelor populației, producția bunurilor de 
consum va crește într-un ritm de aproximativ 
10 la sută.

Experiența noastră arată că ritmurile susți

nute de dezvoltare economică depind în măsură 
însemnată de valorificarea rațională a resur
selor țării, în funcție de necesitățile imediate 
și de perspectivă.

Un obiectiv important al viitorului plan cin
cinal va fi crearea unor condiții tot mai bune 
pentru introducerea în circuitul economic a 
noi materii prime, valorificarea superioară, 

• eficientă, a resurselor țării. Directivele trasează 
sarcina lărgirii continue a bazei de materii pri
me, prevăzînd în acest scop peste 16 miliarde 
lei pentru activitatea geologică. Se vor executa 
în continuare lucrări geologice cu deosebire 
pentru descoperirea de noi rezerve de țiței, gaz 
metan, minereuri feroase, neferoase și minerale 
nemetalifere, atît în zonele cunoscute, cît și în 
zone noi. Pentru ridicarea eficienței economice 
a activității geologice este necesar ca amplasa
rea lucrărilor de explorare să se facă în mod 
judicios, pe baza unor temeinice studii de pros
pectare.

în anii 1966—1970 se prevede dezvoltarea 
extracției de cărbune, minereuri feroase și 
neferoase. Creșterea cea mai importantă se va 
înregistra la producția de cărbune, prevăzută 
să ajungă în 1970 la 20—22 milioane tone — 
de 1,7—1,8 ori mai mult decît în 1965.

Este necesar să se acorde toată atenția spo
ririi extracției în. minele existente și, în același 
timp, deschiderii minelor noi la termenele sta
bilite. O mare importanță în acest sens are 
extinderea metodelor moderne de deschidere, 
pregătire și exploatare a minelor. Se va ridica 
gradul de mecanizare a lucrărilor miniere, mai 
ales a celor din subteran, se vor îmbunătăți or
ganizarea, protecția și securitatea muncii. Tre
buie să se respecte riguros raportul rațional 
între nivelul extracției și cel al rezervelor.

O deosebită atenție se va acorda dezvoltării 

bazei energetice, acțiune care, necesitînd o 
perspectivă mai îndelungată, a impus elabo
rarea programului de 10 ani. Orientarea pre
văzută în acest domeniu constă în creșterea 
mai accentuată a producției de cărbune și dez
voltarea amenajărilor hidroenergetice, econo
misirea rezervelor de hidrocarburi în vederea 
utilizării lor superioare în industrie, ca mate
rie primă.

Producția de energie electrică va crește în
tr-un ritm mai ridicat decît ansamblul in
dustriei, ajungînd în 1970 la 32—34 miliarde 
kWh și în 1975 la 55—60 miliarde kWh. 
Aceasta se va realiza în principal prin con
strucția de noi centrale electrice. în cursul 
anului viitor va intra în funcțiune hidrocen
trala de pe Argeș și se vor termina lucrările 
de construcție la ultimele centrale din cele 12 
de pe rîul Bistrița. în 1970—1971 se vă da în 
exploatare marele nod hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, care se reali
zează în colaborare cu Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia ; el va aduce un aport 
de peste 1 milion kW la sporirea puterii insta
late a țării și o producție anuală de peste 5 
miliarde kWh. Se lucrează împreună cu Repu
blica Populară Bulgaria la elaborarea studiilor 
și proiectelor pentru hidrocentrala de pe Du
năre, în zona Islaz. Pe rîurile interioare se vor 
construi hidrocentrale cu o putere instalată de 
aproape 1,5 milioane kW. O putere de peste 7 
milioane kW se va realiza în centrale termo
electrice.

Ținînd seama de creșterea nevoilor, în con
dițiile resurselor limitate de energie primară 
și folosind cuceririle revoluției tehnico-știin
țifice, vom începe în anii următori utilizarea 
energiei nucleare pentru producerea de ener
gie electrică și termică. (Aplauze). Pentru a 
avea imaginea clară a progreselor pe care le 
face țara noastră este suficient să arătăm că 
întreaga producție de energie electrică a anu
lui 1938 se va realiza în 1970 în numai 12 zile, 
iar în 1975 în mai puțin de o săptămînă.

în fața muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din industria extractivă și energetică, a 
geologilor, stau în anii care vin sarcini de 
mare răspundere. Fără îndoială că și în viitor 
ei vor munci cu entuziasm și perseverență, 
aducînd o contribuție de seamă la realizarea 
marilor obiective ale planului de cinci ani. 
(Aplauze).

O puternică dezvoltare va cunoaște siderur
gia, care în 1970 va realiza o producție de 6,3 
milioane tone oțel. Cel mai mare aport la 
această creștere va aduce marele combinat si
derurgic de la Galați, a cărui construcție este 
în plină desfășurare. în anii următori se va 
intensifica procesul de modernizare a siderur
giei ; vor fi introduse și extinse procedee teh
nologice noi, va spori producția oțelurilor de 
calitate. La sfîrșitul planului cincinal pro
ducția de oțel pe locuitor — acest barometru 
important al potențialului economic — va fi 
de circa 18 ori mai mare decît în 1938.

în metalurgia neferoasă, extinderea capaci
tății uzinelor existente și punerea în funcțiune 
a unor noi unități vor permite creșterea pro
ducției de aluminiu de 3,7 ori, precum și a 
producției de plumb, zinc, cupru și a altor 
metale.

Vom continua să acordăm o mare atenție 
dezvoltării industriei constructoare de mașini, 
a cărei producție va crește într-un ritm mediu 
anual de peste 12 la sută, asigurînd cea mai 
mare parte a programului de investiții al pla
nului cincinal. Un loc important îl vor ocupa 
utilajul petrolier, mașinile agricole, utilajul 
minier și chimic, mijloacele de transport, uti
lajul energetic și mașinile-unelte. Trebuie să 
punem un accent mai mare pe fabricarea de 
linii tehnologice complete destinate nevoilor 
interne și exportului, pe producerea de utilaje 
necesare noilor complexe industriale pe care 
le construim. Pentru a face față necesităților 
de mașini și aparate electrotehnice, de aparate 
de măsură, control și automatizare, producția 
industriei electrotehnice va atinge cel mai înalt 
ritm din sectorul construcției de mașini, spo
rind în medie cu peste 16 la sută anual.

Se impune ca în ramura construcției de ma
șini să se îmbunătățească introducerea în fa
bricație a noilor mașini și utilaje, să se perfec
ționeze colaborarea și cooperarea între între
prinderi, să se asigure, pe baza studierii atente 
a cerințelor, stabilitatea profilurilor de pro
ducție ale uzinelor. Constructorii de mașini vor 
trebui să acorde o mare atenție producției de 
piese de schimb și subansamble necesare func
ționării normale și reînnoirii permanente a 
mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de trans
port.

Ținînd seama de importanța pe care o are 
în întreaga economie industria construcțiilor 
de mașini, e necesar ca ministerul să ia toate 

măsurile pentru realizarea sar
cinilor la timp și la un înalt ni
vel calitativ, corespunzător teh
nicii avansate.

Sîntem convinși că oamenii 
muncii din industria siderurgică 
și constructoare de mașini — de
tașament de frunte al construc
torilor socialismului — vor 
munci cu energie și pasiune pen
tru înfăptuirea Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului 
(Aplauze).

Industria chimică are un rol 
de mare însemnătate în dezvol
tarea economiei noastre. Sarcini 
importante revin industriei chi
mice în vederea satisfacerii ne
voilor agriculturii cu îngrășă
minte, biostimulatori și antidău- 
nători, a cererilor de fibre și fire 
ale industriei textile, a nevoilor 
de produse chimice pentru cele
lalte ramuri ale industriei, de 
medicamente și bunuri de con
sum pentru populație. De ase
menea, industria chimică va tre
bui să-și sporească simțitor con
tribuția la export.

Variatele necesități ale econo
miei noastre în plină dezvoltare, 
resursele de materii prime exis
tente fac să crească tot mai mult 
ponderea industriei chimice în 
totalul producției industriale. 
Producția chimică va crește pînă 
în 1970 de circa 2,3 ori, cu un 
spor mediu anual de 18,5 la sută. 
Un accent puternic se va pune 
în continuare pe dezvoltarea pe
trochimiei, asigurîndu-se prelu
crarea superioară a gazelor na
turale și a produselor petro
liere.

Se prevede construirea în pe
rioada 1966—1970 a noi uzine de 
îngrășăminte cu azot și fosfor, 
fabrici de fibre și fire, fabrici de 

mase plastice, unități pentru fabricarea de 
celuloză, hîrtie și altele. Ritmul înalt de creș
tere prevăzut în industria chimică și cota parte 
ridicată a noilor capacități în sporul producției 
impun ministerului, conducerilor întreprinde
rilor să acorde o deosebită atenție respectării 
termenelor planificate de intrare în funcțiune 
a tuturor obiectivelor, realizării indicatorilor 
tehnico-economici proiectați, ridicării conti
nue a pregătirii profesionale a oamenilor 
muncii.

Muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor le 
revine sarcina de cinste de a asigura dezvol
tarea în ritm rapid a industriei chimice, de a 
munci astfel ca întreprinderile din această ra
mură să producă cu întreaga lor capacitate, 
să dea maximum de randament. Fără îndoială 
că ei vor realiza aceasta. (Aplauze).

Proiectul de Directive cuprinde prevederi 
importante și în legătură cu dezvoltarea ce
lorlalte ramuri producătoare de mijloace de 
producție. Corespunzător volumului de inves
tiții planificat, producția industriei materiale
lor de construcție va crește cu un ritm mediu 
anual de peste 11 la sută. Se vor produce noi 
sortimente de materiale de construcții, se vor 
asigura necesitățile programului de irigații, 
îmbunătățirea calității materialelor pentru 
instalații și a celor destinate finisajului con
strucțiilor.

în silvicultură și industria lemnului se va 
intensifica acțiunea de plantare a unor specii 
valoroase pe terenurile destinate acestui scop, 
fără a se reduce suprafețele agricole și pășu
nile, și se vor lua măsuri pentru exploatarea 
rațională a pădurilor și folosirea cît mai com
pletă a materialului lemnos. Datorită prelu
crării complexe a masei lemnoase, valoarea 
producției va spori pînă în 1970 cu 35 la sută ; 
se va dezvolta în mod deosebit producția de 
plăci aglomerate și fibrolemnoase, de furnir 
și mobilă.

Muncitorilor și specialiștilor din industria 
materialelor de construcții, din economia fo
restieră, din industria prelucrării lemnului le 
revin în cadrul planului de cinci ani noi și 
însemnate îndatoriri. Ei trebuie să depună

2. Pentru dezvoltarea intensivă, multilaterală 

a agriculturii
Tovarăși,

Țara noastră dispune de o însemnată supra
față agricolă, de condiții de sol și climă favo
rabile unei agriculturi intensive. Reprezen- 
tînd un factor de mare importanță în ansam
blul economiei naționale, agricultura trebuie 
să aducă un aport tot mai mare la progresul 

eforturi susținute pentru realizarea producției 
din aceste ramuri industriale la un nivel și 
mai înalt, corespunzător nevoilor și exigențe
lor crescînde ale economiei noastre.

Tovarăși,
Proiectul de Directive prevede o serie de 

măsuri menite să dea industriei bunurilor de 
consum posibilitatea de a satisface și mai bine 
nevoile mereu crescînde ale populației. Astfel, 
în perioada 1966—1970 producția industriei 
ușoare va spori cu 50—55 la sută, iar a indus
triei alimentare cu 50 la sută, ambele reali- 
zînd un ritm mediu anual de creștere de 8,5—9 
la sută. Se prevede creșterea capacității de 
producție a industriei bunurilor de consum, 
dublîndu-se în acest scop investițiile față de 
perioada 1961—1965. Se vor construi între
prinderi de țesături de bumbac, fibre chimice, 
lînă, in, cînepă, mătase, fabrici de tricotaje, 
de încălțăminte, de sticlărie, fabrici de zahăr, 
de ulei, întreprinderi de preparate din carne, 
fabrici de bere, de conserve și altele. Este ne
cesar să se acorde o atenție mai mare dezvol
tării și reutilării morilor, cu deosebire celor 
din mediul rural, precum și brutăriilor.

Va trebui să se manifeste o atenție sporită 
pentru îmbunătățirea continuă a calității bu
nurilor de larg consum, corespunzător exigen
țelor și gustului cumpărătorilor. Atît între
prinderile noi cît și cele vechi vor fi dotate 
cu utilaje moderne, vor folosi procedee tehno
logice avansate care vor permite prelucrarea 
superioară a materiilor prime.

Industria locală, cooperația meșteșugărească 
și de consum au în principal sarcina de a lărgi 
și îmbunătăți serviciile de întreținere și repa
rații, de a ridica nivelul calității și de a îmbo
găți varietatea articolelor de uz casnic și gos
podăresc, a produselor de artizanat.

Dezvoltînd și perfecționînd continuu pro
ducția bunurilor de consum, oamenii muncii 
care lucrează în acest domeniu vor aduce o 
contribuție importantă la îmbunătățirea apro
vizionării, la satisfacerea în condiții tot mai 
bune a cerințelor populației, la creșterea 
bunăstării materiale a celor ce muncesc. (A- 
plauze).

Tovarăși,
în anii ce urmează este necesar să se inten

sifice în toate ramurile economiei naționale 
acțiunea de îmbunătățire sistematică a cali
tății produselor, de ridicare a caracteristicilor 
lor tehnice și economice. Aceasta va trebui să 
constituie o preocupare de prim ordin a or
ganelor de conducere din economie, a între
prinderilor, a tuturor oamenilor muncii, fiind 
o condiție de bază pentru satisfacerea nevoilor 
de producție și consum, creșterea eficienței 
economice a industriei și pentru a face ca 
mărfurile românești să fie competitive pe 
piața externă.

Se va acorda șl în viitor o deosebită atenție 
creșterii productivității muncii, reducerii pre
țului de cost și a cheltuielilor de circulație — 
căi principale pentru sporirea acumulărilor 
socialiste, pentru asigurarea unui ritm susți
nut mersului înainte al economiei noastre și 
ridicarea bunăstării poporului.

Ca urmare a înzestrării și reutilării între
prinderilor cu tehnica avansată, creșterii gra
dului de calificare a muncitorilor, mai bunei 
organizări a muncii, productivitatea muncii 
în industrie urmează să crească în 1970 cu 
circa 40 la sută, aproximativ două treimi din 
creșterea producției urmînd a fi obținută pe 
această cale. Pentru a sublinia rolul impor
tant al acestui factor în dezvoltarea econo
miei e suficient să arătăm că un singur pro
cent de creștere a productivității muncii în in
dustrie va echivala în 1970 cu un plus de pro
ducție în valoare de peste 1,8 miliarde lei.

Planul de cinci ani prevede în industria re
publicană scăderea prețului de cost cu circa 
10 la sută, în principal prin realizarea de eco
nomii la consumul de materii prime, mate
riale, combustibil și energie. Volumul total de 
economii care se va obține pe seama reducerii 
prețului de cost și a cheltuielilor de circulație 
va însuma aproape 65 miliarde lei, aportul 
hotărîtor aducîndu-1 industria.

Aceste schimbări calitative sînt nemijlocit 
legate de promovarea progresului tehnic în 
toate sectoarele activității industriale, de ex
tinderea mecanizării și automatizării, de înzes
trarea industriei cu instalații la nivelul teh
nicii avansate. Această acțiune va ocupa și în 
viitor un loc principal în politica partidului și 
guvernului.

Ministerele, conducerile întreprinderilor, cu 
participarea specialiștilor din institutele de 
cercetări științifice și din întreprinderi tre
buie să-și concentreze eforturile pentru per
fecționarea continuă a utilajelor fabricate în 
țară, pentru asimilarea și producerea unor ma
șini și instalații cu înalte caracteristici teh
nice, necesare modernizării ramurilor econo
miei.

Va trebui lărgită baza industriei electronice, 
deosebit de importantă pentru dezvoltarea în 
perspectivă a economiei, de ea depinzînd ex
tinderea automatizării proceselor de produc
ție în pas cu cerințele revoluției tehnico-știin
țifice. în acest scop este necesar ca în învă- 
țămîntul superior tehnic și economic, în uni
versități să se acorde o atenție și mai mare 
electronicii și ciberneticii.

Una din preocupările centrale ale ministere
lor și întreprinderilor trebuie să fie ridica
rea continuă a calificării muncitorilor și teh
nicienilor, perfecționarea pregătirii inginerilor 
în pas cu introducerea tehnicii noi în econo
mie, cu progresul tehnico-științific.

Fără îndoială, tovarăși, că eroica noastră 
clasă muncitoare, inginerii, tehnicienii, maiș
trii, toți oamenii muncii din industrie vor în
deplini cu succes sarcinile trasate de Congres, 
asigurînd prin munca lor avîntată dezvolta
rea și înflorirea continuă a industriei noastre 
socialiste ! (Aplauze puternice).

țării, la ridicarea bunăstării poporului. CON- 
TINUÎND ÎN RITM INTENS INDUSTRIALI
ZAREA SOCIALISTĂ, VOM ACORDA O MAI 
MARE ATENȚIE DEZVOLTĂRII AGRICUL
TURII, SPORIRII PRODUCȚIEI VEGETALE 
ȘI ANIMALE.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Partidul consideră că în agricultură efortu
rile principale trebuie îndreptate în viitor spre 
dezvoltarea multilaterală a producției, asigu
rarea unei puternice baze tehnico-materiale, 
sporindu-se în acest sens mijloacele de meca
nizare și chimizare și extinzîndu-se irigațiile, 
în următorul plan cincinal agricultura va 
primi din partea statului investiții în valoare 
de peste 35 miliarde lei — cu 60 la sută mai 
mult decît în perioada 1961—1965 — la care 
se adaugă circa 9 miliarde de lei investiții în 
industria de îngrășăminte chimice și insecto- 
fungicide, de tractoare și mașini agricole și de 
materiale de construcție pentru irigații. Coo
perativele agricole vor efectua, de asemenea, 
importante investiții din fonduri proprii pen
tru dezvoltarea și consolidarea lor economică, 
în scopul sporirii producției agricole.

O parte importantă din investițiile statului 
va fi folosită pentru extinderea și diversifi
carea mecanizării lucrărilor agricole. Unitățile 
socialiste din agricultură vor fi dotate cu o 
gamă mai variată de tractoare și mașini, ceea 
ce va asigura mecanizarea completă a cul
turii griului, porumbului, cartofilor, sfeclei 
de zahăr, extinderea mecanizării în producția 
și pregătirea furajelor, în legumicultură, viti
cultură și pomicultură, precum și la lucrările 
pe terenurile în pantă.

în elaborarea politicii sale agrare, partidul 
are în vedere că o agricultură intensivă, mul
tilateral dezvoltată este indisolubil legată de 
folosirea pe scară largă a îngrășămintelor chi
mice, insectofungicidelor și a altor substanțe 
chimice. Intrarea în funcțiune, cu întreaga lor 
capacitate, a combinatelor chimice de la Turnu 
Măgurele, Craiova și Tîrgu Mureș, cît și con
struirea unor noi întreprinderi de acest fel vor 
asigura agriculturii în 1970 peste 1 100 000 tone 
îngrășăminte-substanță activă, precum și 
cantitățile necesare de insectofungicide și ier- 
bicide. Avem toate condițiile, tovarăși, ca pînă 
în 1970 să rezolvăm în linii generale proble
mele mecanizării complexe și ale chimizării 
agriculturii — factori esențiali în moderniza
rea și sporirea producției agricole. (Aplauze).

Importante investiții din fondurile statului 
se vor aloca pentru lucrări de îmbunătățiri 
funciare și, în primul rînd, pentru irigații. 
Pentru a pune în valoare întregul potențial 
de producție al solurilor din Bărăgan și din 
alte zone cu regim scăzut de precipitații, se va 
iriga, din fondurile statului, pe baza unor so
luții tehnice moderne, o suprafață de circa 
400 000 hectare. Este în interesul fiecărei coo
perative agricole ca prin mijloace proprii, uti- 
lizînd sursele de apă locale, să extindă cît mai 
mult suprafețele de teren irigat. Industria 
constructoare de mașini și a materialelor de 
construcții trebuie să producă la timp utilaj 
și material de cea mai bună calitate pentru 
amenajarea și exploatarea terenurilor irigate.

Sînt în plină desfășurare lucrările de îndi
guiri și desecări în lunca inundabilă a Dunării; 
trebuie luate măsuri pentru urgentarea aces
tora în vederea dării în folosință a terenurilor 
recuperate. Vom extinde îndiguirea și deseca
rea terenurilor și în luncile rîurilor interioare, 
scoțînd astfel din zona inundațiilor și redînd 
agriculturii importante suprafețe de pămînt 
din cel mai fertil, cu mari avantaje econo
mice.

în perioada 1966—1970 producția agricolă 
globală se prevede să crească cu circa 20 la 
sută față de media anilor 1961—1965.

Un obiectiv de cea mai mare însemnătate 
în dezvoltarea agriculturii este creșterea pro
ducției de cereale și lărgirea bazei furajere. Se 
prevede ca în următorii cinci ani să se reali
zeze o producție medie anuală de circa 4,8 
milioane tone grîu și de 7,6 milioane tone po
rumb. Se va extinde cultura lucernei, trifoiu
lui, sparcetei, orzului, ovăzului și a altor fu
raje valoroase ; va crește producția de cartofi, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și altele.

Deoarece nu este posibilă extinderea deose
bită a suprafeței arabile, sporirea producției 
vegetale va trebui să se realizeze prin recolte 
mai mari la hectar; în acest scop trebuie or
ganizată pe baze științifice întreaga activitate 
a unităților agricole, valorificate la maximum 
condițiile create prin mecanizare, chimizare și 
prin extinderea irigațiilor, mobilizîndu-se toa
te rezervele de care dispune agricultura noas
tră socialistă.

Organele agricole, specialiștii din agricultură 
trebuie să ia măsuri pentru amplasarea mai 
judicioasă a culturilor pe zone și în cadrul fie
cărei unități, ținînd seama de condițiile de 
climă și sol, de factorii social-economici, de 
posibilitățile asigurării mijloacelor mecanizate 
și a forței de muncă pentru executarea tutu
ror lucrărilor la timp'și la un nivel de calitate 
ridicat. O atenție deosebită trebuie acordată 
producerii semințelor cu valoare biologică ri
dicată, din soiuri și hibrizi de mare producti
vitate, pentru culturile cerealiere și tehnice 
— în mod deosebit pentru cartofi, sfeclă de 
zahăr și plante furajere.

După cum se știe, într-o agricultură avan
sată creșterea animalelor ocupă locul precum
pănitor. De aceea, un alt obiectiv de mare im
portanță spre care trebuie să concentrăm 
eforturile este dezvoltarea zootehniei, ridi
carea ponderii acestei ramuri în ansamblul 
producției și veniturilor din agricultură. Prin
cipala preocupare în această direcție trebuie 
să fie mărirea numărului vacilor, care să 
ajungă la cel puțin jumătate din totalul bovi
nelor, creșterea producției de lapte. Punînd în 
valoare condițiile favorabile pe care le avem 
pentru creșterea animalelor, este pe deplin 
posibil ca pînă la sfîrșitul anului 1970 numă
rul bovinelor să ajungă la circa 5 milioane, 
din care al vacilor la 2 500 000, numărul por
cinelor la peste 6 500 000, al oilor la circa 
13 milioane.

Consiliul Superior al Agriculturii trebuie 
să definitiveze în cel mai scurt timp, pe 
baza unui studiu temeinic, zonarea creșterii 
animalelor, avînd în vedere extinderea rase
lor de mare productivitate adaptate condiții
lor din țara noastră; să întocmească un pro

gram, științific fundamentat, de îmbunătățire 
a calității și productivității animalelor — care 
să fie aplicat în mod organizat, în toate uni
tățile agricole, sub îndrumarea și răspunderea 
cadrelor de specialitate. în rezolvarea acestor 
sarcini un rol de seamă revine medicilor ve
terinari și zootehniștilor. Este necesară, de 
asemenea, elaborarea neîntîrziată a unui plan 
de măsuri privind creșterea producției la hec
tar a plantelor furajere cultivate, a producti
vității pășunilor și fînețelor, extinderea in
dustrializării furajelor, alimentația rațională 
a animalelor.

Hortiviticultura constituie o altă ramură 
importantă a agriculturii din țara noastră. In 
viticultură se prevede extinderea pînă în 1970 
a plantațiilor cu 75 000 hectare, iar în pomi
cultură cu 80 000 de hectare, valorificîndu-se 
terenuri erodate și soluri nisipoase, improprii 
altor culturi. în același timp, trebuie asigu
rată întreținerea plantațiilor tinere, comba
terea bolilor și dăunătorilor, aplicarea între
gului complex de măsuri agrotehnice necesare 
sporirii producției, îmbunătățirii calității stru
gurilor și fructelor.

In legumicultură va continua acțiunea de 
concentrare a producției în noi bazine și uni
tăți specializate, de lărgire a suprafețelor iri
gate în zonele cu condițiile cele mai favora
bile ; totodată se vor construi noi sere și ră
sadnițe.

în următorii cinci ani, în gospodăriile agri
cole de stat eforturile vor trebui îndreptate 
spre organizarea întregii producții pe baza 
științei agricole celei mai avansate, spre obți
nerea unor recolte tot mai mari la hectar și 
dezvoltarea creșterii animalelor de rasă, de 
înaltă productivitate, astfel ca gospodăriile de 
stat să ocupe un loc și mai important în alcă
tuirea fondului central agricol. în acest scop 
o bună parte a investițiilor din agricultură va 
fi destinată dezvoltării bazei tehnico-mate
riale a gospodăriilor agricole de stat. Ele tre
buie să realizeze producții medii la hectar de 
cel puțin 2 200 kg la grîu, 3 300 kg la porumb, 
1 700 kg la floarea-soarelui și să ridice pro
ducția de lapte pe vacă furajată la o medie 
de cel puțin 3 200 litri. Conducerile gospodă
riilor de stat vor trebui să-și îndrepte efortu
rile într-o măsură și mai mare spre profilarea 
și concentrarea producției în unități speciali
zate, folosind cît mai judicios pămîntul și 
mijloacele tehnice perfecționate, aplicînd pe 
scară largă cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii agricole înaintate Va trebui îmbună
tățită continuu în toate gospodăriile de stat 
organizarea muncii, în scopul creșterii pro
ducției și productivității muncii, reducerii 
prețului de cost al produselor.

O mare atenție trebuie acordată dezvoltării 
și îmbunătățirii activității stațiunilor de ma
șini și tractoare, care au un rol tot mai însem
nat în realizarea politicii partidului în agri
cultură. Deținînd principalele mijloace de me
canizare a lucrărilor agricole, ele trebuie să 
acorde un ajutor permanent și multilateral în 
dezvoltarea și consolidarea cooperativelor 
agricole de producție.

Proiectul de Directive prevede înființarea 
unui număr de 56 de stațiuni de mașini și 
tractoare, astfel că în anul 1970 cooperativele 
agricole de producție vor fi deservite de peste 
320 stațiuni de mașini și tractoare, dotate cu 
noi tipuri de mașini și tractoare. Numărul 
tractoarelor din stațiunile de mașini și trac
toare va fi în 1970 cu circa 55 la sută mai 
mare decît în 1965, al combinelor cu circa 60 
la sută. Va crește de peste 7 ori numărul ma
șinilor de împrăștiat îngrășăminte și de 3,7 ori 
al celor pentru combaterea dăunătorilor.

în centrul activității stațiunilor de mașini și 
tractoare trebuie să stea folosirea cît mai ju
dicioasă* cu întreaga capacitate, a mijloacelor 
mecanice, extinderea mecanizării lucrărilor 
agricole, executarea lor la timp și la un ridi
cat nivel agrotehnic. Creșterea parcului de 
mașini și tractoare impune conducerii stațiu
nilor de mașini și tractoare sarcina de a pre
găti un număr corespunzător de mecanizatori, 
de a lua măsuri pentru ridicarea continuă a 
calificării lor profesionale pentru a folosi cu 
maximum de randament tehnica modernă.

Cooperativele agricole de producție s-au do
vedit forma cea mai potrivită de organizare 
a muncii unite a țărănimii, de dezvoltare a 
agriculturii pe baze socialiste, de creștere sus
ținută a producției. Datorită suprafeței de 
care dispun și ponderii pe care o au în pro
ducția agricolă, ele dețin locul cel mai impor
tant în agricultura țării noastre. Partidul se 
preocupă neîncetat de întărirea economico- 
organizatorică a cooperativelor agricole de 
producție, acordîndu-le sprijin material, teh
nic și științific ; sporirea neîntreruptă a pro
ducției vegetale și animale este calea sigură 
pentru întărirea permanentă a cooperativelor 
agricole, ridicarea bunăstării țărănimii, pentru 
satisfacerea nevoilor economiei, ale întregului 
popor. (Aplauze).

Consiliile agricole, specialiștii care lucrează 
nemijlocit în agricultură trebuie să ajute 
cooperativele de producție să folosească cît mai 
chibzuit mijloacele proprii și ajutorul acordat 
de stat, în vederea creșterii continue a avutu
lui obștesc și a veniturilor cooperatorilor, trans
formării fiecărei cooperative agricole într-o 
unitate economică puternică. O atenție specială 
trebuie acordată cooperativelor agricole din zo
nele de deal, orientînd dezvoltarea producției 
acestora spre ramurile care au cele mai priel-

3. Un vast program de investiții
Tovarăși,
Sporirea potențialului economic al țării, dez

voltarea susținută a producției materiale asi
gură în perioada planului cincinal un volum 
de investiții din fondurile statului de 250—260 
miliarde lei, ceea ce este egal cu valoarea in
vestițiilor din ultimii zece ani. Realizarea 
acestui volum de investiții este necesară pen- 

nice condiții de climă și sol și care aduc cele 
mai mari venituri.

Un mijloc important de întărire a proprie
tății obștești este perfecționarea formelor de 
organizare și retribuire a muncii. Veniturile 
realizate de cooperatori trebuie să fie tot mai 
strîns legate de rezultatele obținute în pro
ducție, de cantitatea și calitatea muncii, îmbi- 
nîndu-se cît mai armonios interesele obștești 
cu interesele personale ale cooperatorilor.

Trebuie îmbunătățită activitatea de condu
cere a cooperativelor agricole, asigurîndu-se 
lărgirea democrației lor interne. în acest scop 
va trebui ridicat1 rolul adunării generale, orga
nul suprem de conducere al cooperativei, sin
gurul în măsură să hotărască asupra întregii 
activități economice, financiare și organizato
rice a acesteia. Planurile de producție, ca și 
contractele de valorificare a producției agricole 
marfă trebuie să fie dezbătute și aprobate de 
adunarea generală. Consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole trebuie să-și desfășoare 
întreaga activitate pe baza principiului muncii 
colective, asigurînd dezvoltarea cooperativelor 
în interesul tuturor membrilor lor. In rezolva
rea competentă a problemelor de producție, în 
munca de conducere, în aplicarea metodelor 
științifice de organizare a activității coopera
tivelor agricole un rol important revine ingi
nerilor agronomi, tuturor specialiștilor agricoli. 
Și sîntem siguri că ei își vor îndeplini acest rol. 
(Aplauze).

însemnătatea pe care o are sectorul coope
ratist în agricultură, continua sa dezvoltare și 
consolidare impun îmbunătățirea formelor de 
îndrumare și conducere a activității cooperati
velor agricole. Apare astfel necesitatea creării 
unor organe intercooperatiste—uniuni raionale 
și regionale ale cooperativelor agricole de pro
ducție și a unui organ central al cooperative
lor agricole de producție. (Aplauze). Atribuțiile 
acestora trebuie să fie legate de coordonarea 
eforturilor cooperativelor pentru sporirea pro
ducției, efectuarea unor acțiuni comune — cum 
ar fi lucrările de îmbunătățiri funciare și iri
gații, combaterea eroziunii solului, aprovizio
narea cu mijloace tehnice și materiale, prelu
crarea produselor agricole și valorificarea lor, 
rezolvarea unor probleme social-culturale — 
precum și de mijlocirea relațiilor dintre coope
rativele agricole și alte organizații economice 
socialiste.

O problemă care va trebui să-și găsească re
zolvarea în cel mai scurt timp este stabilirea 
regimului pensionării țăranilor cooperatori la 
bătrînețe sau în caz de incapacitate de muncă. 
Fondurile necesare vor fi constituite prin con
tribuția cooperativelor agricole, a țărănimii 
cooperatiste. (Aplauze).

Deoarece actualul statut model conține multe 
prevederi depășite, este necesar să se elaboreze 
un nou statut al cooperativelor agricole de pro
ducție, al cărui proiect să fie larg dezbătut de 
marea masă a cooperatorilor. Noul statut va 
trebui să corespundă condițiilor create după în
cheierea cooperativizării, să asigure dezvolta
rea forțelor de producție și consolidarea con
tinuă a relațiilor socialiste de producție în 
agricultură. El trebuie să reglementeze condu
cerea și activitatea cooperativelor în scopul în
tăririi democrației interne a acestora, organi
zarea și retribuirea muncii pe baza principiu
lui cointeresării materiale în creșterea pro
ducției, în vederea dezvoltării continue a avu
tului obștesc, a ridicării bunăstării întregii ță- 
rănimi cooperatiste.

Este necesar să fie sprijiniți în continuare 
țăranii cu gospodărie individuală din zonele de 
deal și de munte — care, datorită condițiilor 
naturale nu s-au putut cooperativiza, — în 
vederea creșterii producției, sporirii venituri
lor, îmbunătățirii condițiilor lor de viață.

Un aport însemnat la dezvoltarea și perfec
ționarea continuă a producției agricole îl aduc 
oamenii de știință din institutele de cercetare 
și de învățămînt, din stațiunile experimentale. 
Este necesar ca eforturile lor să se îndrepte 
spre : crearea și introducerea în producție a 
unor noi soiuri și hibrizi mai productivi și de 
calitate superioară, adaptați diferitelor condi
ții de climă și sol din țara noastră, pentru cul
turile cerealiere, plantele tehnice și hortiviti- 
cole ; stabilirea măsurilor agrotehnice ce tre
buie aplicate pe terenurile irigate și îndiguite, 
ca și pe cele cu fertilitate slabă ; folosirea cu 
randament sporit a îngrășămintelor și insecto
fungicidelor ; perfecționarea mașinilor și uti
lajelor. In domeniul zootehniei activitatea tre
buie îndreptată spre crearea de noi rase și îm
bunătățirea productivității celor existente, sta
bilirea celor mai raționale metode de creștere și 
furajare a animalelor, prevenirea și combate
rea bolilor Crearea soiurilor și raselor valoroa
se, elaborarea metodelor agrozootehnice eficace 
necesită dezvoltarea și aprofundarea cercetări
lor de genetică, biochimie, fiziologie, agrochi
mie.

O cerință importantă a activității cercetăto
rilor trebuie să o constituie legătura mai strînsă 
cu unitățile de producție, sprijinirea specialiș
tilor, a tuturor oamenilor muncii din unitățile 
agricole socialiste pentru aplicarea în practică 
a cuceririlor științei și tehnicii înaintate.

Sîntem convinși că vrednica noastră țără
nime, muncitorii, inginerii și tehnicienii, oa
menii de știință din agricultură nu-și vor pre
cupeți munca, entuziasmul și priceperea în 
vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor tra
sate de Congresul nostru pentru creșterea pro
ducției agricole, pentru înflorirea agricultorii 
noastre socialiste. (Vii aplauze).

tru a asigura creșterea în ritm susținut a în
tregii economii naționale. Intre anii 1966—1970 
urmează să intre în funcțiune 750 obiective in
dustriale, să se efectueze numeroase lucrări în 
agricultură, transport, comerț și în sectorul 
social-cultural. Proporțiile și modul de repar
tizare a investițiilor reflectă direcțiile princi
pale ale politicii economice a partidului. Peste 

80 la sută din totalul fondurilor de investiții 
sînt destinate industriei, agriculturii și trans
porturilor.

Pentru dezvoltarea susținută a industriei 
sînt alocate 144 miliarde lei, din acestea circa 
trei pătrimi energeticii, metalurgiei, construc
țiilor de mașini și chimiei în vederea creșterii 
cu prioritate a producției mijloacelor de pro
ducție.

în industria ușoară și alimentară se inves
tesc aproximativ 17 miliarde lei, creșterea in
vestițiilor fiind mai mare decît în celelalte ra
muri industriale. De asemenea, pentru a se 
putea efectua volumul de transport și activi
tatea de telecomunicații cerute de economie se 
prevăd investiții de 1,8 ori mai mari decît în 
ultimii cinci ani. Se va dota transportul fero
viar cu mijloace moderne de tracțiune, 80 la 
sută din volumul acestuia urmînd a fi efectuat 
în 1970 cu locomotive Diesel și electrice ; se 
prevede, de asemenea, mărirea și moderni
zarea parcului de vagoane și camioane, dez
voltarea capacității porturilor, modernizarea 
drumurilor.

Sporirea volumului de mărfuri agroalimen- 
tare face necesară alocarea unor însemnate 
fonduri pentru mărirea spațiilor de depozitare 
și îmbunătățirea condițiilor de conservare și 
manipulare a cerealelor, plantelor tehnice, le
gumelor, fructelor și produselor animaliere. 
Trebuie asigurată buna păstrare și conservare 
a produselor din momentul achiziționării lor 
și pînă ce ajung la consumator, aceasta fiind o 
concjjție pentru menținerea calității produselor 
și eliminarea pierderilor.

Investițiile prevăzute pentru activitatea so- 
cial-culturală, însumînd circa 8 miliarde lei, 
sînt îndreptate spre dezvoltarea bazei mate
riale a învățămîntului, științei, culturii și ocro
tirii sănătății Se vor construi noi școli și 
institute de învățămînt superior, institute și 
laboratoare de cercetări, spitale și policlinici, 
cinematografe, teatre

O latură importantă a politicii noastre eco
nomice este îmbunătățirea continuă a reparti
zării forțelor de producție pe teritoriul țării, 
în alegerea localităților unde se vor construi 
noile obiective trebuie să îmbinăm și în viitor 
politica de ridicare a regiunilor și raioanelor 
mai slab dezvoltate cu criteriile de eficiență 
economică în prezent se elaborează studii pe 
baza cărora se vor face încă în cursul acestui 
an propuneri de amplasare a noilor întreprin
deri. Se vor putea asigura astfel din timp mă
surile necesare accelerării ritmului de con
strucție, paralel cu ridicarea calității și scă
derea prețului de cost al lucrărilor.

în perioada 1966—1970 o parte importantă 
a sporului producției industriale, cu deosebire 
în chimie, energie electrică, siderurgie, mate
riale de construcții și industrie ușoară, ur

4. Ridicarea bunăstării oamenilor muncii, 
scopul Întregii politici a partidului

Tovarăși,
Avîntul economiei, sporirea productivității 

muncii sociale vor duce la creșterea pînă în 
1970 a venitului național cu circa 40 la sută 
față de anul 1965. în ultimul an al planului 
cincinal venitul național pe locuitor va fi de 
patru ori și jumătate mai mare decît nivelul 
cel mai ridicat realizat înainte de război.

întreaga politică a partidului e îndreptată 
spre ridicarea continuă a bunăstării oamenilor 
muncii. în acest scop proiectul de Directive 
prevede ca salariul real să fie în 1970 cu 
20—25 la sută mai mare decît în 1965. Majo
rarea salariilor nominale va constitui și în vii
tor principala cale de creștere a veniturilor 
salariaților. Totodată, în anii următori se vor 
lua măsuri pentru majorarea pensiilor tuturor 
categoriilor de pensionari; aceasta va contri
bui la îmbunătățirea condițiilor lor de viață, 
reprezentînd o binemeritată răsplată pentru 
activitatea lor îndelungată. (Aplauze). O dată 
cu sporirea producției agricole și îndeosebi a 
producției marfă, se măresc și veniturile reale 
ale țărănimii; nivelul lor va spori în perioada 
1966—1970 cu circa 20 la sută.

Corespunzător volumului crescut al venitu
rilor de care va dispune populația în această 
perioadă se vor mări vînzările de mărfuri prin 
comerțul socialist cu 50—55 la sută, într-un 
ritm mediu anual de 8,5—9 la sută. Ținînd 
seama de tendințele în consumul populației se 
prevede ridicarea ponderii mărfurilor indus
triale vîndute populației, îndeosebi a bunuri
lor de folosință îndelungată. Schimbările în 
structura consumului se evidențiază și prin 
faptul că, în cadrul serviciilor, se va extinde 
turismul, se va dezvolta deservirea populației 
de la orașe și sate. Volumul sporit de mărfuri 
ce vor fi desfăcute pe piață cere îmbunătăți
rea activității organelor de conducere a co
merțului, a tuturor organizațiilor comerciale. 
Va trebui să se acorde mai multă atenție dez
voltării rețelei comerciale, bunei amplasări a 
noilor unități, dotării cu mijloacele necesare 
desfășurării în bune condiții a activității. 
Este, de asemenea, necesară ridicarea gradu
lui de pregătire a cadrelor din comerț în 
scopul asigurării unei deserviri civilizate a 
populației.

O preocupare de seamă a partidului nostru 
este îmbunătățirea în continuare a condițiilor 
de locuit ale oamenilor muncii. în perioada 
1966—1970 se prevede construirea din fondu
rile statului a circa 300 000 de apartamente. 
Noile locuințe se vor construi de regulă în 
mari complexe înzestrate cu dotările tehnico- 
edilitare, social-culturale și de deservire ne
cesare. în proiectarea și execuția locuințelor 
va spori proporția spațiului locuibil, gradul de 
confort al apartamentelor, se va îmbunătăți 
finisajul interior și exterior al construcțiilor.

5. Dezvoltarea și perfecționarea 

cercetării științifice și a invățămmtului
Tovarăși,
Trăim într-o epocă de mari prefaceri revo

luționare, caracterizată și prin desfășurarea 
unei revoluții științifice și tehnice de o am
ploare fără precedent. Programul de dezvol
tare a societății socialiste în următorii cinci 
ani, satisfacerea nevoilor mereu crescînde ale 
economiei naționale sînt indisolubil legate de 
progresul științei, de intensificarea cercetări
lor fundamentale și aplicative în toate ramu

mează a fi realizată în întreprinderi noi. Este 
evident ce importanță are respectarea rigu
roasă de către ministere și întreprinderi a ter
menelor de punere în funcțiune a capacităților 
de producție

O preocupare centrală pentru organele noas
tre de partid și de stat va trebui să fie creș
terea eficienței economice a investițiilor, a în
tregii activități din economie — factor esen
țial al realizării ritmului de creștere prevăzut 
în economia noastră și al îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale oamenilor muncii. în acest 
scop trebuie să mărim productivitatea muncii, 
să reducem prețul de cost și cheltuielile de 
circulație, să organizăm mai bine producția, 
să gospodărim mai economic mijloacele mate
riale și bănești de care dispunem. Pentru ridi
carea eficienței fiecărui obiect de investiție, 
trebuie analizate în prealabil cu temeinicie și 
spirit de răspundere utilitatea și oportuj trtea 
construcției, soluțiile tehnice propuse, costurile 
prevăzute. Trebuie create toate condițiile ea 
după intrarea în funcțiune întreprinderile să 
realizeze în cel mai scurt timp indicii tehnici 
și economici stabiliți în proiect.

Tovarăși,
în următorii ani va c.ontinua să se dezvolte 

colaborarea frățească multilaterală cu țările, 
membre ale C.A.E.R.., cu toate țările socialiste, 
în cadrul diviziunii internaționale socialiste a 
muncii. Relațiile economice reciproc avanta
joase contribuie la dezvoltarea fiecărei țări 
socialiste în parte, la întărirea sistemului so
cialist mondial. (Aplauze).

Totodată, ținînd seama de diviziunea muncii 
pe plan mondial, România dezvoltă Ier ,țuri 
economice cu toate statele, indiferent de prîn- 
duirea lor socială, pe baza avantajului reci
proc.

Dezvoltarea multilaterală a economiei noas
tre va duce la mărirea în următorii cinci ani 
a volumului comerțului exterior cu peste 40 
la sută față de 1965. Se va îmbunătăți struc
tura exportului, mărindu-se ponderea produ
selor cu un grad mai ridicat de industrializare, 
îndeosebi a produselor chimice, a mașinilor și 
utilajelor, a unor mărfuri din industria lem
nului, ușoară și alimentară. Ministerele și în
treprinderile producătoare au sarcina de a 
asigura volumul de mărfuri prevăzut pentru 
export, la nivelul calitativ cerut de piața ex
ternă. Ministerul și întreprinderile comerțului 
exterior trebuie să-și îmbunătățească activi
tatea, atît în ce privește desfacerea mărfurilor 
la export cît și aducerea la timp și în cele 
mai bune condiții a mărfurilor importate. 
Efectuarea la un nivel tot mai ridicat a opera- 
țiunilQr de comerț exterior va contribui la 
bunul mers al economiei noastre, la dezvolta
rea legăturilor de cooperare economică dintre 
țara noastră și alte țări.

Trebuie promovate în continuare inițiativa 
și spiritul inovator al arhitecților și construc
torilor pentru înlăturarea uniformității solu
țiilor arhitecturale, lărgirea varietății noilor 
blocuri de locuințe, precum și îmbunătățirea 
arhitecturii construcțiilor industriale. în acest 
scop este necesară folosirea a tot ceea ce este 
mai avansat în domeniul construcțiilor, acor- 
dîndu-se totodată o mai mare atenție specifi
cului local.

Ținînd seama de volumul important al con
strucțiilor de locuințe și social-culturale în 
mediul rural, este necesar să se treacă la în
tocmirea studiilor de sistematizare a satelor 
pentru ca locuitorii acestora să aibă posibili
tatea de a folosi în condiții cît mai bune uni
tățile comerciale, școala, dispensarul, căminul 
cultural, electrificarea și alimentarea cu apă. 
Aceasta va duce, în același timp, la economi
sirea terenurilor, la îmbunătățirea, în general, 
a condițiilor de viață de la sate.

în domeniul gospodăriei comunale sînt pre
văzute investiții de peste 7 miliarde lei, în 
cadrul cărora se dezvoltă alimentarea cu apă, 
canalizarea, transportul în comun și altele. Se 
va extinde acțiunea de protecție a cursurilor- 
de apă și de epurare a apelor reziduale

Se prevede extinderea activității social-cul
turale, statul urmînd să cheltuiască în acest 
scop, în perioada 1966—1970, cu 40—45 la sută 
mai mult decît în ultimii cinci ani. Sume im
portante se vor aloca pentru dezvoltarea ocro
tirii sănătății populației ; vor fi luate măsuri 
de îmbunătățire a protecției și securității 
muncii, a asistenței medicale, a condițiilor de 
odihnă a oamenilor muncii, de acordare a 
ajutorului de boală și altele. Se vor construi 
în această perioadă localuri noi pentru Tea
trul Național din București și pentru teatrele 
din Craiova și Tg. Mureș, case de cultură în 
16 orașe ale țării, studiouri de televiziune.

Este necesar să se acorde atenție dezvoltării 
sportului și educației fizice, bazei sale ma
teriale.

Creșterea cheltuielilor social-culturale, care 
în 1970 se vor ridica la 5 000 lei pe familie, 
va aduce un aport însemnat la ridicarea ni
velului de viață a oamenilor muncii.

SPORIREA VENITURILOR SALARIAȚI
LOR ȘI ȚĂRĂNIMII, LĂRGIREA BAZEI MA
TERIALE ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚI
LOR SOCIAL-CULTURALE, ÎMBUNĂTĂȚI
REA CONDIȚIILOR DE LOCUIT SI A SER
VICIILOR EDILITARE VOR ASIGURA 
PENTRU TOȚI OAMENII MUNCII UN NI
VEL DE VIATĂ ȘI DE CIVILIZAȚIE MAI 
RIDICAT : BINEFACERILE SOCIALISMULUI 
VOR FI TOT MAI PUTERNIC SIMTITE ÎN 
FIECARE FAMILIE, ÎN VIATA FIECĂRUI 
CETĂȚEAN, A ÎNTREGULUI NOSTRU PO
POR. (Vii aplauze).

rile. în acest scop în perioada planului cincinal 
vor fi făcute noi eforturi pentru întărirea 
corespunzătoare a bazei materiale a științei. 
Pentru finanțarea* cercetărilor se vor aloca 
peste 7 miliarde lei, din care circa 1,5 mi
liarde vor fi destinate construirii de noi insti
tute și laboratoare, dotării cu aparatură de 
nivel tehnic ridicat.

(Continuare în pag. a V-a)
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Pînă în anul 1970 în instituțiile de cercetare 
vor lucra peste 30 000 persoane ; se va pune 
accentul pe formarea de cadre științifice în 
matematică, fizică, chimie, biologie, științe 
tehnice, economice și în alte domenii. Aceasta 
impune ridicarea continuă a nivelului muncii 
de pregătire a noilor cercetători, a specializării 
lor potrivit progresului științei contemporane, 
dezvoltării actuale și în perspectivă a econo
miei și culturii. Formarea tinerilor cercetători, 
îndrumarea și sprijinirea lor atentă este una 
din misiunile de înaltă răspundere ale oame
nilor noștri de știință. (Aplauze).

In învățămîntul superior există peste 12 000 
de specialiști care, concomitent cu activitatea 
lor principală, didactică, desfășoară și muncă 
științifică. Este necesar să se creeze condiții 
mai bune pentru dezvoltarea cercetării știin
țifice în institutele de învățământ superior, la 
catedre, să se asigure participarea largă a ca
drelor didactice universitare la cercetările din 
institute și din întreprinderi.

Institutele Academiei și departamentale, in
stitutele de învățămînt superior, laboratoarele 
marilor întreprinderi formează o puternică 
rețea de unități care cuprinde principalele do
menii de cercetare și permite desfășurarea 
unei activități științifice multilaterale. îndepli
nirea cu succes a noilor sarcini ce decurg din 
dezvoltarea social-economică a țării creează 
necesitatea îmbunătățirii sistemului de orga
nizare a activității științifice, a concentrării 
cadrelor și a mijloacelor materiale spre obiecti
vele cu cea mai mare eficiență. în acest sens, 

\ pe lîngă Consiliul de Miniștri urmează să ia 
ființă Consiliul Național al Cercetării Științi
fice, care va avea sarcina să elaboreze direc
țiile de orientare și programul unitar de cer
cetare științifică și de pregătire a cadrelor, să 
asigure coordonarea activității în acest do
meniu. (Aplauze).

Știința, care stă Ia baza construcției socia
lismului, trebuie să-și aducă contribuția tot 
mai activă la întărirea continuă a forței eco
nomice a patriei, la dezvoltarea întregii socie
tăți. în multe ramuri ale activității de cerce
tare științifică s-au obținut realizări de seamă, 
care se bucură de prețuire atît în țară, cît și 
peste hotare ; sînt însă și domenii cărora tre
buie să li se acorde mai multă atenție. Astfel, 
în mersul înainte pe întregul front al cerce
tării științifice va trebui să se pună un accent 
mai mare pe științele tehnice. Importul de 
utilaje, mașini, procese tehnologice și licențe 
nu trebuie să ducă la neglijarea activității de 
cercetare proprie ; rămînerea în urmă în acest 
domeniu nu poate avea decît urmări negative 
în dezvoltarea economică și socială a țării, 
duce la dependență față de străinătate.

Pentru a satisface tot mai bine necesitățile 
de dezvoltare ale industriei, agriculturii și al
tor domenii, în pas cu cele mai noi cuceriri 
ale științei mondiale, este nevoie să dăm 
impuls activității de cercetare din țara noastră. 
E de datoria ministerelor, organelor economice 
și întreprinderilor să se preocupe de valori
ficarea deplină a rezultatelor cercetărilor 
științifice, să acorde o mai mare atenție parti
cipării oamenilor de știință la întocmirea stu
diilor privind dezvoltarea economiei, la elabo
rarea diferitelor soluții tehnico-științifice, ce
rute de producție, să-i consulte sistematic în 
toate problemele de specialitate. Aceasta cere, 
totodată, din partea oamenilor de știință, a 
tuturor cercetătorilor să întrețină o legătură 
strînsă cu producția, să acorde un sprijin per
manent întreprinderilor în aplicarea rezulta
telor muncii lor.

O condiție importantă a sporirii eficienței 
muncii științifice este îmbinarea armonioasă 
a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. 
Preocuparea insuficientă față de un aspect sau 
altul duce inevitabil la îngustarea orizontului 
de cercetare, la stagnarea progresului știin
țific.

Desfășurarea cu succes a cercetării științi
fice este indisolubil legată de stimularea 
schimbului larg de opinii, confruntarea des
chisă a punctelor de vedere animată de spirit 
constructiv și de deplină obiectivitate științi
fică.

Merită relevată însemnătatea relațiilor care 
s-au statornicit între oamenii de știință din 
țara noastră și cei de peste hotare, a colabo
rării cu savanții din țările socialiste și din alte 
țări. Pentru a se asigura mersul înainte al 
științei din țara noastră trebuie să se acorde 
atenție folosirii în cercetare și în activitatea 
practică a tot ceea ce știința și tehnica mon
dială creează mai bun, intensificării legături
lor, schimburilor de experiență, a informației 
și documentării științifice, evitîndu-se astfel 
abordarea unor teme depășite de dezvoltarea 
științei și a tehnicii.

Dovedind îndrăzneală creatoare pentru 
deschiderea unor căi noi în cunoașterea natu
rii și societății, pentru abordarea unor pro
bleme de înaltă valoare științifică și practică, 
ducînd mai departe tradițiile progresiste ale 
științei românești, oamenii noștri de știință vor 
spori aportul la îmbogățirea patrimoniului 
științific național și mondial. (Aplauze).

Tovarăși,
Unul din obiectivele importante ale politicii 

partidului și statului nostru îl constituie dez
voltarea și perfecționarea continuă a învăță- 
mîntului de toate gradele. Așezat pe temelia 
concepției înaintate despre 'natură și societate, 
folosind tradițiile progresiste ale școlii româ

nești și experiența pedagogică universală, 
strîns legat de cerințele mereu crescînde ale 
construcției socialiste. învățămîntul din țara 
noastră joacă un rol de seamă în formarea ti
nerelor generații și educarea omului nou, în ri
dicarea nivelului cultural și de conștiință al 
întregului popor, în spiritul înaltelor idei ale 
umanismului socialist. Nivelul actual al socie
tății noastre impune ridicarea pe o treaptă și 
mai înaltă a cunoștințelor de cultură generală, 
științifice și tehnice, ale tuturor cetățenilor 
patriei.

Școala, principalul izvor de cultură și factor 
de civilizație, va cuprinde în țara noastră în ur
mătorii cinci ani aproape un sfert din popu
lație. (Aplauze).

Dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii, 
creșterea volumului de cunoștințe ce trebuie 
însușite de elevi impun trecerea în următorii 
ani la pregătirea condițiilor pentru mărirea du
ratei învățământului obligatoriu. în acest scop 
este necesar ca încă de pe acum Ministerul în
vățământului. consultînd cadrele didactice, spe
cialiștii din diferite ramuri ale economiei și 
culturii, să elaboreze studiul cu privire la așe
zarea acestui învățămînt, la profilul și du
rata sa.

învățămîntul obligatoriu trebuie să asigure 
elevilor o bună pregătire, temeinice cunoștințe 
de cultură generală, științifice și tehnice.

în anii ce urmează se va extinde învăță
mîntul mediu, care va cuprinde licee de cul
tură generală și licee de specialitate. (Aplauze). 
Școala noastră va deveni tot mai cuprinzătoare, 
oferind tinerilor largi posibilități de învăță
tură, în funcție de aptitudinile și dorințele lor, 
de cerințele economiei și culturii noastre so
cialiste în plin avînt.

Ținînd seama de nevoile de cadre medii ale 
economiei naționale, se vor înființa licee in
dustriale, agricole, economice, pedagogice. în 
anii viitori un număr tot mai mare de tineri 
va putea frecventa aceste școli, care, pe lîngă 
pregătirea de cultură generală, oferă temeinice 
cunoștințe profesionale, absolvenții lor avînd 
posibilitatea să devină tehnicieni sau să con
tinue studiile în învățămîntul superior. în 
perioada 1966—1970 vor fi pregătite în aceste 
școli circa 130 000 de cadre.

Va cunoaște o largă dezvoltare învățămîntul 
profesional, care trebuie să corespundă tot mai 
bine sarcinilor noi și de perspectivă ale eco
nomiei naționale, să pregătească viitori mun
citori și maiștri capabili să mînuiască cu pri
cepere instalațiile, mașinile și utilajele perfec
ționate de care dispun întreprinderile. Pînă 
în 1970 vor fi pregătiți peste 310 000 muncitori 
calificați. în același timp, ținînd seama de 
faptul că în această perioadă un număr mare 
de muncitori vor fi calificați la locul de mun
că, ministerele și întreprinderile trebuie să 
ia măsuri pentru perfecționarea cursurilor de 
calificare și pentru organizarea învățământu
lui seral și fără frecvență.

înfăptuirea sarcinilor înscrise în Directive 
necesită pregătirea unui număr tot mai mare 
de cadre cu calificare superioară pentru toate 
domeniile de activitate. în perioada 1966—1970 
vor absolvi institutele de învățămînt superior 
110 000 specialiști — ingineri, economiști, pro
fesori, medici și alții. Un accent deosebit se 
va pune pe învățămîntul superior tehnic și 
economic, chemat să pregătească specialiști de 
înaltă competență pentru nevoile complexe ale 
organizării și conducerii întregii activități de 
producție.

în vederea îmbunătățirii condițiilor de stu
diu ale oamenilor muncii va trebui să se ex
tindă învățămîntul seral și fără frecvență, 
mediu și superior.

în scopul dezvoltării bazei materiale a învă- 
țămîntului de toate gradele, în următorii cinci 
ani se vor investi peste 3,5 miliarde lei. Se vor 
construi din fondurile statului peste 4 000 săli 
de clasă pentru școlile de cultură generală, 
profesionale și tehnice, vor fi date în folosință 
internate cu o capacitate de circa 54 000 
locuri.

Începînd cu noul an școlar se va extinde 
gratuitatea manualelor școlare și la învăță
mîntul mediu. (Aplauze). Se vor asigura ast
fel, gratuit, manuale pentru toți elevii din 
școala obligatorie de cultură generală și din 
licee ; ceea ce constituie un însemnat ajutor 
pentru ei și familiile lor.

Învățămîntul superior își va lărgi spațiul de 
școlarizare cu circa 270 000 metri pătrați; în 
această perioadă se vor construi localul Insti
tutului politehnic din București, cămine și 
cantine studențești cu o capacitate de peste 
15 000 de locuri.

Ministerul Învățămîntului trebuie să ia mă
suri în vederea perfecționării programelor și 
manualelor, a metodelor pedagogice de pre
dare în învățămîntul de toate gradele. De ase
menea este necesar să se asigure dotarea la
boratoarelor cu aparatură tehnică corespunză
toare, aprovizionarea școlii cu material didac
tic necesar desfășurării în cele mai bune con
diții a procesului de învățămînt.

Munca plină de devotament pe care o des
fășoară zi de zi cei peste 175 000 slujitori ai 
școlii pentru înarmarea tinerei generații cu 
știința și cultura înaintată se bucură de apre
cierea partidului, a întregului nostru popor. 
(Aplauze). Sîntem încredințați că și în viitor 
membrii corpului didactic vor munci cu entu
ziasm pentru îndeplinirea sarcinilor nobile ce 
le revin în pregătirea tineretului patriei noas
tre, în ridicarea continuă a rolului școlii în 
opera de construire a socialismului. (Aplauze 
îndelungate).

ganele centrale economice cît și la între
prinderi.

Ținînd seama de volumul și diversitatea 
crescută a problemelor construcției socialiste, 
de cerințele rezolvării mai operative a sarci
nilor, de experiența bogată acumulată de 
aparatul nostru de stat în conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, devin necesare și po
sibile lărgirea atribuțiilor ministerelor și ce
lorlalte instituții centrale, precum și a con
ducerilor întreprinderilor.

în același timp, aceasta va duce la creșterea 
continuă a răspunderii organelor centrale, atît 
în elaborarea, cît și în îndeplinirea planurilor 
de stat, în conducerea și îndrumarea activi
tății economiei, a tuturor celorlalte domenii.

La baza activității organelor de stat va sta

III.
ORÎNDUIREA SOCIALISTĂ; ÎNFLORIREA NAȚIUNII

A STATULUI SOCIALIST
Tovarăși,
Victoria definitivă a socialismului în patria 

noastră a dus la profunde schimbări social- 
economice în întreaga structură a societății, 
făcînd ca actuala Constituție, elaborată în 
1952, să nu mai corespundă. Proiectul noii 
Constituții, supus dezbaterii întregului popor, 
reflectă aceste transformări și consfințește vic
toriile dobîndite în făurirea societății socia
liste. (Aplauze).

Corespunde pe deplin stadiului actual de 
dezvoltare al orînduirii noastre, propunerea ca 
patria noastră să poarte denumirea de Repu
blica Socialistă România. (Aplauze puternice, 
urale). Proiectul de Constituție are în vedere 
caracterul unitar al statului și subliniază că 
poporul — deținătorul suveran al întregii pu
teri — este stăpîn pe soarta sa, pe bogățiile 
țării, își făurește în mod conștient propria 
istorie. (Aplauze îndelungate).

Pornind de la faptul că partidul nostru și-a 
cucerit dragostea și încrederea nestrămutată 
a poporului, proiectul de Constituție consfin
țește rolul Partidului Comunist Român de 
forță politică conducătoare a întregii societăți. 
(Aplauze puternice).

La baza societății noastre stă proprietatea 
socialistă asupra mijloacelor de producție, care 
asigură dezvoltarea multilaterală a patriei, 
bunăstarea întregului popor ; proiectul de Con
stituție garantează, ocrotește și asigură dezvol
tarea continuă a proprietății de stat asupra 
bunurilor aparținând ântregului popor și a pro
prietății cooperatiste asupra bunurilor aparți- 
nînd fiecărei organizații cooperatistei

Istoria modernă a României este legată indi
solubil de lupta clasei muncitoare pentru cuce
rirea puterii politice și făurirea noii societăți. 
(Aplauze puternice). Devenind clasă conducă
toare în stat, clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea muncitoare, sub conducerea parti
dului comuniștilor, a înfăptuit cu pricepere 
opera de construire a noii societăți, dovedin- 
du-se la înălțimea misiunii sale istorice. (A- 
plauze). Creșterea numerică a muncitori
mii, ridicarea nivelului ei de cunoștințe tehnice 
și de cultură generală, a conștiinței sale de 
clasă fac să crească și mai mult rolul clasei 
muncitoare în construcția socialismului. Proiec
tul de Constituție consacră clasei muncitoare 
rolul de clasă conducătoare a întregii noastre 
societăți socialiste. (Aplauze prelungite).

în munca și lupta comună pentru construcția 
socialismului s-a dezvoltat pe o treaptă supe
rioară alianța clasei muncitoare cu țărănimea, 
baza de granit a societății noastre socialiste. 
Atît în anii regimului burghezo-moșieresc, și 
mai cu seamă după 23 August 1944, țărănimea 
s-a dovedit aliata de nădejde a clasei munci
toare ; în momentele hotărîtoare ea a fost ală
turi de muncitori, a urmat și înfăptuit cu în
credere politica Partidului Comunist Român. 
(Aplauze).

Cooperativizarea agriculturii a produs mari 
schimbări în structura socială a țărănimii, care 
constituie o parte însemnată a populației țării 
noastre. Ea reprezintă astăzi o clasă socială 
animată de interese comune : dezvoltarea și în
florirea proprietății cooperatiste, construirea 
socialismului. Dezvoltarea conștiinței socialiste, 
lărgirea orizontului ei de cunoștințe sporesc 

IV.
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - CONDUCĂTORUL ÎNCERCAT

AL POPORULUI ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ

și în viitor principiul centralismului democra
tic, care asigură îmbinarea și concentrarea tu
turor forțelor, de jos și pînă sus, într-o singu
ră direcție — avîntul economiei, științei și 
culturii socialiste, al întregii societăți. (A- 
plauze).

Pentru a rezolva tot mai bine sarcinile ce 
le revin, ministerele, organele centrale și lo
cale, lucrătorii din aparatul de stat trebuie 
să-și îmbunătățească și să-și perfecționeze 
continuu metodele de muncă, să întărească 
disciplina de stat, să vegheze la respectarea 
legilor, la apărarea intereselor statului, să ma
nifeste tot mai multă receptivitate față de tot 
ce e nou și înaintat, precum și grijă și solici
tudine față de cererile oamenilor muncii.

în vederea rezolvării competente a tuturor 
problemelor legate de dezvoltarea întreprin

contribuția țărănimii la înfăptuirea tuturor vic
toriilor noastre în construirea socialismului.

Intelectualitatea, ale cărei rînduri au crescut 
în anii regimului democrat-popular, participă 
mînă în mînă cu muncitorii și țăranii la în
treaga activitate desfășurată de poporul nostru. 
Noua societate se construiește pe baza celei 
mai înalte științe și culturi ; de aceea în viitor 
va crește și mai mult aportul intelectualilor la 
dezvoltarea economică, științifică și culturală 
a patriei. (Aplauze).

Unirea muncitorimii, țărănimii, intelectuali
tății și celorlalte categorii de oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în jurul parti
dului, constituie factorul hotărîtor al marilor 
biruinți dobîndite de poporul nostru. întărirea 
continuă fi acestei unități reprezintă garanția 
sigură a mersului nostru victorios înainte pe 
drumul socialismului. (Aplauze).

împrejurările istorice au făcut ca de-a lungul 
secolelor pe meleagurile patriei noastre să se 
așeze, alături de români, și populație de alte 
naționalități. în decursul a sute de ani, români, 
maghiari, germani și oameni ai muncii de alte 
naționalități au luptat și muncit împreună, au 
îndurat multe greutăți, au dus lupte dîrze îm
potriva claselor asupritoare. Conviețuind și 
luptând laolaltă, ei s-au înfrățit pe veci și alcă
tuiesc astăzi, împreună, marea familie a Româ
niei socialiste. (Aplauze îndelungate). Proiec
tul de Constituție consfințește această reali
tate și, reflectînd politica națională justă, 
marxist-leninistă, a partidului, asigură egali
tatea deplină în toate domeniile de activitate 
a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Totodată, el nu îngăduie propa
ganda naționalist-șovină, ațîțarea urii de rasă 
— profund contrarii intereselor oamenilor 
muncii din patria noastră.

O expresie a politicii naționale a partidului 
este dezvoltarea forțelor de producție în toate 
regiunile, industrializarea acestora ; pe această 
bază se asigură afirmarea multilaterală a tutu
ror cetățenilor, adevărata lor egalitate. Oame
nii muncii de toate naționalitățile luptă strîns 
uniți pentru construirea socialismului, pentru 
înflorirea patriei lor comune — România socia
listă. (Vii și puternice aplauze).

Dispariția claselor exploatatoare a dus la în
tărirea națiunii, la cimentarea unității sale. 
Numai în socialism se pot manifesta în toată 
plinătatea lor comunitatea reală de interese 
economice, cultura socialistă comună a tuturor 
cetățenilor ce locuiesc pe același teritoriu, se 
poate asigura unirea întregului popor în lupta 
și munca pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de 
bunăstare și fericire.

Națiunea și statul vor continua să constituie 
încă multă vreme baza dezvoltării societății 
socialiste. Dezvoltarea națiunii, întărirea sta
tului socialist corespund cerințelor obiective 
ale vieții sociale ; aceasta nu numai că nu vine 
în contradicție cu interesele internaționalismu
lui socialist, ci, dimpotrivă, corespunde pe de
plin acestor interese, solidarității internaționale 
a oamenilor muncii, cauzei socialismului și 
păcii. (Aplauze). Dezvoltarea și înflorirea fie
cărei națiuni socialiste, a fiecărui stat socia
list egal în drepturi, suveran și independent, 
constituie o cerință esențială de care depind 
întărirea unității și coeziunii țărilor socia- 

derilor, de îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan, este necesar să 
se acorde acestora un sprijin calificat și per
manent, să se efectueze un control eficace 
asupra activității lor, să se acorde o mai mare 
atenție repartizării specialiștilor în sectoarele 
hotărîtoare de concepție și producție. Partici
parea maselor de oameni ai muncii la exer
citarea controlului, promovarea spiritului lor 
de inițiativă reprezintă un factor important 
în perfecționarea continuă a activității eco
nomice.

îmbunătățindu-și continuu munca de pla
nificare și conducere, organele noastre de stat 
își vor îndeplini tot mai bine rolul important 
pe care-1 au în desăvârșirea construcției so
cialiste. (Aplauze).

liste, creșterea înrâuririi lor asupra mersului 
înainte al omenirii spre socialism și comunism. 
(Aplauze prelungite).

în condițiile desăvârșirii construcției socialis
mului crește și mai mult rolul statului, sporesc 
considerabil atribuțiile sale în organizarea, pla
nificarea și conducerea economiei naționale, 
corespunzător intereselor propășirii țării și 
bunăstării întregului popor. O tot mai mare 
amploare capătă activitatea desfășurată de stat 
în domeniul învățămîntului, științei și culturii, 
al educării, în spirit socialist, a maselor largi 
ale populației.

în același timp, statul apără cuceririle revo
luționare ale oamenilor muncii, interesele în
tregului popor, independența și suveranitatea 
patriei noastre.

Proiectul de Constituție asigură dezvoltarea 
continuă a națiunii noastre, creșterea rolului 
statului socialist ca organizator al întregii acti
vități de construire a orînduirii socialiste.

O caracteristică fundamentală a regimului 
nostru este lărgirea continuă a democrației so
cialiste, participarea maselor populare la dez
baterea principalelor probleme ale politicii in
terne și externe a patriei noastre, la opera de 
construcție socialistă. Proiectul de Constituție 
garantează drepturile și libertățile cetățenești, 
dezvoltarea multilaterală a personalității 
umane. Expresie a democratismului socialist, 
Marea Adunare Națională este alcătuită din cei 
mai de seamă fii ai poporului — muncitori, 
țărani, intelectuali și alte categorii de oameni 
ai muncii. Ea este organul suprem al puterii 
de stat și unicul organ legiuitor al țării.

Forța orînduirii noastre stă în conștiința 
înaltelor răspunderi și îndatoriri pe care fie
care cetățean le are față de patrie, față de 
apărarea cuceririlor socialiste ale poporu
lui, în vigilența revoluționară a oamenilor 
muncii. Respectarea neabătută a Constituției, 
a tuturor legilor țării, a normelor de convie
țuire socială stabilite în stat. înfăptuirea neștir
bită și apărarea legalității socialiste reprezintă 
o condiție de seamă a întăririi continue a de
mocrației noastre socialiste. (Aplauze).

Proiectul de Constituție prevede, ca un prin
cipiu călăuzitor în activitatea de stat, princi
piul conducerii colective, care asigură adopta
rea celor mai bune hotărîri și măsuri corespun
zătoare intereselor poporului.

Un rol deosebit în statul nostru îl au sfatu
rile populare. Ele trebuie să îmbunătățească 
gospodărirea orașelor și satelor, conducerea 
economiei locale, în scopul satisfacerii cerin
țelor mereu sporite ale oamenilor muncii. în
datoriri importante le revin, de asemenea, în 
îndrumarea activității de învățămînt, cultură 
și sănătate. Munca sfaturilor populare trebuie 
să ducă la întărirea continuă a legăturii lor cu 
masele largi de oameni ai muncii, să creeze 
condiții pentru participarea tot mai activă a 
acestora la rezolvarea treburilor obștești.

întreaga țară a primit cu mare entuziasm 
proiectul noii Constituții, care întruchipează 
năzuințele de veacuri ale tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, consfințește victo
riile istorice ale poporului român, ale patriei 
noastre dragi, Republica Socialistă România. 
(Aplauze puternice).

A

6. îmbunătățirea și perfecționarea activității 

de planificare și conducere a economiei
Tovarăși,
Complexitatea problemelor ridicate de eco

nomie, știință, cultură, de întreaga activitate 
de edificare a noii societăți, impune, ca o ne
cesitate obiectivă, îmbunătățirea continuă a 
formelor organizatorice și a metodelor de con
ducere.

Este imperios necesar ca, în activitatea lor, 
organele de conducere și planificare a econo
miei să țină permanent seama de cerințele 
legilor obiective care acționează în societatea 
noastră, cum sînt legea valorii, legea dezvoltă
rii planice, proporționale a economiei națio
nale, legea economică fundamentală a socialis
mului. Ignorarea sau neglijarea lor atrag după 
sine greșeli grave, dăunează dezvoltării armo
nioase a economiei și întregii societăți. Trebuie 
înlăturate subiectivismul și mulțumirea de sine, 
care duc la îngîmfare și la nesocotirea reali
tății. Studierea temeinică a vieții, a fenomen 
nelor noi constituie principala cerință, abso

lut obligatorie, a unei juste conduceri și pla
nificări a economiei.

Principiul călăuzitor după care trebuie să-și 
desfășoare activitatea organele economice și de 
planificare — obligatoriu în toate domeniile 
construcției socialiste — este conducerea co
lectivă. (Aplauze). Elaborarea planurilor de 
stat, a principalelor măsuri economice trebuie 
să fie rodul gîndirii și muncii colective a ca
drelor de conducere, a celor mai buni activiști 
și specialiști din fiecare domeniu de activitate. 
Practica întregii noastre activități demonstrea
ză că o persoană, oricîte cunoștințe ar avea și 
oricît de capabilă ar fi, nu poate rezolva de 
una singură problemele, sau, în cel mai bun 
caz, le rezolvă cu multe neajunsuri.

Comitetul Central consideră că trebuie să 
fie studiate și găsite formele organizatorice 
cele mai potrivite și metodele de muncă co
respunzătoare pentru îmbinarea răspunderii 
personale cu conducerea colectivă, atît la or

1. Creșterea continuă a forței și coeziunii partidului
Tovarăși,
Comitetul Central, organele și organizațiile 

de partid au desfășurat în anii care au trecut 
de la Congresul precedent o vastă muncă po- 
litico-organizatorică în vederea întăririi parti
dului, ridicării pregătirii ideologice a comu
niștilor, îmbunătățirii continue a formelor și 
metodelor de activitate. Ca rezultat, au cres
cut rândurile și s-a întărit unitatea partidului, 
s-a ridicat nivelul întregii sale activități, s-au 
lărgit și adîncit legăturile lui cu poporul. 
A crescut considerabil rolul conducător al parti
dului în viața economică, socială și culturală ; 
astăzi nu există domeniu al construcției socia
liste în care organele și organizațiile de partid 
să nu acționeze ca adevărate forțe motrice, 
conddcînd și îndrumând întreaga activitate, 
mobilizînd masele la înfăptuirea politicii 
partidului. (Aplauze).

Călăuzindu-se neabătut după învățătura 
marxist-leninistă, studiind continuu realită
țile și învățând din propria experiență, parti
dul nostru a stabilit obiectivele concrete ale 

fiecărei etape, căile de rezolvare a probleme
lor construcției socialiste, potrivit condițiilor 
din țara noastră.REALIZĂRILE DE ÎNSEM
NĂTATE ISTORICA obținute de po
porul romăn, practica socială, 
CARE VERIFICĂ CEL MAI BINE ACTIVI
TATEA UNUI PARTID, AU CONFIRMAT PE 
DEPLIN JUSTEȚEA LINIEI POLITICE A 
PARTIDULUI, EFICACITATEA MUNCII 
SALE POLITICO-ORGANIZATORICE. (A- 
plauze puternice).

Partidul Comunist Român, unind în rîndu- 
rile sale cei mai înaintați muncitori, țărani, 
intelectuali, numără astăzi peste 1 450 000 
membri și candidați. Fiecare al zecelea cetă
țean major al țării este membru al partidului 
comunist., (Aplauze). Aceasta constituie o ex
presie grăitoare a forței partidului, a încre
derii nestrămutate de care se bucură el în 
rîndurile oamenilor muncii, ale întregului po
por.

Ponderea principală o dețin muncitorii, al 
căror număr este de peste 630 000 — 46 la 

sută — ceea ce exprimă caracterul partidului 
nostru de avangardă a clasei muncitoare. 
Aproape 20 la sută din totalul muncitorilor, 
iar în unele ramuri de mare importanță mai 
mult de 30 la sută, fac parte din partid.

A crescut numărul țăranilor în partid, ajun- 
gînd la aproape 500 000 — circa 34 la sută, 
față de 22 la sută în iunie 1960. Dacă avem în 
vedere pe toți comuniștii care activează în 
mediul rural, numărul acestora se ridică lst>. 
peste 600 000, reprezentînd o puternică forță 
politică și organizatorică a partidului la sate.

în rîndurile partidului se află oameni de 
știință, cultură și artă de mare prestigiu, va
loroase cadre tehnico-inginerești din industrie 
și agricultură, profesori și învățători. Numă
rul membrilor de partid din rîndurile intelec
tualilor a sporit de peste două ori în perioada 
la care ne referim, ajungînd la 145 000; 
aproape o treime din cadrele de specialitate 
din domeniul științei, tehnicii. învățămîntului, 
artei și culturii se află în rîndurile partidului 
nostru. (Aplauze).

(Continuare în pag. a Vl-a)
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O importanță deosebită pentru înfăptuirea 
liniei politice a partidului o are faptul că circa 
80 la sută din membrii de partid își desfă
șoară activitatea în întreprinderi industriale, 
pe șantiere de construcții, în unități socialiste 
din agricultură, în sectoarele hotărîtoare ale 
producției bunurilor materiale.

A crescut numărul femeilor în rîndurile 
partidului, reprezentînd peste 21 la sută din 
numărul membrilor de partid. Din totalul co
muniștilor, 87 la sută sînt români, peste 9 la 
sută maghiari, peste 3 la sută germani, sîrbi 
și de alte naționalități. Aproximativ 64 la sută 
din membrii de partid au pînă la 40 de ani, 
36 la sută peste 40 de ani, aceasta asigurînd 
îmbinarea îndelungatei experiențe de viață și 
muncă a celor vîrstnici cu puterea de muncă 
și energia caracteristice tineretului.

Numărul organizațiilor de partid a sporit, 
ajungînd la peste 56 000. în prezent partidul 
are organizații în toate uzinele, fabricile, șan
tierele, cooperativele agricole de producție, 
gospodăriile de stat și stațiunile de mașini și 
tractoare, în instituții de învățămînt, știință, 
artă și cultură.

Comitetul Central s-a preocupat sistematic 
de îmbunătățirea muncii organelor și organi
zațiilor de partid pentru a asigura creșterea 
competenței lor în conducerea tuturor dome
niilor și ramurilor de activitate. Lucrările re
centelor conferințe regionale au scos în evi
dență participarea intensă a comuniștilor la 
viața internă de partid, bogata experiență 
acumulată de organele și organizațiile de 
partid, maturitatea politico-ideologică și ca
pacitatea lor sporită de organizare și mobili
zare a maselor.

Mai puternic decît oricînd în decursul în
tregii sale istorii de aproape patru decenii și 
jumătate, PARTIDUL COMUNIST ROMÂN, 
URMAT CU DEVOTAMENT ȘI ÎNCREDERE 
NEȚĂRMURITA DE ÎNTREGUL POPOR, ÎȘI 
ÎNDEPLINEȘTE CU CINSTE ROLUL DE DE
TAȘAMENT DE AVANGARDA AL CLASEI 
MUNCITOARE, DE FORȚA POLITICĂ CON
DUCĂTOARE A SOCIETĂȚII NOASTRE. (A- 
plauze puternice). CARACTERISTICA FUN
DAMENTALĂ A PARTIDULUI NOSTRU 
ESTE STRÎNSA COEZIUNE A RÎNDURILOR 
SALE, UNITATEA DE NEZDRUNCINAT ÎN 
JURUL COMITETULUI SĂU CENTRAL — 
CHEZĂȘIA DOBÎNDIRII DE NOI VICTORII 
ÎN LUPTA PENTRU CONSTRUIREA SOCIA
LISMULUI ȘI COMUNISMULUI. (Aplauze 
prelungite).

Tovarăși,
Subliniind succesele pe care le-am obținut 

în diferite domenii ale construcției de partid, 
este necesar să ne oprim, totodată, asupra 
principalelor lipsuri care s-au manifestat în 
activitatea organelor și organizațiilor de partid. 
Una din aceste lipsuri constă în faptul că 
munca pentru îndeplinirea hotărîrilor nu este 
peste tot temeinic organizată, se acordă insu
ficientă atenție repartizării judicioase a acti
vului, membrilor de partid, pentru cuprinde
rea tuturor sectoarelor de activitate. Sînt co
mitete de partid care organizează un control 
neeficient al îndeplinirii hotărîrilor, nu acordă 
sprijinul cuvenit organizațiilor pe care le con
duc. In munca de control nu sînt antrenați 
totdeauna activiștii cei mai pregătiți din punct 
de vedere politic și al competenței profesio
nale, din care cauză controlul devine uneori 
formal. Unele organe de partid acordă atenție 
redusă participării tuturor membrilor lor la 
studierea și dezbaterea problemelor și îndeo
sebi la munca pentru înfăptuirea hotărîrilor 
adoptate. De asemenea, este bine să arătăm în 
fața Congresului că unele organe și organizații 
de partid folosesc și stimulează insuficient cri
tica și, mai ales, autocritica, lipsindu-se de a- 
ceastă încercată metodă de descoperire și înlă
turare a lipsurilor, care asigură mersul nos
tru înainte.

Este necesar să concentrăm atenția asupra 
acestor lipsuri, pentru ca, desprinzînd conclu
ziile cuvenite, să luăm toate măsurile în ve
derea lichidării lor. Sîntem convinși că orga
nele și organizațiile de partid dispun de capa
citatea necesară, de toate forțele, pentru a 
ridica întreaga muncă la nivelul marilor sar
cini care stau în fața partidului. (Aplauze).

Tovarăși,
Partidul nostru comunist este continuatorul 

celor mai bune tradiții ale luptei de veacuri a 
poporului român pentru libertate națională și 
socială, el întruchipează trăsăturile înaintate 
ale proletariatului, are rădăcini viguroase în 
mișcarea muncitorească din România.

Cu aproape opt decenii în urmă, Friedrich 
Engels a dat o înaltă apreciere activității des
fășurate de militanții socialiști români care 
răspîndeau în țară ideile învățăturii marxiste, 
pregăteau organizarea partidului socialist. în 
scrisoarea pe care a adresat-o în 1888 socialiș
tilor români, publicată în revista „Contempo- 
ranul“, Engels scria : „Cu mare plăcere am 
văzut că socialiștii din România adoptă, în pro
gramul lor, principiile de căpetenie ale teoriei 
care a izbutit să adune într-un mănunchi de 
luptători mai pe toți socialiștii din Europa și 
din America — este vorba de teoria prietenului 
meu, răposatul Karl Marx“.

în 1893 a fost creat Partidul Social-Demo
crat al Muncitorilor din România, ceea ce a 
însemnat începutul mișcării politice organiza
te a clasei muncitoare din țara noastră.

Activitatea desfășurată de mișcarea munci
torească în primele două decenii ale acestui 
secol pentru revendicările economice și drep
turile democratice ale oamenilor muncii, po
ziția împotriva războiului imperialist au oglin
dit rolul tot mai important al clasei munci
toare în viața socială a țării, creșterea maturi
tății sale politice.

Victoria Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie a deschis o nouă epocă în istoria ome
nirii, a dat un puternic avînt mișcării revolu
ționare din întreaga lume. (Vii aplauze).

în țara noastră mișcarea muncitorească a 
cunoscut între anii 1918—1920 o creștere im
petuoasă ; a avut loc un val de lupte muncito
rești, culminînd cu greva generală din 1920. 
Creșterea conștiinței revoluționare și a expe
rienței de luptă a proletariatului român a 
accelerat procesul de clarificare ideologică și 
politică în mișcarea socialistă. La Congresul 
din mai 1921, marea majoritate a delegaților a 
votat pentru transformarea partidului socialist 
în partid comunist — partid revoluționar al 
clasei muncitoare care a așezat la baza activi
tății sale învățătura marxist-leninistă. Aceasta 
a constituit o cotitură istorică în dezvoltarea 
mișcării muncitorești din România, în viața 
poporului român. (Aplauze puternice).

în focul luptei pentru răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste a fost realizat în mai 1944 
Frontul Unic Muncitoresc ; unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare a avut rolul hotărîtor în 
înfăptuirea insurecției armate de la 23 August, 
în lupta revoluționară a oamenilor muncii 
pentru cucerirea puterii. Unificarea la Con
gresul din 1948 a Partidului Comunist Ro
mân cu Partidul Social-Democrat, pe baza 
principiilor organizatorice, tactice, politice și 
ideologice ale marxism-leninismului, a pus ca
păt sciziunii de peste 20 de ani din mișcarea 
muncitorească din țara noastră, a asigurat cla
sei muncitoare, întregului popor, statul major 
de luptă capabil să rezolve cu succes sarcinile 
operei istorice de construire a societății socia
liste. (Aplauze).

Hotărîrea unanimă a Congresului nostru de 
a schimba denumirea partidului în Partidul 
Comunist Român reflectă dezvoltarea istorică 
a partidului nostru, corespunde caracteristi
cilor sale de detașament de avangardă al clasei 
muncitoare, de conducător politic al poporului 
(aplauze îndelungate), actualei etape în care 
se află țara noastră, scopului final al parti
dului — construirea societății comuniste. (A- 
plauze).

Proiectul noului Statut supus dezbaterii și 
analizei Congresului sintetizează experiența 
dobîndită în decursul anilor, ține seama de 
schimbările petrecute în viața partidului și a 
societății noastre, de noile condiții istorice și 
de stadiul actual al luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste. Prevederile sale ex
primă creșterea continuă a rolului conducător 
al partidului în întreaga operă de construcție 
socialistă, profundul democratism caracteristic 
activității organelor și organizațiilor sale, ca
racteristic partidului nostru în general. (A- 
plauze).

Elaborînd proiectul noului Statut, Comitetul 
Central a preconizat să se renunțe la stagiul 
de candidat, urmînd ca în viitor primirea să 
se facă direct în rîndul membrilor de partid.

în ce privește actualii candidați, Comitetul 
Central propune Congresului ca ei să devină, 
de la data aprobării noului Statut, membri ai 
Partidului Comunist Român, indiferent de pe
rioada care le-a mai rămas pînă la expirarea 
stagiului. De asemenea, propunem ca vechimea 
în partid a tuturor membrilor de partid care 
au efectuat stagiul de candidat să se considere 
de la data la care adunarea generală a orga
nizației de bază a hotărît primirea lor în rîn
durile candidaților. (Aplauze).

Propunerea cu privire la desființarea sta
giului de candidat se bazează pe faptul că în 
structura societății noastre s-au produs schim
bări fundamentale ; au fost lichidate clasele 
exploatatoare ; muncitorii, țăranii, intelectualii 
și ceilalți oameni ai muncii, indiferent de na
ționalitate, muncesc strîns imiți și înfăptuiesc 
ferm politica partidului; au crescut conștiința 
politică a maselor populare, nivelul lor general 
de cunoștințe. Legăturile strînse ale organi
zațiilor de partid cu masele cele mai largi, bo
gata lor activitate politico-educativă, faptul că 
membrii de partid lucrează nemijlocit în rîn
dul maselor dau posibilitatea organizațiilor 
noastre de a cunoaște direct, din activitatea 
practică de zi cu zi, calitățile politice și morale 
ale celor ce solicită primirea în partid, ceea ce 
face inutil stagiul de candidat.

Experiența cîștigată de organele șl organi
zațiile noastre în conducerea muncii de pri
mire în partid dă garanția că și în viitor se 
va asigura primirea în partid a celor mai buni 
muncitori, țărani, intelectuali, care prin munca, 
poziția și întreaga lor comportare dovedesc că 
merită înaltul titlu de membru al Partidului 
Comunist Român (Aplauze).

în același timp, organele și organizațiile de 
partid au datoria de a desfășura o intensă 
muncă de educație partinică, pentru a ajuta 
pe fiecare comunist să-și îndeplinească în mod 
exemplar îndatoririle prevăzute în Statut. Co
munistul — așa cum cere Statutul — trebuie 
să se distingă prin energia, pasiunea și devo
tamentul cu care luptă pentru înfăptuirea po
liticii partidului, să manifeste un înalt simț 
de răspundere în îndeplinirea sarcinilor și o 
grijă deosebită pentru apărarea și întărirea 
proprietății obștești, să fie model de corecti
tudine, principialitate și conduită morală în 
activitatea sa profesională și obștească. Lui 
trebuie să-i fie proprie atitudinea înaintată a 
moralei noastre față de familie, de educația 
copiilor, a tinerei generații, o comportare 
demnă în întreaga sa activitate socială.

Grija față de membrii de partid și ajutorul 
acerdat acestora pentru a fi, prin întreaga lor 
viață și muncă, la înălțimea titlului de comu
nist, trebuie împletită cu exigența față de mo
dul în care ei își îndeplinesc îndatoririle care 
le revin în înfăptuirea politicii partidului, în 
respectarea principiilor și moralei comuniste. 
Prevăzînd măsuri disciplinare împotriva ace
lora care încalcă aceste principii, Statutul sub
liniază că sancțiunea are un scop educativ, ur
mărește preîntîmpinarea abaterilor și îndrep
tarea celui sancționat.

Excluderea, sancțiunea supremă care se 
aplică unui comunist, în cazuri deosebit de 
grave de încălcare a liniei politice, a Statutu
lui partidului, nu trebuie să ducă la îndepăr
tarea de partid a celui exclus, sau la re

percusiuni asupra activității sale profesionale 
și cetățenești.

în Statut s-a introdus prevederea că orga
nele și organizațiile de partid, pe baza unei

2. Conducerea
principiu suprem

Proiectul noului Statut subliniază că cen
tralismul democratic constituie principiul 
călăuzitor al organizării și activității partidu
lui. Afirmînd necesitatea dezvoltării democra
ției interne, caracteristică activității partidu
lui nostru, proiectul de Statut prevede dreptul 
fiecărui membru de partid de a participa activ 
la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor, de a-și 
exprima liber părerea, în cadru organizat, 
asupra tuturor problemelor politicii partidului, 
în concepția noastră acest drept reprezintă în 
același timp și o îndatorire a fiecărui comu
nist. Dar, o dată adoptate, hotărîrile devin 
obligatorii pentru toți membrii organizației 
sau organului respectiv de partid, care trebuie 
să acționeze fără rezerve pentru înfăptuirea 
lor. Aplicarea consecventă a centralismului 
democratic, lărgirea continuă a democrației 
interne, respectarea neabătută a disciplinei 
de partid întăresc continuu unitatea partidului. 
Grija pentru întărirea permanentă a partidu
lui, a unității și coeziunii rîndurilor sale cons
tituie îndatorirea supremă a fiecărui comu
nist. (Aplauze).

Organele și organizațiile de partid, toți 
membrii de partid sînt datori să stimuleze în 
întreaga lor activitate folosirea criticii, factor 
de seamă în întărirea partidului. Totodată, tre
buie să se promoveze spiritul autocritic, recu
noașterea în mod deschis a greșelilor proprii, 
aceasta constituind o chezășie a îmbunătățirii 
continue a muncii, o dovadă a forței parti
dului, a unității indisolubile între partid și 
mase.

în activitatea Comitetului Central a devenit 
o practică dezbaterea cu întregul partid a ce
lor mai importante probleme ale politicii sale. 
Și în viitor va trebui să asigurăm ca princi
palele probleme ale politicii partidului să fie 
elaborate cu participarea unui larg activ de 
partid, să fie supuse dezbaterii comuniștilor, 
astfel ca ele să reprezinte părerea întregului 
partid, să corespundă cît mai bine realităților 
și necesităților țării noastre. (Aplauze).

în proiectul de Statut se subliniază că în
treaga activitate a organelor de partid se des
fășoară pe baza principiului conducerii și al 
muncii colective, principiu suprem al condu
cerii de partid, care asigură funcționarea de
mocratică a partidului, a organelor și orga
nizațiilor sale. Trebuie să veghem ca toate ho
tărîrile să fie rodul muncii colective, al dez
baterii largi, principiale, în cadrul organelor 
de partid; să nu admitem sub nici o formă 
încălcarea sau știrbirea principiului muncii și 
al conducerii colective. (Aplauze). Orice în
călcare a acestui principiu duce la izolarea ac
tiviștilor de colectivul din care fac parte, la 
tendințe de subapreciere și substituire de că
tre aceștia a organelor de partid, purtînd în 
sine surse de greșeli și de hotărîri arbitrare.

în scopul repartizării cît mai judicioase a 
forțelor partidului, al îndeplinirii în condiții 
optime a sarcinilor de către fiecare comunist, 
al asigurării uriui control eficient în activita
tea de stat de către organele de partid, în pro
iectul de Statut se prevede că un membru de 
partid nu poate deține decît o singură funcție 
de conducere politică ce necesită o activitate 
permanentă, fie în organele de partid, fie în 
organele de stat. Aceasta constituie o cerință 
a conducerii și muncii colective, o expresie a 
aplicării consecvente a democrației interne de 
partid. (Aplauze).

îndeplinirea sarcinilor care revin organelor 
de partid cere o neslăbită grijă pentru îmbu
nătățirea muncii lor. Trebuie acordată mai 
multă atenție studierii temeinice a probleme
lor ce urmează să fie dezbătute, cu participa
rea tuturor membrilor organului respectiv, a 
altor activiști de partid și de stat, a celor mai 
buni specialiști. După adoptarea hotărîrilor, 
un rol esențial are munca pentru îndeplinirea 
lor, repartizarea comuniștilor corespunzător 
pregătirii și priceperii fiecăruia, atragerea la 
realizarea sarcinilor a tuturor membrilor de 
partid. Totodată trebuie asigurat un control 
temeinic, folosindu-se asemenea metode dove
dite eficace în activitatea noastră cum sînt 
grupele de control alcătuite din activiști de 
partid și specialiști din diferite domenii, care 
să acorde un ajutor practic cît mai competent 
organelor și organizațiilor de partid.

Unul din factorii de seamă care stau la baza 
succeselor dobîndite de partidul nostru constă 
în formarea, în decursul anilor, a zeci de mii 
de activiști de partid și de stat, oameni cu o 
bună pregătire politico-ideologică, cu un larg 
orizont profesional și cultural. Prin munca lor 
devotată închinată patriei, intereselor celor ce 
muncesc, cauzei construirii socialismului, acti
viștii partidului nostru și-au cîștigat în fața în
tregului popor o binemeritată dragoste și 
prețuire. (Aplauze). Ei întruchipează caracte
risticile militantului comunist — strîns legat 
de mase, purtător înflăcărat al cuvîntului par
tidului, luptător neobosit pentru continua îm
bunătățire a muncii, pentru înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului, pentru fericirea 
întregului popor. (Aplauze).

Marile sarcini care stau în fața noastră cer 
îmbunătățirea în continuare a muncii de se
lecționare, promovare și educare a cadrelor, 
ridicarea de noi activiști de partid și de stat, 
de lucrători în domeniul economiei, științei și 
culturii. Organele și organizațiile de partid 
trebuie să se preocupe îndeaproape de ridi
carea conștiinței politice și a nivelului de pre
gătire profesională ale activiștilor, îmbinînd 
exigența cu atenția și grija față de oameni. 
Trebuie înlăturată orice tendință de subiecti
vism în aprecierea cadrelor. Singurul criteriu 
de judecată a valorii oamenilor, care trebuie 
să stea la baza politicii de promovare în func- 

analize temeinice pot — din proprie inițiativă 
sau la cererea celui în cauză — să hotărască 
ridicarea sancțiunii sau reprimirea celui ex
clus, dacă acesta dovedește prin toată com
portarea sa că a tras concluziile cuvenite din 
critica și sancțiunea primită, că muncește cu 
devotament pentru înfăptuirea politicii par
tidului.

O dată cu aceasta membrul de partid căruia 
1 s-a ridicat sancțiunea sau a fost reprimit în 
partid, este repus în toate drepturile, parti
cipă la întreaga activitate a organizației de 
partid, astfel încît sancțiunea care a fost în
depărtată nu mai grevează în nici un fel asu
pra muncii și vieții sale. Considerăm util să 
subliniem necesitatea ca organele și organiza
țiile de partid să îmbine răspunderea față de 
apărarea principiilor și normelor partidului 
nostru cu grija față de soarta fiecărui membru 
de partid.

și munca colectivă — 
al conducerii de partid

ții de răspundere, este capacitatea de a rezolva 
cu competență sarcinile, verificată în procesul 
activității practice, aportul adus la aplicarea 
politicii partidului. Organele de partid trebuie 
să asigure și în viitor promovarea în munci 
de conducere a acelor activiști care întrunesc 
devotamentul față de cauza socialismului, 
principialitatea, hotărîrea în aplicarea sarci
nilor trasate de partid și înalta competență 
profesională, o temeinică pregătire politico- 
ideologică ; trebuie să se acorde toată atenția 
promovării, alături de cadrele cu o mai înde
lungată experiență, a elementelor tinere, ca
pabile și cu bune perspective de dezvoltare, 
în acest fel vom asigura ca munca noastră să 
fie la înălțimea sarcinilor care ne stau în față.

★
Tovarăși,
După cum se știe, în anii activității ilegale 

a partidului au lucrat sub directa sa condu
cere, sau în diferite organizații de masă con
duse de partid, mii și mii de revoluționari, 
care au îndeplinit cu cinste însărcinările date 
de partid. Comitetul Central al partidului pro
pune Congresului ca membrilor de partid, care 
în anii regimului burghezo-moșieresc au des
fășurat activitate permanentă în mișcarea re
voluționară fără a fi fost atunci membri de 
partid, și au avut o comportare demnă în fața 
dușmanului de clasă, să li se acorde vechimea 
în partid din momentul intrării lor în mișca
rea revoluționară. (Vii aplauze).

De asemenea, ținînd seama că partidul nos
tru este rezultatul unirii partidului comunist 
cu partidul social-democrat, membrilor de 
partid care au făcut parte din fostul partid 
social-democrat și din cel socialist în anii re
gimului burghezo-moșieresc, propunem să li se 
recunoască vechimea în partid de la data în
scrierii lor în aceste partide. (Aplauze).

Ne exprimăm convingerea că Congresul va 
adopta propunerea pe care o facem, subliniind 
astfel prețuirea pe care partidul nostru, po
porul, o dau tuturor celor ce au luptat în ile
galitate, au contribuit la eliberarea țării, la 
cucerirea puterii de către clasa muncitoare, la 
construcția socialismului. (Aplauze).

Partidul nostru dă o înaltă apreciere acti
viștilor care, de-a lungul a zeci de ani, au des
fășurat o muncă eroică, plină de abnegație 
pentru triumful ideilor comuniste, pentru fe
ricirea poporului. Mulți dintre acești activiști 
sînt astăzi la o vîrstă înaintată, au capacitate 
redusă de muncă și nu mai pot desfășura o 
activitate permanentă. Înconjurîndu-i cu toată 
grija, căldura și stima, organele și organizații
le de partid au datoria de a le asigura condiții 
corespunzătoare de viață și de muncă, pentru 
folosirea bogatei lor experiențe, astfel ca acești 
tovarăși să-și poată aduce în continuare apor
tul, pe măsura puterii lor, la cauza socialis
mului- (Aplauze prelungite).

★
Tovarăși,
Organizațiile de masă și obștești au un rol 

deosebit în viața societății noastre ; ele contri-

3. Activitatea internațională a partidului
Tovarfișl,
în anii care au trecut de la Congresul pre

cedent, partidul nostru și-a dezvoltat legătu
rile de colaborare cu partidele comuniste și 
muncitorești în spiritul internaționalismului 
proletar. Am avut convorbiri, schimburi de 
vizite și de experiență cu partidele comuniste 
și muncitorești din toate țările socialiste și cu 
numeroase partide din țările capitaliste. Întîl- 
nirile și schimburile de vederi au contribuit la 
mai buna cunoaștere reciprocă și la întărirea 
unității noastre frățești. (Aplauze puternice).

După cum este cunoscut, în ultimii ani în 
mișcarea comunistă și muncitorească mon
dială au apărut deosebiri de vederi asupra unor 
probleme fundamentale ale dezvoltării sociale 
contemporane, ale liniei generale a mișcării 
comuniste, cît și asupra normelor de relații 
dintre partidele comuniste.

In diversitatea de condiții în care activează 
partidele comuniste și muncitorești — de
terminată de nivelul dezvoltării social-econo- 
mice, de particularitățile istorice și naționale 
ale țărilor lor — este firesc să apară atît păreri 
deosebite asupra căilor cuceririi puterii politice 
și problemelor construcției socialiste, cît și o 
mare varietate a formelor și metodelor de ac
țiune. Modul de soluționare de către fiecare 
partid a sarcinilor sale nu poate constitui su
biect de dispută ; este dreptul exclusiv al fie
cărui partid de a-și elabora de sine stătător 
linia politică, formele și metodele de activi
tate, de a-și stabili obiectivele, aplicînd creator 
adevărurile generale ale marxism-leninismului 
la condițiile concrete ale țării Sale, aducîndu-și 
astfel contribuția la îmbogățirea tezaurului co
mun de gîndire și experiență revoluționară. 
(Aplauze prelungite).

Pot, de asemenea, să apară deosebiri de ve
deri și de interpretare cu privire la proble
mele mișcării revoluționare internaționale, la 
fenomenele dezvoltării sociale contemporane. 
Desigur, este necesar ca partidele comuniste, 
analizînd aceste probleme, să-și expună punc
tul de vedere asupra lor. Așa cum se subli
niază în Declarația plenarei lărgite a Comi
tetului Central din aprilie 1964, partidul nos
tru consideră că dezbaterea acestor probleme 
trebuie să se desfășoare în mod principial, 

buie la dezvoltarea și întărirea legăturii parti
dului cu clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea și ceilalți oameni ai muncii, la mo
bilizarea acestora la înfăptuirea politicii 
partidului, asigură larga participare a celor 
ce muncesc la viața politică, economică, so
cială și culturală a țării.

Conducerea politică a organizațiilor de masă 
și obștești constituie una din laturile impor
tante ale activității organelor și organizațiilor 
de partid. Membrii de partid care lucrează în 
organizațiile de masă au datoria să vegheze 
la desfășurarea democratică a activității aces
tora, să militeze ca ele să-și aducă întreaga 
contribuție la realizarea politicii partidului de 
înflorire și dezvoltare a patriei.

Sindicatele, cea mai largă organizație a cla
sei muncitoare din țara noastră, numărînd 
aproape 4 000 000 de membri, trebuie să des
fășoare o muncă susținută pentru mai buna 
organizare a întrecerii socialiste, să mobilizez^ 
mai larg oamenii muncii la îndeplinirea obiec
tivelor planului de stat, la exercitarea contro
lului obștesc. Ele au datoria să se preocupe 
permanent de îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale celor ce muncesc. Sindi
catele trebuie să acorde o atenție deosebită 
răspîndirii cunoștințelor tehnice și economice, 
activității politico-educative de masă pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii.

Organizația revoluționară a tineretului din 
patria noastră — Uniunea Tineretului Comu
nist — cuprinzînd în rîndurile sale aproape 
2 200 000 de membri, desfășoară o bogată ac- 
tivitate de educare a tineretului, îndeplinin- 
du-și rolul de ajutor credincios al partidul

Formarea tinerei generații de constructori 
ai socialismului și comunismului constituie una 
din preocupările centrale, o îndatorire de 
onoare a întregului partid. (Aplauze). De a- 
ceea, în proiectul de Statut al partidului se 
subliniază obligația organizațiilor de partid de 
a asigura conducerea și îndrumarea perma
nentă, precum și controlul sistematic al orga
nizațiilor Uniunii Tineretului Comunist.

Uniunea Tineretului Comunist va trebui să 
pună în continuare în centrul activității sale 
educarea tineretului în spiritul dragostei față 
de muncă, al înaltei răspunderi față de înda
toririle sociale, al devotamentului nemărginit 
față de patria socialistă și partidul comunist; 
al internaționalismului proletar ; să militeze 
pentru promovarea în rîndurile tineretului a 
trăsăturilor moralei înaintate.

Socialismul a deschis tineretului nostru 
perspectivele afirmării elanului și entuziasmu
lui său, i-a creat condiții optime de dez
voltare multilaterală. Fără îndoială că tine
retul va răspunde și în viitor acestor condiții 
printr-o muncă perseverentă de pregătire și 
lărgire a orizontului de cunoștințe, prin parti
ciparea activă; alături de întregul popor, la 
opera de desăvîrșire a construcției socialiste.' 
(Aplauze).

Femeile, reprezentînd peste jumătate dini 
populația țării, constituie un factor de seamă 
în viața economică, politică și culturală a so
cietății noastre. Organele și organizațiile da 
partid sînt datoare să se preocupe în mai mare 
măsură de promovarea femeilor în munci da 
răspundere de partid, de stat, în toate dome
niile de activitate, să îmbunătățească îndrug 
marea comitetelor și comisiilor de femei pen-* 
tru a asigura participarea tot mai activă a fe-* 
meilor la munca educativă, culturală și social-- 
gospodărească, la munca întregului popor pen-- 
tru înfăptuirea politicii partidului. (Aplauze).’ 

în cadrul dezbaterilor proiectului de Statut 
al Partidului Comunist Român în organiza
țiile de partid și în presa de partid, comuniștii 
au făcut numeroase propuneri cu privire la 
munca organelor și organizațiilor de partid; 
dovedind grija și preocuparea lor deosebită 
pentru întărirea partidului, pentru îmbunătă-- 
țirea activității sale.

Aplicarea în viață a noului Statut va duce 
la întărirea continuă a partidului, a unității 
sale, la creșterea forței lui politico-organiza- 
torice, a rolului său conducător în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste. (Aplauze);

tovărășesc, pornindu-se de la concepția noas
tră comună despre lume și viață — marxism- 
leninismul — și depunîndu-se cu răbdare și 
perseverență eforturi pentru apropierea și în
țelegerea reciprocă, pentru realizarea unității 
în problemele fundamentale ale luptei împo
triva imperialismului, pentru pace, pentru 
victoria cauzei socialismului. (Aplauze înde
lungate).

Esențial pentru realizarea și întărirea aces
tei unități este respectarea consecventă a nor
melor de bază ale raporturilor dintre partide, 
a principiilor independenței, egalității în drep
turi și neamestecului în treburile interne ale 
altor partide. (Aplauze). De cea mai mare în
semnătate este dezvoltarea relațiilor de încre
dere, stimă și respect reciproc între partide, 
orice problemă de interes comun discutîndu-se 
nemijlocit de la partid la partid, de la con
ducere la conducere, în mod sincer, tovără
șesc. (Aplauze).

Partidelor comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste le revine răspunderea de a asi
gura coeziunea sistemului mondial socialist, 
dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării 
frățești dintre aceste țări, de a nu admite ex
tinderea divergențelor dintre partide asupra 
relațiilor dintre state. Cu cît principiile in
ternaționalismului proletar își vor găsi o mai 
deplină întruchipare în relațiile dintre țările 
socialiste, cu atît mai puternic se va demon
stra superioritatea acestor relații asupra rela
țiilor din lumea capitalistă — caracterizate 
prin inegalitate, încălcarea suveranității și 
independenței naționale — cu atît mai mult 
va spori forța de atracție a socialismului pe 
arena internațională. (Aplauze puternice).

Epoca noastră a pus în fața partidelor co
muniste sarcini de imensă răspundere, a căror 
îndeplinire impune unitatea mișcării comu
niste sub steagul măreț al marxism-leninis
mului. Avem convingerea de nezdruncinat că 
ceea ce unește partidele comuniste — ideolo
gia comună, unitatea de țeluri și interese, 
lupta comună, misiunea istorică unică — re
prezintă esențialul și trebuie să precumpă
nească asupra oricăror deosebiri de vederi. 
(Aplauze puternice).

(Continuare în pag. a Vil-a)
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După cum se arată în Declarația din 1960 a 
partidelor comuniste și muncitorești, grija 
pentru întărirea permanentă a unității miș
cării comuniste internaționale este suprema 
îndatorire internaționalistă a fiecărui partid 
marxist-leninist. Corespunzător acestei înda

4. Munca ideologică a partidului, 
dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor

"ovarăși,
Ca urmare a transformărilor care au avut 

loc în viața materială a societății, precum și 
a muncii ideologice și politico-educative des
fășurate de partid, s-au produs mari schim
bări în profilul spiritual al oamenilor muncii. 
Ideile socialismului științific au pătruns adînc 
în conștiința maselor; obiectivele politicii 
partidului sînt pe deplin împărtășite de între
gul popor, care muncește cu elan și convin
gere pentru înfăptuirea lor. Devotamentul față 
de cauza socialismului, avîntul în muncă, ener
gia și abnegația în îndeplinirea sarcinilor, 
înaltul spirit de răspundere față de îndatori
rile sociale, activa participare la rezolvarea 
problemelor obștești, frăția indestructibilă din- 
tre oamenii muncii de diferite naționalități 
ț... devenit trăsături caracteristice ale con
structorilor societății noastre socialiste. (A- 
plauze).

în perioada la care se referă raportul, s-a 
dezvoltat continuu învățămîntul de partid — 
factor important de răspîndire a cunoștințelor 
politice și ideologice — numărul cursanților, 
membri și nemembri de partid, ajungînd la 
peste un milion și jumătate. Organizațiile de 
partid dispun de peste 40 000 lectori și pro
pagandiști, cea mai mare parte a lor fiind din 
rîndul activiștilor de partid, de stat, din eco
nomie, cu o bună pregătire politică, ideologică 
și de cultură generală ; valoroși oameni de 
știință și cultură participă activ la propaga
rea marxism-leninismului, la munca politico- 
ideologică desfășurată de partid. Aproape 
240 000 de intelectuali — cadre didactice, cer
cetători științifici, artiști, scriitori, medici și 
alții — au studiat în ultimul an în învăță
mîntul ideologic.

Un mare rol în educarea tinerei generații în 
spiritul ideilor socialismului îl are predarea 
științelor sociale în școli și universități, precum 
și învățămîntul politic U.T.M. — care a cuprins 
peste un milion de tineri de la orașe și sate-

în cadrul învățămîntului de partid au fost 
organizate forme de studiu mai variate, potrivit 
preocupărilor și pregătirii diferitelor categorii 
de oameni ai muncii, a luat extindere studie
rea problemelor economice, a problemelor de 
economie concretă industrială și agrară și a 
problemelor vieții de partid.

în ridicarea nivelului activității ideologice un 
rol hotărîtor l-a avut dezbaterea de către co
muniști a documentelor de partid privind unele 
probleme de bază ale politicii interne și inter
naționale, ale mișcării comuniste contemporane.

Au apărut manuale proprii de economie po
litică, materialism dialectic, socialism științific, 
de construcție economică, potrivit indicației 
Congresului al VUI-lea, consacrate studierii în 
lumina învățăturii marxist-leniniste a realită
ților țării noastre, a experienței și modului în 
care partidul a rezolvat și rezolvă problemele 
revoluției și construcției socialiste. Totodată, au 
fost întocmite lucrări de sinteză în domeniul 
istoriei patriei, economiei, al istoriei gîndirii 
sociale din țara noastră, culegeri de studii pe 
probleme teoretice actuale. Continuîndu-se 
această activitate, este necesar să se concen
treze eforturile cercetătorilor și cadrelor didac
tice din domeniul științelor sociale, economiști; 
filozofi și alții, în direcția îmbunătățirii aces
tor manuale și elaborării de noi lucrări care 
să contribuie la generalizarea experienței con
strucției socialiste, la valorificarea a tot ce este 
progresist în istoria gîndirii social-politice din 
țara noastră.

în activitatea sa în domeniul ideologiei și 
culturii, partidul nostru se călăuzește de ideea 
lui Lenin că nu e suficientă însușirea lozinci
lor și concluziilor științei comuniste, ci este ne
cesară însușirea totalității de cunoștințe a căror 
consecință este comunismul însuși. în această 
privință un rol uriaș îl are școala, iar, alături 
de ea, așezămintele culturale, teatrul, cinema
tografia, radioul și televiziunea, presa și cartea.

întreaga activitate ideologică a contribuit la. 
însușirea liniei politice a partidului de către 
membrii de partid și masele largi ale oamenilor 
muncii, la o mai bună pregătire a activului nos
tru de partid, la creșterea capacității partidu
lui de a rezolva sarcinile construcției socialiste, 
la întărirea unității politico-organizatorice a 
partidului și a coeziunii în jurul său a între
gului popor. (Aplauze).

Pentru a îmbunătăți și mai mult munca în 
acest domeniu, considerăm că este necesar să 
ne oprim și asupra unor lipsuri care s-au ma
nifestat în activitatea ideologică și politico-edu- 
cativă.

Propaganda reflectă încă insuficient schim
bările petrecute în țara noastră și în viața in
ternațională, bogata experiență a partidului a- 
cumulată în munca practică de construire a so
cialismului, nu studiază și nu generalizează în 
măsura necesară această experiență. Se întîl- 
nesc deseori în activitatea ideologică tendințe 
de a înlocui analiza științifică a fenomenelor 
sociale actuale cu repetarea mecanică a • unor 
teze depășite sau infirmate de viață, aprecieri 
simpliste care nu sînt de natură să ajute la 
înțelegerea complexității problemelor, a facto
rilor care acționează în societatea contempo
rană. Manifestările de schematism, șablonul, 
transformarea în canoane a ideilor vii ale învă
țăturii noastre ca și exprimarea acestor idei 
într-o formă neatractivă, inaccesibilă, frînează 
gîndirea creatoare, sărăcesc conținutul propa
gandei, slăbesc forța ei de convingere și de in
fluențare.

în învățămîntul de partid studiul probleme
lor teoretice este insuficient legat de sarci
nile concrete și preocupările organizațiilor de 
partid, din care cauză, adesea, propaganda are 
o eficiență scăzută, ajută insuficient pe comu
niști în activitatea lor practică.

Nu peste tot se dă atenția necesară educării 
noilor membri de partid, înarmării lor cu cu
noașterea principiilor organizatorice ale parti

toriri, Partidul Comunist Român a depus toate 
eforturile și va milita neobosit și în viitor pen
tru a-și aduce contribuția la apărarea și întă
rirea unității partidelor comuniste și muncito
rești, a coeziunii țărilor sistemului socialist 
mondial, în numele intereselor fundamentale 
ale măreței noastre cauze — victoria socialis
mului și păcii în lumea întreagă. (Aplauze în
delungate, urale).

dului, a activității sale practice. Este necesar 
de subliniat că nu toate organele și organiza
țiile de partid acordă atenția necesară 
activității politico-ideologice, pentru a asigura 
participarea la această activitate a celor mai 
buni activiști.

Organizațiile de partid dispun de toate for
țele și mijloacele necesare pentru înlăturarea 
neajunsurilor din acest domeniu, pentru ridi
carea activității ideologice și de propagandă la 
nivelul cerințelor actuale. (Aplauze).

Sarcina principală a activității politico-ideo
logice este de a asigura înarmarea membrilor 
de partid și a maselor largi cu ideile marxism- 
leninismului, cu linia politică a partidului în 
problemele interne și internaționale, în vede
rea mobilizării lor la realizarea îndatoririlor ce 
le revin în opera de construire a socialismului. 
Este de asemenea necesar să se acorde toată 
atenția educării membrilor de partid în spiri
tul tradițiilor glorioase ale partidului nostru, 
ale clasei muncitoare, tradițiilor de luptă ale 
poporului, în spiritul devotamentului neprecu
pețit față de partid, față de cauza construirii 
socialismului. (Aplauze).

Punînd permanent în centrul activității lor 
munca de ridicare a nivelului ideologic al co
muniștilor, organele și organizațiile de partid 
trebuie să acorde o mai mare atenție organi
zării studierii celor mai actuale probleme teo
retice de către activul de partid. Ridicarea ni
velului ideologic și de pregătire generală a 
cadrelor trebuie să ajute la o mai bună înțe
legere a desfășurării evenimentelor, a cursu
lui dezvoltării societății omenești, să înles
nească rezolvarea problemelor practice ale 
construirii socialismului. Aceasta va asigura 
creșterea contribuției activului de partid la 
elaborarea planurilor noastre de dezvoltare 
economică, a liniei politice a partidului în 
deplină concordanță cu cerințele obiective ale 
progresului țării și cu interesele poporului, la 
întreaga activitate politico-organizatorică de 
edificare a noii societăți.

Marxismul este o știință vie, care se dez
voltă și se îmbogățește necontenit, sintetizînd 
experiența istorică și concluziile dezvoltării 
sociale. Elaborînd această învățătură, ale cărei 
adevăruri fundamentale sînt strălucit confir
mate de viață, clasicii marxismului nu puteau 
să dea răspunsuri definitive tuturor probleme
lor pe care le-a ridicat evoluția ulterioară a 
societății. Trăind într-o altă epocă, ei nu pu
teau să dea soluții problemelor concrete apă
rute ca urmare a victoriei socialismului 
într-un șir de țări, să analizeze formele și 
metodele construcției socialiste în toată varie
tatea lor, problemele relațiilor dintre statele 
socialiste. Studierea și rezolvarea acestor pro
bleme este o îndatorire a fiecărui partid mar
xist-leninist, care-și aduce astfel contribuția la 
îmbogățirea experienței comune a mișcării 
noastre. (Aplauze).

în repetate rînduri clasicii marxism-leninis
mului au subliniat că teoria noastră nu este o 
dogmă, ci o călăuză în acțiune, că este nece
sară prelucrarea de sine stătătoare a teoriei, 
deoarece ea nu dă decît principii călăuzitoare, 
care se aplică în mod diferit de la țară la țară, 
„Noi — scria Lenin — nu privim de loc teo
ria lui Marx ca ceva finit și intangibil; dim
potrivă, sîntem convinși că ea a pus numai 
piatra unghiulară a științei pe care socialiștii 
trebuie s-o ducă mai departe în toate direc
țiile, dacă ei nu vor să rămînă în urma vieții".

Rezolvarea cu succes a marilor sarcini ce 
ne stau în față impune ca o dată cu concen
trarea eforturilor pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a societății să acordăm aten
ție tot mai mare activității ideologice, elabo
rării teoretice a problemelor dezvoltării socie
tății noastre, să asigurăm o unitate strînsă 
între munca ideologică-teoretică și practica 
construcției socialiste. în același timp activi
tatea practică trebuie să se bazeze pe tot ce 
știința a creat mai valoros în toate domeniile. 
Această sarcină deosebit de importantă nu 
poate fi rezolvată însă numai de tovarășii care 
lucrează în domeniul propagandei sau al știin
țelor sociale. Elaborarea problemelor teore
tice, generalizarea practicii construcției socia
liste trebuie să fie rodul gîndirii colective a 
activului de partid din toate sectoarele, a or
ganelor de conducere ale partidului. (Aplauze).

Activitatea noastră teoretică ar trebui con
centrată în primul rînd asupra problemelor 
de cea mai mare actualitate, cum ar fi: rolul 
partidului în perioada desăvîrșirii construcției 
socialiste, rolul statului și evoluția funcțiilor 
lui, democrația socialistă și căile dezvoltării 
ei, dezvoltarea națiunii în socialism, legile 
obiective și acțiunea lor în societatea noastră, 
dezvoltarea și rolul conștiinței socialiste, pro
blemele revoluției tehnico-științifice, proble
ma industrializării socialiste a țării, problema 
agrară și rolul agriculturii în economia țării 
noastre, cointeresarea materială și formele de 
retribuire a muncii, problemele organizării 
relațiilor între țările socialiste, dezvoltarea sis
temului mondial socialist.

Iată numai cîteva probleme care trebuie să 
fie studiate cu cea mai mare atenție în lumina 
concepției noastre despre lume și viață. Desi
gur, sfera preocupărilor teoretice este mult mai 
largă. Merită să subliniem însemnătatea pe 
care o are pentru înțelegerea problemelor ge
nerale ale lumii contemporane analiza feno
menelor noi, caracteristice lumii capitaliste, 
aspectele actuale ale contradicțiilor sistemului 
capitalist, ale adîncirii crizei sale generale. 
Această analiză va contribui în același timp 
la combaterea teoriilor burgheze apologetice, 
la demonstrarea superiorității ideologiei socia
liste, singura în măsură de a descifra sensul 
dezvoltării istorice și de a dezvălui forțele 
motrice ale progresului social.

Generalizarea fenomenelor noi apărute în 
dezvoltarea societății, stimularea muncii crea
toare în domeniul teoriei presupun totodată 
o grijă neobosită pentru puritatea ideologiei 

noastre marxist-leniniste, împotriva deformă
rilor reformiste, revizioniste, dogmatice sau 
de orice altă natură.

O cerință principală pentru adîncirea per
manentă a cunoașterii științifice, pentru dez
voltarea gîndirii teoretice din țara noastră este 
desfășurarea unor largi dezbateri, schimburi 
și confruntări de opinii, pe temelia concepției 
despre lume a proletariatului, ostilă închistării 
și rigidității în gîndire și care ne învață că 
toate fenomenele vieții sociale trebuie privite 
ca un proces în continuă transformare și dez
voltare.

în acești ani au fost elaborate o serie de 
lucrări importante în domeniul istoriei patriei. 
Continuîndu-se această activitate de deosebită 
însemnătate, trebuie aprofundate de pe pozi
țiile materialismului istoric cele mai importante 
etape și evenimente din istoria țării și a po
porului român, oglindindu-se faptele în mod 
obiectiv, în deplină conformitate cu realitatea.

O sarcină actuală este elaborarea Istoriei 
Partidului — operă care, pornind de la începu
turile mișcării muncitorești din România, să 
prezinte întregul drum de luptă al clasei mun
citoare, al Partidului Comunist Român — orga
nizatorul și conducătorul luptei pentru elibe
rarea socială și națională a poporului — în 
strînsă legătură cu realitățile politice, econo
mice și sociale ale fiecărei etape de dezvoltare 
a țării noastre. în același timp, în aprecierea 
activității partidului din anii ilegalității trebuie 
să se țină seama de împrejurările grele în care 
el a fost nevoit să activeze, de influența pe 
care a exercitat-o prezența în conducerea sa a 
unor elemente oportuniste, sectare, străine de 
clasa muncitoare și de poporul nostru, cît și 
de înrîurirea exercitată de unele fenomene 
negative din mișcarea comunistă și muncito
rească internațională din acea vreme. Trebuie 
analizate în spirit critic hotărîrile congreselor 
și alte documente de partid din perioada res
pectivă, care, reflectînd aceste stări de lucruri, 
cuprind idei și teze greșite într-o serie de as
pecte importante ale tacticii și strategiei parti
dului, ale problemei agrare, naționale și altele. 
Redînd lupta eroică desfășurată de comuniști, 
istoria partidului va constitui un puternic mij
loc de educare a membrilor partidului, a tine
rei generații, a întregului popor în spiritul glo
rioaselor tradiții ale mișcării revoluționare din 
țara noastră, ale Partidului Comunist Român, 
conducătorul încercat al luptei pentru liberta
tea și fericirea patriei și poporului nostru. 
(Aplauze).

O sarcină de mare însemnătate a activității 
partidului este intensificarea muncii politice de 
masă pentru formarea omului nou, însuflețit 
de idealurile nobile ale socialismului, de prin
cipiile moralei comuniste, cu un larg orizont 
cultural. în această muncă un rol important 
revine organizațiilor de masă și obștești, insti
tuțiilor de artă și cultură care trebuie să-și 
îmbunătățească activitatea educativă, folosind 
mai eficient baza materială de care dispun.

în condițiile dezvoltării democrației socialiste 
crește tot mai mult rolul formelor obștești de 
influențare a maselor în scopul respectării nor
melor de conviețuire socială. Avînd în vedere 
că sub diferite aspecte continuă să se manifeste 
unele deprinderi și obiceiuri, rămășițe ale men
talității din trecut, influențe ale ideologiei bur
gheze, care pătrund pe diverse căi și din afară, 
este necesară păstrarea vigilenței ideologice și 
o atitudine combativă împotriva unor astfel 
de manifestări. Combaterea acestora trebuie să 
se bazeze pe o largă muncă politico-educativă, 
să constituie una din preocupările permanente 
ale organelor și organizațiilor de partid.

Presa, radioul și televiziunea și-au cîștigat
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Tovarăși,

Schimbările revoluționare petrecute în lume, 
desfășurarea vieții internaționale se caracteri
zează prin creșterea forțelor mondiale ale so
cialismului, care determină din ce în ce mai 
mult cursul întregii evoluții a societății, prin 
continuarea procesului de destrămare a siste
mului colonial, sporirea rolului noilor state 
independente, prin amploarea crescîndă a 
luptelor clasei muncitoare, a mișcărilor demo
cratice, pentru progres social. Forțe uriașe, 
cum nu a mai cunoscut istoria, se ridică pe 
toate continentele la luptă tot mai hotărîtă îm
potriva politicii agresive a imperialismului, 
pentru apărarea păcii. (Aplauze puternice).

Succesele țărilor socialiste, importantele 
progrese realizate în dezvoltarea economiei și 
în domeniul tehnico-științific, în înflorirea cul
turii și ridicarea nivelului de trai al poporului, 
întăresc forța sistemului mondial socialist și 
influența socialismului în lume, constituie un 
factor mobilizator în lupta oamenilor muncii 
din țările capitaliste pentru transformarea re
voluționară a societății.

Permiteți-mi, tovarăși, ca de la tribuna Con
gresului să adresez un cald salut comunist 
partidelor frățești din țările socialiste care 
conduc opera istorică de construire a societății 
socialiste și comuniste ! (Aplauze puternice, în
delungate).

In acești ani au crescut rîndurile partidelor 
comuniste și muncitorești, care cuprind în 
prezent peste 43 milioane de membri. Ele au 
acumulat o uriașă experiență politico-organi
zatorică, s-au maturizat din punct de vedere 
ideologic și se află în primele rînduri ale luptei 
maselor muncitoare pentru interesele, lor vi
tale. Partidele comuniste au devenit o forță 
uriașă și exercită o influență sporită asupra 
vieții politice din țările lor.

Transmitem un salut frățesc partidelor co

prețuirea celor mai largi mase. Militînd activ 
pentru înfăptuirea politicii partidului, presa, și 
în primul rînd „Scînteia", tratează în paginile 
ei probleme multiple ale construcției socialiste 
și vieții internaționale contemporane. îmbună- 
tățindu-și continuu activitatea, și pe viitor cea 
mai de seamă îndatorire a presei, preocuparea 
ei centrală trebuie să fie reflectarea politicii 
interne și externe a partidului, a muncii eroice 
a poporului nostru pentru construirea noii 
orînduiri. Tribună a experienței înaintate, pro
motor activ a tot ce este nou și avansat, presa 
trebuie să practice sistematic în paginile ei 
largi schimburi de opinii în problemele activi
tății de partid, ale construcției de stat, econo
mice, cultural-educative ca și în alte probleme 
de interes obștesc.

Este necesar să se analizeze în paginile pre
sei în mod critic lipsurile și neajunsurile ce se 
manifestă în diferite sectoare ale activității 
noastre, să se dezvăluie cauzele acestora, ară- 
tîndu-se căile pentru înlăturarea lor. Dezbate
rile din presă să se desfășoare în spirit con
structiv, de principialitate comunistă, urmă- 
rindu-se continua îmbunătățire a muncii.

Prin sfera lor mare de pătrundere, radioul 
și televiziunea au importante sarcini în răspîn- 
direa politicii partidului în mase, în educarea 
acestora în spiritul patriotismului și al in
ternaționalismului socialist, în promovarea va
lorilor culturii noastre naționale și ale culturii 
universale. Radioteleviziunea trebuie să reali
zeze o continuă îmbogățire și îmbunătățire ca
litativă a emisiunilor, o mai mare varietate a 
temelor care să îmbrățișeze toate aspectele 
vieții sociale, precum și perfecționarea mijloa
celor de prezentare. Ea trebuie să manifeste o 
exigență sporită în alcătuirea programelor, pre
zentând opere de literatură, teatru, cinemato
grafie cu un profund conținut social, specta
cole și emisiuni muzicale de înaltă ținută artis
tică, aducîndu-și contribuția la lărgirea orizon
tului politic și cultural al maselor, la formarea 
gustului estetic și la satisfacerea cerințelor lor 
de frumos.

Tovarăși,
în anii orînduirii socialiste literatura și arta 

au cunoscut o continuă înflorire; au fost fău
rite numeroase opere de valoare, care, expri- 
mînd în mod artistic viața bogată și munca 
avîțitată a poporului, aduc o contribuție de 
seamă la dezvoltarea culturii țării, la forma
rea conștiinței socialiste a omului nou. Creația 
oamenilor de litere și artă, care continuă 
tradițiile progresiste ale culturii românești, a 
îmbogățit patrimoniul spiritual al poporului, 
bucurîndu-se de prețuirea partidului, a tuturor 
oamenilor muncii. Scriitorii, artiștii plastici, 
compozitorii, arhitecții, oamenii de teatru și 
cinematografie, criticii, vîrstnici și tineri, fără 
deosebire de naționalitate, sînt participant 
activi, alături de întregul popor, la opera de 
construire a societății socialiste.

Istoria arată că marii oameni de cultură, 
adevărații artiști au exprimat în operele lor 
realitatea vremii, au fost alături de popor, pe 
care l-au ajutat și însuflețit în lupta pentru o 
viață mai bună, pentru progres social. Cu atît 
mai mult creatorii de artă ai societății socia
liste trebuie să se identifice cu aspirațiile ce
lor ce muncesc, să slujească țelul măreț al fău
ririi unei vieți tot mai fericite pentru întregul 
popor. (Aplauze).

Avem o țară frumoasă și bogată, un popor 
harnic și cutezător, care timp de peste două 
milenii, în ani grei de restriște, înfrățit cu 
codrii, rîurile și văile și-a apărat glia, iar 
acum, sub conducerea partidului, își zidește 
o viață nouă. (Aplauze puternice).

muniste și muncitorești din lumea capitalistă, 
care stau în fruntea luptei împotriva exploată
rii și asupririi și care în multe țări activează 
în condițiile grele ale ilegalității, înfruntă pri
goana și teroarea, ținînd sus steagul indepen
denței naționale, al eliberării sociale a celor ce 
muncesc ! (Aplauze puternice).

Desfășurarea luptei de eliberare națională 
dă lovituri tot mai puternice putredului sis
tem colonial ; pe harta politică a lumii, pe 
locurile vechilor imperii coloniale apar noi 
state independente.

Țările care și-au cîștigat recent libertatea își 
intensifică lupta împotriva noilor forme ale 
colonialismului, pentru apărarea și consolida
rea independenței lor naționale. într-un șir de 
noi state se înfăptuiesc programe de naționa
lizări și reforme agrare, se adoptă măsuri 
economice, sociale și politice cu caracter pro
gresist, în direcția unei dezvoltări socialiste.

Mișcarea de eliberare a popoarelor are ca 
sprijin firesc forțele socialismului, țările so
cialiste, clasa muncitoare internațională în 
frunte cu partidele comuniste — victoriile ei 
sînt indisolubil legate de schimbările interve
nite în raportul de forțe pe plan mondial în 
favoarea socialismului, de colaborare cu țările 
socialiste.

La rîndul lor, mișcarea de eliberare, noile 
state independente constituie un aliat de nă
dejde al socialismului, joacă un important rol 
în viața internațională, manifestîndu-se ca o 
forță antiimperialistă activă, un factor puter
nic de promovare a ideilor păcii, libertății și 
independenței popoarelor.

Ne exprimăm deplina solidaritate cu po
poarele care luptă pentru cucerirea și consoli
darea independenței naționale, pentru pace și 
progres social ! (Aplauze îndelungate).

Una din caracteristicile dezvoltării societății 
contemporane este adîncirea crizei generale a

Poporului, adevăratul făuritor al tuturor 
bogățiilor patriei, trebuie să-i închine oamenii 
de artă și cultură tot ceea ce pot crea mai fru
mos și mai bun. Desigur, se poate și este ne
cesar să se creeze în diferite forme și stiluri. 
Putem spune creatorilor de artă : alegeți tot 
ceea ce credeți că este mai frumos în culoare, 
mai expresiv în grai, redați realitatea cît mai 
variat în proză, în poezie, în pictură, sculptură 
și muzică, cîntați patria și poporul nostru mi
nunat, pe cei ce și-au închinat întreaga viață 
înfloririi României. (Aplauze îndelungate).

Sînt multe momente importante din istoria 
patriei noastre, din munca tumultuoasă a po
porului pentru edificarea noii societăți, care 
nu și-au găsit încă oglindirea deplină în opere
le literar-artistice. Abordînd în toată amploa
rea și măreția, cu înaltă măiestrie artistică, 
tema eliberării poporului, a profundelor prefa
ceri revoluționare din România, a relațiilor so
ciale și a vieții spirituale a oamenilor, reflec
tînd optimismul și vigoarea poporului, talenta- 
ții noștri creatori pot făuri opere care să rămî
nă în patrimoniul culturii naționale și univer
sale. Oglindind politica și activitatea partidu
lui închinată înfloririi patriei, bunăstării po
porului, fericirii omului, creația literar-artis- 
tică e necesar să fie pătrunsă de un profund 
umanism socialist.

Artei și literaturii le sînt proprii preocupa
rea pentru continua înnoire și perfecționare 
creatoare a mijloacelor de exprimare artistică, 
diversitatea de stiluri; trebuie înlăturată orice 
tendință de exclusivism sau rigiditate mani
festată în acest domeniu. Esențial este ca fie
care artist, în stilul său propriu, păstrîndu-și 
individualitatea artistică, să manifeste o înal
tă responsabilitate pentru conținutul operei 
sale, să urmărească ca ea să-și găsească drum 
larg spre mintea și inima poporului. (Aplauze).

Pentru dezvoltarea continuă a artei și cul
turii din patria noastră este necesară dezba
terea principială, liberă, la care să participe 
toți oamenii de artă, a problemelor de creație, 
de teoria și istoria artei, pe baza concepției 
noastre despre lume și societate.

Critica literară trebuie să analizeze princi
pial activitatea de creație, fără pretenția de 
a da soluții obligatorii cu privire la forma și 
stilul lucrărilor artistice, să ia poziție față de 
manifestările negative și să promoveze operele 
care exprimă realitățile și ideile înaintate ale 
societății noastre Totodată, ea trebuie să con
tribuie la educarea estetică a oamenilor mun
cii, la formarea gustului public.

Progresul culturii socialiste se bazează pe 
cunoașterea și însușirea a tot ce are mai înain
tat arta și cultura mondială, pe dezvoltarea 
largă a schimbului de valori spirituale între 
popoare. Este de aceea necesar să fie intensi
ficate legăturile de colaborare cu oamenii de 
cultură și artă din țările socialiste, cît și din 
celelalte țări, asigurate condiții pentru un 
contact permanent cu viața culturală contem
porană, pentru manifestarea tot mai intensă a 
țării noastre în concertul culturii și artei uni
versale. Aceasta nu presupune însă atitudine 
necritică față de tot ce vine din străinătate, ci 
dimpotrivă, impune spirit de discernămînt, o 
judecată proprie în aprecierea creației artis
tice și a operelor de artă.

Vasta activitate desfășurată pentru propăși
rea patriei, pentru înflorirea artei și culturii 
creează oamenilor de litere și artă largi posi
bilități de manifestare a talentului și forței 
lor creatoare, de făurire a noi opere de va
loare care să îmbogățească tezaurul cultural 
al țării, să contribuie la satisfacerea necesită
ților spirituale ale oamenilor muncii.

LUPTA

SOCIALISMULUI
sistemului capitalist. Creșterea atotputerniciei 
marilor monopoluri în întreaga viață socială 
ascute contradicțiile inerente capitalismului, 
atît pe plan național cît și internațional.

în țările capitaliste se intensifică lupta oa
menilor muncii în frunte cu clasa muncitoare 
împotriva exploatării, pentru revendicări eco
nomice și politice, pături sociale largi, cercuri 
democratice, personalități ale vieții publice iau 
poziție activă împotriva politicii antipopulare 
a monopolurilor, pentru apărarea libertăților 
și drepturilor democratice.

Datorită politicii țărilor imperialiste de ex
ploatare sub diferite forme a popoarelor, se 
adîncește prăpastia dintre țările capitaliste 
înaintate economic și țările slab dezvoltate, 
continuă să existe în lume vaste zone ale foa
metei, sărăciei și inculturii.

in lupta pentru piețe de desfacere, pentru 
surse de materii prime și sfere de influență, 
pentru menținerea și acapararea de poziții do
minante asupra altor popoare, contradicțiile 
interimperialiste devin tot mai profunde.

Forțele agresive ale imperialismului se opun 
procesului de transformare social-politică a lu
mii, atentează la independența și suveranita
tea popoarelor, recurg la represiuni colonia
liste și intervenții armate deschise, periclitînd 
pacea mondială.

Agresiunea Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam, angajarea forțelor armate americane 
în operațiile de război împotriva mișcării pa
triotice de eliberare din Vietnamul de sud și 
bombardarea sistematică a teritoriului Repu
blicii Democrate Vietnam au produs o mare 
îngrijorare și, totodată, protestul tuturor po
poarelor iubitoare de pace. Intervenția impe
rialismului american în Republica Dominicană 
este încă o manifestare a politicii de amestec 
în treburile interne ale unui stat suveran.

(Continuare în pag. a VIII-a)



PAGINA 8 SClNTEIA

Raportul C. C. al P. C. R. 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. a VII-a)

Poporul român, condamnînd cu toată hotă- 
rîrea intervenția imperialistă în Vietnam, și-a 
exprimat și își exprimă deplina solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului vietnamez. (Aplau
ze puternice). România cere cu hotărîre înce
tarea intervenției americane în Vietnam și re
tragerea tuturor trupelor străine ; poporul viet
namez să fie lăsat să-și rezolve singur trebu
rile interne- Țara noastră a acordat și va con
tinua să acorde sprijin poporului vietnamez 
în lupta sa eroică. (Aplauze îndelungate).

Ce ecou pot găsi și cum pot fi crezute cuvin
tele despre „dragoste de pace" și „legalitate 
internațională" rostite de diferite persoane ofi
ciale americane, cînd continuă șirul acțiunilor 
agresive, al intervențiilor armate pentru sus
ținerea unor regimuri din cele mai reacționare, 
respinse de popoare ?

Linia politicii de forță a cercurilor imperia
liste americane și a actelor lor agresive este 
lipsită de perspectivă și sortită eșecului. Ea 
este condamnată de cercurile largi ale opiniei 
publice mondiale și nu poate duce decît la izo
larea promotorilor acestei linii, la discreditarea 
lor pe plan internațional și pînă la urmă la 
înfrîngerea acestei politici. (Aplauze).

Cauza progresului și civilizației omenirii im
pune respectarea dreptului fiecărui popor, fie 
el mare sau mic, de a-și alege nestingherit ca
lea dezvoltării politico-sociale și economice, de 
a-și afirma ființa națională, de a-și rezolva 
singur treburile proprii ; aceasta constituie 
totodată o cerință esențială a menținerii și 
consolidării păcii.

Intensificarea acțiunilor agresive ale cercu
rilor imperialiste demonstrează că existența 
imperialismului constituie o permanentă sursă 
de pericole pentru pace, menține terenul dez
lănțuirii unui nou război mondial. Mai mult ca 
oricînd se impun creșterea vigilenței și întă
rirea unității tuturor forțelor iubitoare de pace, 
întărind continuu unitatea lor, luptînd într-un 
singur front, țările socialiste, clasa muncitoare 

internațională, noile state independente, mișca
rea de eliberare națională, mișcarea mondială 
pentru apărarea păcii au capacitatea reală de 
a apăra pacea lumii și a salvgarda civilizația 
umană. (Aplauze).

Tovarăși,

România, manifestîndu-se ca factor activ pe 
arena mondială, înfăptuiește o politică externă 
de pace, desfășoară o activitate perseverentă 
pentru micșorarea încordării internaționale, 
pentru dezvoltarea colaborării între popoare 
și consolidarea păcii în lume.

Corespunzător intereselor fundamentale ale 
poporului român, ale cauzei socialismului și 
păcii, țara noastră pune în centrul politicii sale 
externe prietenia strînsă și alianța frățească cu 
țările socialiste. în acești ani au continuat să 
se dezvolte multilateral legăturile de prietenie 
și colaborare ale României cu toate țările sis
temului mondial socialist, au avut loc schim
buri de vizite ale delegațiilor de partid și de 
stat cu reprezentanții Uniunii Sovietice, R. P. 
Chineze, R. P. Ungare, R. P. Bulgaria, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polone, R. S. Cehoslovace, 
R. D. Germane, R. P. Albania, R.P.D. Coreene, 
R. D. Vietnam, R. P. Mongole, Republicii Cuba. 
Aceste întîlniri au prilejuit discutarea tovără
șească a diferite probleme de interes comun, 
contribuind la întărirea prieteniei și colaboră
rii dintre popoarele noastre. (Aplauze).

Țara noastră consideră ca o îndatorire a sa 
internaționalistă dezvoltarea continuă a rela
țiilor frățești cu toate țările socialiste, aducîn- 
du-și contribuția activă la unitatea și coeziu
nea sistemului mondial socialist. (Aplauze).

Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, 
România se pronunță pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare cu toate țările, fără deose
bire de sistem social-politic. Considerăm că fie
care stat are de dat și de primit în cadrul cir
culației valorilor materiale și spirituale create 
de popoare.

în acești ani s-au dezvoltat și îmbunătățit 
relațiile, îndeosebi pe plan economic, dintre 

România și o serie de țări ale Europei occiden
tale, reluîndu-se vechi legături tradiționale. 
Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani s-au 
extins relațiile și s-au stabilit legături cu noi 
state din Asia, Africa, America Latină.

Apreciem evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
țara noastră și Grecia, în spiritul prieteniei 
care a existat întotdeauna între popoarele 
noastre. Dorim ca și relațiile noastre cu Turcia 
să ia un asemenea curs. Dezvoltarea unor legă
turi de bună vecinătate, prietenești, între toate 
statele balcanice corespunde intereselor comune 
ale țărilor noastre, ale colaborării în această 
zonă geografică, ale întăririi păcii. (Aplauze).

Țara noastră va dezvolta și în viitor relațiile 
economice, tehnico-științifice, culturale cu toate 
statele, considerînd că schimburile multilate
rale pe baza avantajului reciproc, fără condi
ții politice, fără restricții și discriminări, con
tribuie la micșorarea încordării internaționale 
și la apropierea între popoare, constituie un 
important factor de întărire a păcii.

Politica internațională a țării noastre are ca 
temelie trainică, permanentă, principiile suve
ranității și independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. (Aplauze). România mili
tează pentru promovarea consecventă a aces
tor principii pe arena internațională, conside
rînd că respectarea lor este o condiție esen
țială în vederea dezvoltării colaborării între 
state, întăririi încrederii între popoare, respec
tării dreptului inalienabil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta- (Aplauze).

Luînd parte la activitatea Organizației Na- . 
țiunilor Unite, România s-a pronunțat consec
vent pentru îmbunătățirea activității acestui 
for internațional, încît el să oglindească reali
tățile lumii de azi. Ca o cerință esențială, ne 
pronunțăm consecvent pentru universalitatea 
organizației și pentru restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze, mare putere mon
dială, singura îndreptățită să reprezinte poporul 
chinez. (Aplauze puternice).

Țara noastră militează pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru crearea de zone denuclearizate, pentru 
interzicerea necondiționată a folosirii armelor 
atomice și distrugerea totală a stocurilor exis
tente. Viața dovedește că împărțirea lumii în 
blocuri militare agravează încordarea in
ternațională, alimentează neîncrederea între 
state, existența pactelor agresive N.A.T.O.,
S.E.A.T.O., C.E.N.T.O purtînd în sine și favo- 
rizînd tendințe de dominație din partea unor 
state imperialiste asupra altor state. Țara noas
tră se pronunță cu hotărîre pentru lichidarea 
oricăror blocuri militare.

O influență negativă asupra relațiilor inter
naționale are existența bazelor militare străine 
și a trupelor aflate pe teritoriul altor state. 
Angajîndu-se tot mai direct în lupta împotriva 
mișcărilor democratice de pretutindeni, S.U.A. 
au ajuns să aibă aproape jumătate din efecti
vul forțelor lor armate împrăștiate în diferite 
părți ale lumii. în interesul întăririi păcii, li
chidării oricăror forme de amestec în treburile 
interne ale popoarelor, România se pronunță 
pentru desființarea bazelor militare și retrage
rea tuturor trupelor aflate pe teritoriul altor 
state.

O mare însemnătate pentru însănătoșirea 
climatului internațional ar avea-o înlăturarea 
rămășițelor celui de-al doilea război mondial 
prin încheierea Tratatului de pace german, 
pornindu-se de la recunoașterea realității isto
rice a existenței celor două state germane.

Militînd pentru apărarea păcii, pentru mic
șorarea încordării internaționale, țara noastră 
acordă o deosebită atenție întăririi capacității 
sale de apărare. Și în viitor, partidul și gu
vernul vor manifesta cea mai mare grijă pen
tru înzestrarea și pregătirea Forțelor noastre 
Armate, încît ele, alături de forțele armate ale 
celorlalte state participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, să-și 
poată îndeplini oricînd misiunea sacră de 
apărare a cuceririlor revoluționare ale po
porului, independenței patriei, cauzei socialis
mului și păcii. (Aplauze).

Poporul nostru privește viitorul cu convin
gerea că prin lupta unită a popoarelor, prin 
acțiunea comună a tuturor forțelor păcii va 
fi asigurat triumful cauzei păcii, corespunză
tor intereselor fundamentale ale întregii ome
niri. Pentru victoria acestei cauze mărețe Ro
mânia va depune toate eforturile și își va 
aduce neprecupețit întreaga sa contribuție. 
(Vii aplauze).

Tovarăși,

Bilanțul măreț al întregii activități desfă
șurate în domeniul dezvoltării interne și al 
relațiilor internaționale demonstrează justețea 

liniei politice și organizatorice a partidului 
nostru, a Comitetului său Central în activi
tatea desfășurată între cele două congrese, 
Comitetul Central nu și-a precupețit forțele 
pentru a fi la înălțimea încrederii ce i s-a 
acordat. Documentele pe care le va adopta 
Congresul, Directivele cu privire la planul de 
cinci ani și la electrificarea țării, Statutul 
partidului, obiectivele fundamentale și sarci
nile de viitor ale politicii noastre interne și 
externe stabilite de Congres vor constitui pro
gramul dezvoltării întregii noastre societăți. 
CEL DE-AL IX-LEA CONGRES AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN VA RĂMÎNE 
ÎNSCRIS CU LITERE DE AUR ÎN ISTORIA 
ROMÂNIEI. (Aplauze puternice, îndelungate).

înfăptuind sarcinile noului plan cine>i'*»L 
poporul nostru își va aduce contribuția t. 
întărirea sistemului socialist mondial, a forțe
lor care luptă pentru progres social, la victo
ria cauzei socialismului și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze).

întreaga activitate a organelor și organiza
țiilor de partid, a comuniștilor din țara noas
tră este închinată fericirii poporului. Va tre
bui să desfășurăm o muncă tot mai intensă 
pentru a asigura realizarea în cît mai bune 
condiții a tuturor sarcinilor trasate de Con
gresul nostru. Să punem toată energia și capa
citatea noastră de muncă în slujba patriei, a 
cauzei socialismului și comunismului. (Aplphize 
puternice). z

Ne exprimăm deplina convingere că munci
torimea, țărănimea, intelectualitatea, întregul 
popor vor munci cu și mai mult elan pentru 
traducerea în viață a politicii partidului, pen
tru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de 
Congres. ÎN URMĂTORII CINCI ANI PO
PORUL ROMAN VA PARCURGE ÎNCĂ O 
ETAPĂ PE DRUMUL VIEȚII SALE NOI, SE 
VA APROPIA ȘI MAI MULT DE PISCURILE 
ÎNALTE ALE CIVILIZAȚIEI, DE SOCIETA
TEA COMUNISTĂ ! (Aplauze puternice, înde
lungate).

Trăiască Partidul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului 1 (Ovații, urale, 
întreaga asistență se ridică în picioare).

Trăiască și înflorească România socialistă ! 
(Aplauze, ovații îndelungate).

Sub steagul invincibil al marxism-leninis- 
mului să se dezvolte necontenit unitatea țări
lor socialiste, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale ! (Ovații, urale).

Trăiască pacea și prietenia între popoare ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Deschiderea Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I-a)

— Delegației Partidului Pro
gresist al Poporului Muncitor 
din Cipru, în frunte cu tova
rășul Kyriakos Hristu, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Progresist al Poporului 
Muncitor din Cipru (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Suedia, condusă 
de tovarășul Gdsta Johansson, 
membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Suedia (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Liban (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Portughez, în frunte 
cu tovarășul Manuel Rodri
gues da Silva, membru al Se
cretariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Portughez (Aplauze).

— Delegației Partidului So
cialist Italian al Unității Pro
letare, în frunte cu tovarășul 
Vincenzo Ansanelli, membru 
al Direcțiunii Partidului So
cialist Italian al Unității Pro
letare (Aplauze).

— Delegației Partidului 
Popular al Convenției din 
Ghana, condusă de Paul Ta- 
goe, membru al Comitetului 
de conducere al Partidului 
Popular al Convenției din 
Ghana, ministru de stat, prim- 
secretar parlamentar (Aplau
ze).

— Delegației Partidului Co
munist din Venezuela, în frun
te cu tovarășul Eduardo Gal
legos Mancera, membru al 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Venezuela (A- 
plauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Luxemburg, to
varășul Dominique D. Urbany, 
președintele Partidului Comu
nist din Luxemburg (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Finlanda, în frun
te cu tovarășa Hertta Kuusi
nen, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Fin
landa (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Uruguay, tova
rășul Jose Luis Massera, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Uru
guay. (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Sudan, condusă de 
tovarășul Joseph Garang, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Sudan (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Muncii din Elveția, tovarășul 
Roger Dafflon, secretar al 
partidului, membru al Comi
tetului Director al Partidului 
Muncii din Elveția (Aplauze).

— Delegației Partidului Co

munist din Irak, în frunte cu 
tovarășul Naji Mahawi, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Irak 
(Aplauze).

— Delegatei Partidului Co
munist din Olanda, tovarășa 
Hanna van Ommereen Ave- 
rinck, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Olanda (Aplauze).

— Delegației Partidului So
cialist Unit din Islanda, în 
frunte cu tovarășul Kjartan 
Olafsson, președintele Comite
tului Central al Partidului So
cialist Unit din Islanda (A- 
plauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist Tunisian, tovarășul 
Mohamed Harmel, conducător 
al comuniștilor tunisienl 
(Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Danemarca, în 
frunte cu tovarășul Gelius 
Lund, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Danemarca (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Argentina, condu
să de tovarășul Hector Agosti, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist din Argentina (Aplauze).

— Delegației Partidului 
Popular (Tudeh) din Iran, în 
frunte cu tovarășul Eskandary 
Iradj, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Popular din Iran 
(Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Turcia, tovară
șul Yacub Demir, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Tur
cia (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Bolivia, în frunte 
cu tovarășul Jorge Kolle, 
membru al Secretariatului și 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Bolivia (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist din Columbia, în frun
te cu tovarășul Hernando 
Hurtado, membru în Comite
tul Executiv Central al Par
tidului Comunist din Colum
bia (Aplauze).

— Delegației Partidului Co
munist Mexican, condusă de 
tovarășul Manuel Terrazas 
Guerrero, membru al Prezi
diului și secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Mexican (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Muncii din Guatemala, tova
rășul Jose Manuel Fortuny, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Guatemala (Aplauze).

— Delegatului Partidului 
Comunist din Iordania — to
varășul Fuad Nassar, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Iordania (Aplauze).

Noi vedem în prezența la 
Congres a stimaților oaspeți 
încă o mărturie a legăturilor 

strînse internaționaliste dintre 
partidele și popoarele noastre 
(aplauze), un semn de adîncă 
prietenie și înaltă prețuire 
față de partidul nostru, de po
porul român, constructor al 
socialismului (aplauze), o ma
nifestare a solidarității mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale. (Aplauze). Le 
mulțumim tuturor pentru par
ticiparea la lucrările Congre
sului nostru. (Asistența, în pi
cioare, aplaudă îndelung).

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu a spus în continuare:

Tovarăși,

Nu demult, partidul și po
porul au suferit o grea pier
dere prin încetarea din viață 
a tovarășului nostru de luptă și 
muncă, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu credincios și conducă
tor de seamă al partidului și 
poporului român, militant e- 
minent al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 
Propun Congresului ca, în me
moria lui, să păstrăm un mo
ment de reculegere.

(întreaga asistență, în pi
cioare, păstrează un minut de 
reculegere).

La propunerea făcută de 
tovarășul Gheorghe Roșu, de
legat al organizației regionale 
de partid Bacău, în numele 
și din însărcinarea unui nu
măr de delegați din toate re
giunile țării, delegații au ales 
apoi, în unanimitate, în PRE
ZIDIUL CONGRESULUI, 
pe tovarășii: Apostol Gheor
ghe, Bergheanu Maxim, 
Bîrlădeanu Alexandru, 
Bodnaraș Emil, Borilă Pe
tre, Cazacu Virgil, Ceau
șescu Nicolae, Chivu Stoi
ca, Coliu Dumitru, Dalea 
Mihai, Dănălache Florian, 
Drăgan Constantin, Dră
ghici Alexandru, Enache 
Petre, Fazekaș Janos, Funk 
Ștefania, Gere Mihai, 
Gîdea Suzana, Maurer 
Gheorghe Ion, Militaru Al- 
dea, Moghioroș Alexan
dru, Murgulescu Ilie, Ni- 
culescu-Mizil Paul, Oniga 
Emil, Pîrvulescu Constan
tin, Răutu Leonte, Sălăjan 
Leontin, Spătărelu Ion, 
Stoica Gheorghe, Turcu 
Ion, Verdeț Ilie, Vîlcu 'Vi
sile, Voitec Ștefan.

In aplauzele asistenței cei 
aleși iau loc în prezidiu, avînd 
de o parte și de alta pe con
ducătorii delegațiilor partide
lor comuniste, muncitorești și 
ai altor partide democratice 
de peste hotare.

După alegerea prezidiului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus:

Dragi tovarăși,

După cum este cunoscut, Co
mitetul Central a hotărît în 
unanimitate să supună apro
bării Congresului propunerea 
ca partidul nostru să poarte 
denumirea : „Partidul Comu
nist Român". (Aplauze, urale 
puternice, întreaga sală, în pi
cioare, aclamă îndelung).

Făcînd această propunere 
Comitetul Central s-a călăuzit 
de faptul că această denumire 
corespunde cel mai bine 
schimbărilor care au avut loc 
în societatea noastră, stadiu
lui actual de dezvoltare a par
tidului, .scopului său final — 
construirea societății comunis
te (Aplauze puternice).

Această propunere s-a bucu
rat de aprobarea entuziastă șl 
sprijinul deplin al tuturor 
membrilor partidului, al între
gului nostru popor (Aplauze 
puternice).

Pentru ca lucrările Congre
sului nostru să se desfășoare 
de la început sub această de
numire, considerăm că ar fi 
potrivit ca, încă înainte de a 
se intra în ordinea de zi, Con
gresul să se pronunțe asupra 
acestei propuneri.

în cazul aprobării de către 
Congres a noii denumiri a 
partidului, apare necesitatea 
să se schimbe numerotarea 
Congreselor, reflectîndu-se 
astfel continuitatea activității 
partidului nostru de-a lungul 
istoriei sale. începîndu-se nu
merotarea de la Congresul din 
mai 1921, care a marcat crea
rea partidului marxist-leninist 
al clasei muncitoare din țara 
noastră și ținînd seama că au 
avut loc cinci congrese ale 
Partidului Comunist, iar după 
unificarea Partidului Comu
nist cu Partidul Social-Demo
crat trei congrese ale Parti
dului Muncitoresc Român, 
Congresul nostru ar urma să 
fie cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).

Din însărcinarea Comitetu
lui Central, propun Congresu
lui următoarele :

1 — Partidul Munci
toresc Român să se de
numească „Partidul Co
munist Român“. (Aplau
ze puternice, ovații în
delungi).

2 — Prezentul Con
gres să se numeroteze 
„Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân". (Aplauze puter
nice, ovații îndelungi).

Pusă la vot, propunerea 
privind schimbarea denumi
rii „Partidului Muncitoresc 

Român" în „Partidul Comu
nist Român" este aprobată în 
unanimitate, într-o atmosferă 
de mare entuziasm. Pusă la 
vot, se aprobă în unanimitate 
propunerea ca prezentul Con
gres să fie numerotat „al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român".

ÎNCEPÎND DIN ACEST 
MOMENT — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
PARTIDUL NOSTRU VA 
PURTA DENUMIREA 
GLORIOASA — PARTI
DUL COMUNIST ROMAN 
— SUB CONDUCEREA 
CARUIA AU FOST RĂS
TURNATE CLASELE EX
PLOATATOARE ȘI CU
CERITA PUTEREA POLI
TICA.

Este un moment emoționant. 
Întreaga asistență, în picioare, 
aclamă îndelung, minute în șir 
răsună urale, aplauze furtu
noase.

Lucrările primei ședințe « 
Congresului sînt conduse de 
tovarășul Chivu Stoica.

La propunerea făcută, în 
numele unui grup de delegați 
din mai multe regiuni ale 
țării, de tovarășul Ion Stă- 
nescu, delegat al organi
zației regionale de partid Ol
tenia, au fost aleși, în una
nimitate în COMISIA DE 
VALIDARE tovarășii: Ba- 
lalia Dumitru, Breiten- 
hofer Anton, Cervenco- 
vici Andrei, Cîrcei Ion, 
Crăciun Constanța, Dănilă 
Aurelia, Fazekaș Ludovic, 
Necula Gheorghe, Roșu 
Gheorghe, Tiulescu Costa- 
che, Uglar Iosif.
La propunerea făcută, din îm

puternicirea unui grup de 
delegați din toate regiunile 
țării, de tovarășul Iosif 
Banc, delegat al organi
zației regionale de partid Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, au 
fost aleși în unanimitate în 
SECRETARIATUL CON
GRESULUI tovarășii: Călin 
Gheorghe, Iliescu Ion, Matei 
Ștefan, Patilineț Vasile, 
Păcuraru Andrei, Potop Va
sile, Stănescu Ion, Trofin 
Virgil, Voicu Ștefan.

Tovarășul Chivu Stoica a 
supus Congresului următoa
rea ordine de zi:

1. Raportul Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român cu 
privire la activitatea 
partidului in perioada 
dintre Congresul al
VIII- lea și Congresul al
IX- lea al P.C.R. Rapor
tor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

2. Raportul Comisiei 
Centrale de Revizie. Ra
portor tovarășul Con
stantin Pîrvulescu.

3. Raportul asupra Di
rectivelor Congresului 
al IX-lea al Partidului 
Comunist Român pri
vind planul de dezvol
tare a economiei națio
nale pe perioada 1966— 
1970. Raportor tovară
șul Ion Gheorghe Mau
rer.

4. Raportul asupra 
Directivelor Congresu
lui al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român 
privind planul de 10 ani 
pentru dezvoltarea e- 
nergeticii. Raportor to
varășul Chivu Stoica.

5. Raportul cu privi
re la proiectul Statutu
lui Partidului Comunist 
Român. Raportor tova
rășul Gheorghe Apostol.

6. Alegerea Comite
tului Central al Parti
dului Comunist Român 
și a Comisiei centrale 
de revizie.

Congresul a aprobat în una
nimitate ordinea de zi pro
pusă.

A fost aprobat apoi regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului. Lucrările 
Congresului se vor desfășura 
între 19—24 iulie.

La primul punct al ordinei 
de zi se dă cuvîntul tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Pri
mul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român este primit de de
legați și invitați cu vii aplauze 
și urale.

Raportul a fost subliniat în 
repetate rînduri de aplauze 
puternice.

La încheierea raportului, în
treaga asistență, în picioare, 
aclamă îndelung, minute în 
șir răsună ovații. Este o 
manifestare puternică a dra
gostei profunde față de 
conducătorul înțelept al po
porului nostru, Partidul Co
munist Român, a încrederii 
nestrămutate în politica sa 
marxist-leninistă, pusă în 
slujba intereselor și năzuințe
lor vitale ale poporului, a în
floririi continue a României 
socialiste.

•k
Lucrările ședinței de luni 

după-amiază a Congresului au 
fost conduse de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Tovarășul Constantin Pîrvu
lescu a prezentat Raportul 
Comisiei Centrale de Revizie.

In numele unor delegați din 

toate regiunile țării, tovarășul 
Vasile Vîlcu. delegat al orga
nizației regionale de partid 
Dobrogea, a prezentat apoi 
spre aprobare Congresului 
componența COMISIEI DE 
REDACTAREA PROIEC
TELOR DE HOTARlRI ȘI 
REZOLUȚII ALE CON
GRESULUI.

Congresul a ales în una
nimitate Comisia alcătuită 
din tovarășii : Ceaușescu 
Nicolae, Chivu Stoica, Mau
rer Gheorghe Ion, Apostol 
Gheorghe, Bîrlădeanu Ale
xandru, Bodnaraș Emil, 
Drăghici Alexandru, Răutu 
Leonte, Niculescu-Mizil Paul, 
Banc Iosif. Cosma Ion, 
Daicoviciu Constantin, Gas
ton Gheorghe Marin, Giosan 
Nicolae, Hudițeanu Nicolae, 
Hulubei Horia, Lupu Petre, 
Mănescu Manea, Mihoc 
Gheorghe, Moldovan Ro
man, Popescu Dumitru, Po- 
povici Titus, Radulescu 
Gogu, Takacs Ludovic, 
Tripșa Ștefan.

Depunerea unor coroane de flori 
de către delegația P. S. U. G.
Luni după-amiază, delegația 

Partidului Socialist Unit din 
Germania, în frunte cu Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, a depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism, la Monumentul eroi
lor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici.

Sosirea delegației 
Partidului Comunist din Martinica 
la Congresul al IX-lea al P. C. R.
Luni după-amiază a sosit- în 

Capitală, pentru a participa la 
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., Georges 
Mauvois, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al

Trecîndu-se apoi la discu
ții. au luat cuvîntul tovarășii: 
Florian Dănălache, delegat al 
organizației orășenești de par
tid București, Gheorghe Roșu, 
delegat al organizației regio
nale de partid Bacău, Nicolae 
Agachi, delegat al organizației 
regionale de partid Hunedoara, 
Nicolae Ștefan, delegat al or
ganizației regionale de partid 
Argeș, Gheorghe Goina, dele
gat al organizației regionale 
de partid Crișana, Cristofor 
Simionescu, delegat al orga
nizației regionale de partid 
Iași, Nicolae Tăbîrcă, delegat 
al organizației regionale de 
partid Ploiești, Gheorghe 
Stoica, delegat al organizației 
regionale de partid București.

Lucrările Congresului con
tinuă marți dimineața.

*
Lucrările Congresului al IX- 

lea al Partidului Comunist 
Român sînt urmărite de nu
meroși ziariști de peste hotare, 
trimiși speciali ai agențiilor 
internaționale de presă, ai 
ziarelor și posturilor de radio 
și televiziune din diferite 
țări. (Agerpres)

La depunerea coroanelor au 
participat tovarășul Alexandru 
Drăghici, membri ai C.C. al 
P.C.R., activiști de partid, re
prezentanți ai Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al 
Capitalei.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R. D. Germane la 
București, iar la Monumentul 
eroilor sovietici și membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice.

(Agerpres)

Partidului Comunist din Mar
tinica.

La aeroport a fost întâmpi
nat de Vasile Patilineț, Barbu 
Zaharescu, de activiști de 
partid. (Agerpres)
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