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In timpul lucrărilor Congresului

Marți, 20 iulie, au conti
nuat" lucrările celui de<-al 

i IX-lea Congres al Parti- 
1 clului Comunist Român.

Ședințele., de . dimineață 
au fost conduse de tovară
șii- Gheorghe Apostol și 
Alexandru Bîrlădeanu.

în aplauzele asistenței, a 
fost salutată sosirea la lu
crările Congresului a to
varășului Georges Mau- 
vois, membru al Biroului 
Politic, secretar. al C.C. al 
Partidului Comunist din 
Marținica. .

întîmpinat cu vii și pu
ternice aplauze tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a 
prezentat Raportul asupra 
Directivelor Congresului al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român privind pla
nul de dezvoltare a econo
miei naționale pe perioada 
1966—1970. Raportul a fost 
subliniat în repetate rîn- 
duri de aplauze puternice.

în continuarea lucrărilor, 
la discuții au luat cuvîntul 
tovarășii Aldea Militaru,

delegat al orgaqjaației re
gionale de partid Brașov, 
Anghel Mircea Dan, dele
gat al organizației regiona
le de partid- București, 
Titus Popovici, delegat al 
organizației regionale de 
partid Crișana..

Tovarășul Gheorghe Ne- 
cula a expus raportul Co
misiei de validare care a 
fost aprobat în unanimi
tate de delegați.

în continuarea discuțiilor 
iau cuvîntul tovarășii Ion 
Stănescu, delegat al orga
nizației regionale de partid 
Oltenia, Emil Bobu, delegat 
al organizației regionale de 
partid Suceava’, Ionel A- 
drian, delegat al organiza
ției regionale de partid 
Iași, Eleonora- Cojocaru, 
delegată a organizației oră
șenești de partid București. 
Janos Fazekaș, delegat al 
organizației regionale de 
partid Cluj, Sabin Ghioan- 
că, delegat al organizației 
regionale de partid Hune
doara, Maria Bălțatu, dele

gată a organizației regio
nale de partid Dobrogea, și 
Maxim Berghianu, delegat 
al organizației regionale de 
partid Cluj. • -

Lucrările .ședințelor de 
după-amiază au fost cpn- 
duse- de tovarășii Emil 
Bodnaraș și Alexandru 
Drăghici.

întîmpinat cu vii și pu
ternice aplauze tovarășul 
Chivu Stoica a prezentat 
Raportul asupra Directive
lor Congresului al IX-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân privind .planul de 10 
ani, pentru dezvoltarea e- 
nergeticii.

Raportul a fost subliniat 
în repetate rînduri de a- 
plauze puternice.'

Au-luat cuvîntul, în con
tinuarea discuțiilor, tovară
șii Constantin Dăseălescu, 
delegat al' organizației re
gionale de partid Galați, și 
Lazar Manea, delegat al or
ganizației regionale de par
tid București.

în cursul ședințelor de
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Lucrarea a fost editată intr-un 
tiraj de masă

Moment de pauză. în locul obiș
nuitului zgomot din cazangerie, se 
aud frînfuri de convorbiri, foșnetul 
ziarelor proaspăt sosite... Printre 
muncitorii „Grivifei Roșii", ca pretu
tindeni, răsună puternicul ecou al 
Congresului.

— Mulfi dintre noi am asistat la 
ședința de deschidere. Vreau să spun 
că am privit-o la televizor, însă ne 
simțeam cu toții ca și cum am fi fost 
acolo, în marea sală... — ne spune 
șeful de echipă Ion Constantin. Cînd 
Congresul a hotărît ca partidul nos
tru să poarte numele de Partidul Co
munist Român, mi-am auzit bătăile 
inimii. Nu uiți o astfel de clipă. Te 
simfi mîndru, simfi întreaga răspun
dere de a purta înaltul titlu de 
membru de partid.

— Ce impresie v-a produs conți
nutul Raportului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu?

— Convingerea că cel de-al IX-lea 
Congres va rămîne într-adevăr în
scris cu litere de aur în istoria țării. 
Partidul nu numai că ne arată lim
pede urcușul spre culmile societății 
socialiste, dar ne și călăuzește înlr-a- 
colo, ne ajută să pășim înainte după 
un plan îndrăzneț, bine cîntărit, al
cătuit în mod științific. Programul 
partidului e al fiecăruia dintre noi, 
membru sau nemembru de partid, in
diferent de profesie, fiindcă de în
făptuirea lui e legată înflorirea repu
blicii noastre socialiste, deci bună
starea, fericirea tuturor. Citind rapor
tul, simți îndemnul de a munci, de a 
produce la un nivel mult mai ridicat 
decît pînă "acum. Te obligă înseși 
treptele pe care le cucerești.

— La ce trepte vă gîndiți?
— La cele ale industrializării. Parti

dul dezvoltă o industrie pe măsura 
timpului nostru, care cunoaște o re
voluție fehnico-științifică fără prece
dent. Ce înseamnă asta? Tehnică din 
cea mai avansată, introducerea celor 
mai noi izbînzi ale științei, automa
tizare, mecanizare. Ca să ții pasul, 
viața te obligă să le stăpînești, adică 
să-ți însușești cunoștințe tot mai înal
te, să te perfecționezi, să te speciali
zezi.

— Cum ați întîmpinat Congresul ?
— în cinstea lui, echipa noastră a

predat două cazane înainte de ter
men. Acum, între altele, executăm 
piloni pentru șantierul de la Porțile 
de Fier. Lucrare pretențioasă, ne ba
tem pentru calitate înaltă I

Momentul de pauză a luat sfîrșit. 
Cei 26, cazangii și sudori, își reiau 
lucrul, „înscriindu-se la cuvînt" cu u- 
nelfele lor pe marginea documentu
lui în care se prevăd marii pași de 
viitor ai țării.

Trecem în secția vecină — montaj 
de utilaj chimic, întîlnindu-l pe șeful 
ei, inginerul Leonid Năilescu :

— Am început să studiez rapor
tul. Toate ideile, toate prevederile au 
o importanță deosebită pentru dez
voltarea societății noastre. Iar direc
țiile de dezvoltare vădesc o mare 
complexitate. Se desprinde o idee 
călăuzitoare : aceea a industrializării 
socialiste care stă la temelia întregu
lui nostru progres. Știți, noi, ingine
rii, avem o expresie : alfa șj omega.

— Cum se aplică în cazul de față ?
— Prinfr-un întreg ansamblu de 

profunde prefaceri, resimțite în eco
nomie ca și în întreaga viață socială. 
Industria înseamnă dezvoltarea ora
șelor, a unor puternice centre econo
mice și culturale, înseamnă creșterea 
forței clasei muncitoare și, implicit, a 
rolului ei conducător. Sau, să ne gîn- 
dim la rolul industriei în ridicarea a- 
griculfurii — mecanizare, chimizare — 
la influența asupra modului de viață 
ai țărănimii. într-un cuvînt, deși mă 
văd nevoit să folosesc mai multe, o- 
pera de industrializare este un factor 
hofărîtor pentru progresul întregii 
economii, pentru ridicarea standardu
lui general de viață, pentru asigurarea 
a înseși independenței și suverani
tății naționale. în același timp, e vor
ba și de răspunderea, de satisfacția 
pe care o încerci în propriul domeniu 
de activitate.

— Vă referiți, probabil, la faptul 
că pînă nu de mult Grivița repara lo
comotive, iar astăzi înzestrează ma
rile combinate ale țării ?

— Chiar în sens mai larg și mai... 
istoric. România, nevoită odinioară 
să importe pînă și șuruburi, în vii
torul plan cincinal va produce ma

joritatea mașinilor și instalațiilor ne
cesare realizării programului de in
vestiții. Nivelul industriei constructoa
re de mașini e un indice de civili
zație. Iar Congresul, atît de însufle- 
țifor prin fiecare prevedere a sa, 
hotărăște indici mai înalți de pro
gres și civilizație.

— La ce lucrați în prezent ?
— Colectivul secției noastre e an

grenat într-o încordată bătălie : pre
darea unei linii de amoniac pentru 
combinatul de la Turnu Măgurele. 
Răspundem astfel la una dintre sarci
nile de căpetenie puse în fața con
structorilor de mașini — fabricarea de 
linii tehnologice complete.

De-a lungul căii Grivifei, care a 
îmbrăcat în cinstea Congresului vest
minte festive — steaguri roșii și tri
colore flufurînd pe întreaga magis
trală — ajungem la „Dacia". Anga
jamentele îndeplinite și depășite, o 
adevărată țesătură de cifre, dau mă
sura avînfului în muncă al textiliști- 
lor din aceste istorice zile.

— Soțul meu și cu mine urmărim 
la radio lucrările Congresului —- ne 
spune țesăfoarea Filoffeia Neagu. E 
vorba de viitor. De viitorul țării și al 
nostru. Mi-a mers la suflet raportul 
tovarășului Ceaușescu. Cîteva fraze 
le și țin minte pe dinafară, cred că 
nu greșesc : „Binefacerile socialismu
lui vor fi tot mai puternic simțite în 
fiecare familie, în viața fiecărui cetă
țean, a întregului nostru popor”. 
Binefacerile acestea, de la sutele de 
mii de apartamente noi, ce se vor 
construi, pînă la manualele ce vor fi 
împărțite tuturor copiilor, nu pică însă 
de undeva, de sus. Le dobîndim cu 
mintea și cu brațele noastre. Căci, 
după mine, „totul pentru om” înseam
nă și ca omul să dea fotul, adică fot 
ceea ce are mai bun în el — dragos
te de muncă, pricepere, inițiativă — 
cauzei socialismului, înfloririi țării. E 
un gînd care mi-a trecut mai stărui
tor prin minte urmărind tot ceea ce 
se hotărăște acum, pentru fericirea 
poporului, la Congresul partidului 
nostru comunist. Mă străduiesc să țes 
acest gînd în pînza celor cinci 
războaie pe care le mînuiese.

Victor VlNTU

dwfcă -amiază ale Congresu
lui au rostit cuvîntări de 
salut tovarășii Leonid Brej- 
nev, prim-secretar al Comi
tetului' Central al»Partidu- 
lui'Comuriist al Uniunii So
vietice, care-a înmînat apoi 
Prezidiului mesajul adresat 
de către C.C. al P.C.U.S. 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R. ; Den Siao-pin, 
membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Po
litic al Comitetului Qentral, 
secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist. Chinez ; Walter 
UIbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din 
Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germa
ne, care a înmînat apoi 
Prezidiului mesajul adresat 
de către C.C. al P.S.U.G. 
Congresului al IX-lea al 
P.C.R. ; Todor Jivkov, 
prim-secretar al. Comitetu
lui Central al Partidului

Comunist- Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria ; Edvard 
Kardelj, membru al Comi
tetului Executiv și secretar 
al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele 
Scupștinei Federale a Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia ; Kim Koan 
Hiop, membru al Biroului 
Politic, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, 
vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Core
ene.

Cuyîntările de salut ale 
conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste și 
muncitorești au fost primi
te cu aplauze puternice, în
delungate de delegații și 
invitații la Congres.

Lucrările Congresului 
continuă.

(Agerpres)

Intr-o pauză a Congresului. Conducători ai partidului in mijiocul unor vechi membri de partid

Calea înfloririi 
satului socialist

20 iulie 1965. în timp ce la Bucu
rești, în marea sală a Palatului 
Republicii, își continuă lucrările 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
pe ogoarele ploieștene lucrătorii 
din gospodăriile de stat, mecani
zatorii din S.M.T. și membrii coo
perativelor agricole cinstesc prin 
muncă însuflețită acest eveniment 
de seamă. în multe locuri, seceri
șul a fost terminat.

La Bărcănești, acolo unde pînă 
mai acum cîteva zile tălăzuia în 
bătaia vîntului marea aurie de 
grîne, a rămas doar peria deasă 
a miriștii, oamenii grăbesc strîn- 
sul paielor, împrăștie îngrășămin- 
tele, lucrează la arat. „Pregătim 
recolta anului 1966 — ne spunea 
brigadierul Aldea Constantin — 
prima recoltă a noului cincinal. 
Vrem ca ea să fie o recoltă boga
tă, să depășească producțiile pre
văzute în Directive. Așa începem 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid pe perioada ur
mătorilor cinci ani". Despre viitor 
ne vorbește și inginerul agronom 
Toma Drăghici : „Am ascultat luni, 
la radio, Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
acele clipe am întrezărit, ca într-o 
oglindă, treptele pe care le vom 
urca în viitorii cinci ani. Totul 
este bine calculat. Raportul arată 
că o dată cu continuarea în ritm 
intens a industrializării, se va a- 
corda o mai mare atenție dezvol
tării agriculturii. Aceasta decurge 
din însemnătatea deosebită pe 
care o are agricultura în ansam
blul economiei naționale, ca și 
din faptul că ea este chemată să 
dea un aport tot mai mare la 
progresul țării, la ridicarea nivelu
lui de trai al poporului. Atenția a- 
cordată de partid agriculturii se 
materializează într-un întreg an
samblu de măsuri pe toate planu
rile — de la dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale, amplul program de 
îmbunătățiri funciare prevăzut, și 
pînă la întărirea cooperativelor a- 
gricole de producție. Perspectiva 
conturată în raport ca pînă în 
1970 să rezolvăm în linii ge
nerale problemele mecanizării 
complexe și ale chimizării agri
culturii arată ce progrese se vor 
realiza în modernizarea agricul
turii și aceasta ne umple inima de 
bucurie. Cu o asemenea bază 
tehnico-materială, vom putea ob
ține o creștere considerabilă a 
producției agricole".

— Pe noi, țăranii cooperatori — 
spune tovarășul Toma Stănescu, 
vicepreședinte al cooperativei — 
ne-au bucurat mult cuvintele fru
moase cuprinse în Raportul tova
rășului Ceaușescu la adresa coo
perativelor agricole de producție, 
ca forma cea mai potrivită de or
ganizare a muncii unite a țărăni
mii. Sprijinul material, tehnic și 
științific dat cooperativelor, despre 
care se vorbește în raport, măsu
rile de îmbunătățire a formelor de

îndrumare și conducere a activi
tății acestora ne arată că partidul 
continuă neabătut politica sa de a 
face din fiecare cooperativă agri
colă de producție o unitate eco
nomică puternică, înfloritoare, spre 
binele nostru, al țărănimii, ca și 
al întregii țări. Și pînă acum noi 
am obținut rezultate bune în coo
perativa noastră. Anul trecut, am 
scos în medie la ha 1 950 kg grîu, 
4 000 kg porumb boabe, aproape 
2 000 kg iloarea-soarelui. Recolta a- 
cestui an este la fel de bună. în 
următorii cinci ani, la noi, produc
ția poate să crească nu numai cu 
20 la sută, așa cum se arată în ra
port, ci mult mai mult. Trebuie să 
muncim mai bine, mai organizat, 
să folosim mai din plin sprijinul 
acordat de stat agriculturii. Măsu
rile de cointeresare inițiate de 
partid ne dau imbold în muncă, 
ne iac să lucrăm tot mai bine pă- 
mîntul.

...Tîrgșoru-Vechi. Aici, pe tarla
lele cooperativei agricole lucrează 
una dintre cele mai bune brigăzi 
de tractoare ale S.M.T. Bărcănești. 
Profităm de bura de ploaie care a 
oprit pentru moment lucrul în cîmp 
și luăm un scurt interviu tov. Va- 
sile Dima, șeful brigăzii.

— Lucrez de 17 ani pe tractor. 
Șef de brigadă sînt de vreo 11 ani. 
Am ascultat cu multă atenție, la 
arie, la aparatul cu tranzistori, 
raportul prezentat de tovarășul Ni
colae Ceaușescu. Este cu adevă
rat „programul înfloririi multilate
rale a României socialiste". El ne 
arată foarte limpede fiecăruia, în 
orice domeniu am munci, ce avem 
de tăcut. M-a interesat foarte mult 
acea parte a raportului care se 
referă la mecanizare. Am reținut 
cîteva cifre : numărul tractoarelor 
din S.M.T. va fi, în 1970, cu circa 
55 la sută mai mare decît în 1965, 
al combinelor cu circa 60 la sută, 
îmi dau seama ce vor însemna 
pentru producția agricolă aceste 
mașini. Pămîntul va putea fi lu
crat mai bine, la timp și recoltele 
vor crește. în raport se arată că, 
nouă, mecanizatorilor, partidul ne 
cere să folosim cu întreaga capa
citate aceste utilaje, să extindem 
mecanizarea lucrărilor agricole, să 
ajutăm cooperativele să realizeze 
producții cît mai mari. Ne angajăm 
în fața partidului să nu precupe
țim nici un efort pentru atingerea 
acestui țel, să învățăm și mai bine 
pentru a putea stăpîni tipurile va
riate de mașini cu care va fi do
tată agricultura noastră socialistă.

Sînt cuvinte izvorîte din inimă, 
care reflectă dorința, hotărîrea tu
turor oamenilor muncii de a înfăp
tui și depăși prevederile noului 
contract cu viitorul, încheiat de 
partid, de întregul nostru popor, a 
mărețului program de înflorire a 
patriei noastre socialiste elaborat 
de Congresul Partidului Comunist 
Român.

Radu ATANASESCU

Cartea 
socotelilor

Dorina RĂDULESCU

Badea Chiriac socotea „pe deș
te" și rotile de la car, și ouăle 
din cuibar și ulucile știrbe ale 
ogrăzii... Iscălea apăsind tot cu 
degetul, cu „deștul ăl mare" — 
crucea de cerneală proaspătă. 
Degetele ii erau abecedar, arit
metică și scule. Nu știa cartei 
numai „dacă ai parte ai carte" 
iar lui nu-i făcuse nimeni parte.

Scria cu săpăliga la porumb 
printre rînduri, citea sorții în 
stele și socotea pe degete.

O-i... oi fusese pentru el vre
mea cind mîinile omului erau 
puține ca să-l hrănească, gropile 
din glodurile drumurilor rupeau 
inima carului, iar cazmaua stă
tea lipită de perete și nu săpa 
nici o temelie.

■Ar

Cifrele cuminți din tabla În
mulțirii tipărite pe tartașele ca
ietelor cu pătrățele, aceleași de 
cind lumea, pot sări înainte și 
înapoi, un șotron ciudat care, 
ca și cronicele trecutului sau 
știința viitorului, arată starea, 
istoria și creșterea unui popor.

Cifrele și-au început iar jocul 
miraculos, acum, în zilele Con
gresului, măsurind victoriile do- 
bindite și hotărînd tiparele vii
torului.

Un popor întreg face socoteala 
gospodărește — socoteală care 
cuprinde realitatea noastră de 
ieri, de azi și de mîine: miliarde 
de kilovați lumină, milioane de 
oameni in case noi și o cifră de 
milioane care a dispărut, lăsată 
in urmă. în trecut — cifra anal- 
tabetilor.

Matematicienii susțin că mate
matica se înrudește cu poezia. 
Au dreptate.

Furnalele care străpung azi ce
rul sînt crenelele castelelor tim
purilor noastre — ale oamenilor 
muncii. Panglicile albe ale șose
lelor, umbrite de copaci tineri, 
care ne însoțesc pe toate dru
murile țării, fac, adunindu-le, 
zeci de mii de kilometri de 
poezie.

Lumina la sate, duduitul celor 
peste o sulă de mii de tractoare 
și zeci de mii de combine, care-și 
croiesc drum prin holde, pruncul 
primit în cearșafuri albe la ma
ternitate ca și abecedarul care 
nu se mai fringe, pentru nimeni, 
la o-i... oi, totul și toate poartă 
frumusețea poeziei inspirată de 
hotăririle partidului, constructo
rul vremurilor noastre noi.

Azi sînt multe de socotit, dar 
cartea socotelilor o ținem și o 
facem noi.

Avem toți parte...
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RAPORTUL ASUPRA DIRECTIVELOR CONGRESULUI AL IX-lea 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIVIND PLANUL DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE 
PE PERIOADA 1966-1970

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER
Tovarăși,Importanta problemelor ridicate în raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, perspectivele pe care acest raport le deschide înaintării necontenite a țării noastre pe calea desăvîrșirii constructs,- socialiste acordă celui de-al LX-lea Congres al partidului caracterul unui eveniment de mare însemnă- tate-în viața partidului nostru, în poporului român.Raportul general face o temeinică , aSȘă a realizărilor oamenilor muncii ,și a transformărilor social-econo- , mice din perioada care a trecut de la ultimul nostru Congres. Constituie un tițțmde mîndrie pentru poporul român înfăptuirea cu succes în acești ani a obiectivelor fundamentale ale planului șesenal, încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii și obținerea. o dată cu aceasta, a victoriei depline a socialismului la orașe .și șate, a lichidării pentru totdeauna a exploatării omului de către om. Crearea economiei socialiste unitare, aplicarea consecventă a politicii de industrializare socialistă, de valorificare superioară a resurselor naturale, au dat un puternic avînt dezvoltării în ritm susținut a forțelor de producție, îmbunătățirii continue a vieții materiale și spirituale a oamenilor muncii.Esența transformărilor revoluționare săvîrșite de poporul român își găsește expresia în proiectul noii Constituții care definește statul nostru „stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar".La temelia puterii noastre populare se află alianța frățească muncito- rească-țărănească, unitatea de nezdruncinat dintre clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății — țărănime, intelectualitate și celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, însuflețite de aceeași cauză nobilă — cauza construirii socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Succesele repurtate de poporul român în toate domeniile, roade ale muncii sale pline de avînt, se dato- resc faptului că a urmat și urmează cu încredere politica partidului, a cărui întreagă activitate este călăuzită de învățătura marxist-leninistă, aplicată creator la condițiile specifice țării noastre.Chezășia înfăptuirii mărețelor sarcini de desăvîrșire a construcției socialiste o constituie întărirea continuă a partidului ca forță conducătoare a întregii noastre societăți. Proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, supus dezbaterii Congresului, răspunde acestei cerințe. El reflectă stadiul actual al dezvoltării construcției socialiste, creșterea forței și maturității partidului, democratismul profund al vieții interne de partid, participarea activă a tuturor comuniștilor la elaborarea și realizarea politicii partidului.Proiectul de Statut reafirmă cu putere principiu] muncii colective ca principiu suprem al conducerii de partid. Importanța deosebită pe care partidul nostru o acordă respectării stricte a muncii colective decurge din concepția, verificată de viață, că a- ceasta asigură elaborarea de către organele și organizațiile de partid a celor mai judicioase hotărîri și măsuri ca rezultat al gîndirii și experienței colective. Totodată, munca colectivă ; reprezintă unul din cele mai puternice instrumente de întărire continuă a unității și coeziunii de monolit a partidului și organelor sale de conducere. (Aplauze îndelungate).Statornicirea muncii colective, ca principiu suprem de conducere, își are întreaga ei semnificație nu numai în viața de partid, dar și în munca de zi cu zi a Consiliului de Miniștri, a tuturor organelor de stat, a organizațiilor obștești, acționînd ca un puternic factor de sporire a eficacității activității lor complexe și multilaterale.în raportul general prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu își găsește o strălucită fundamentare teoretică poziția partidului și statului nostru în problemele privind relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, relațiile dintre statele socialiste, precum și în celelalte probleme principale ale vieții internaționale contemporane. Această poziție întrunește unitatea granitică de vederi' a întregului partid, aprobarea unanimă a poporului român, devotat trup și suflet cauzei păcii și socialismului. (Aplauze puternice). Partidul și guvernul nostru militează cu perseverență pentru întărirea unității țărilor sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, își exprimă deplina sblidaritate cu lupta de eliberare națională a popoarelor subjugate, acționează pentru unirea tuturor forțelor care se pronunță pentru salvgardarea păcii. în același timp, promovăm cu consecvență politica de coexistență 

pașnică cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, respectării stricte a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî liber soarta sa, fără nici un a- mestec din afară. (Aplauze puternice).Sprijinindu-se pe temelia solidă a realizărilor obținute pînă acum, pe abordarea științifică, într-o largă viziune de perspectivă, a problemelor construirii noii orînduiri, Raportul Comitetului Central trasează partidului, întregului popor un program vast și mobilizator, îmbrățișînd toate laturile vieții sociale, în vederea dezvoltării României socialiste în următorii cinci ani.Permiteți-mi, tovarăși, ca din împuternicirea Comitetului Central al partidului să prezint dezbaterii Congresului raportul asupra proiectului de Directive privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966— 1970, care concretizează liniile directoare ale politicii economice a partidului, expuse în raportul general ce v-a fost prezentat.Elaborate pe baza indicațiilor permanente ale conducerii partidului, în urma unor studii profunde și multilaterale, cu participarea celor mai valoroase cadre din instituții centrale, specialiști și oameni de știință din cele mai variate domenii de activitate, Directivele vor reprezenta, după aprobare, documentul care va orienta în următorii cinci ani munca de construcție economică pentru prosperitatea României socialiste și ridicarea nivelului de trai al poporului.La întocmirea proiectului de Directive s-a pornit de la analiza realizărilor obținute pînă acum de poporul nostru în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, temelie trainică pentru noi înfăptuiri, bogat izvor de învățăminte- Cu deosebită minuțiozitate au fost studiate posibilitățile și necesitățile în perspectivă ale tuturor ramurilor și sectoarelor economiei naționale, scoțîndu-se în evidență noi resurse interne, a căror valorificare poate și trebuie să contribuie la mersul continuu ascendent, echilibrat și în ritm susținut al întregii economii, în felul acesta prevederile pentru noul plan cincinal exprimă echilibrul între cerințele obiective de dezvoltare și posibilitățile resurselor materiale ale economiei noastre.Timp de o lună și jumătate proiectul de Directive a fost dezbătut în organizațiile de partid și de oamenii muncii din uzine, șantiere și unități agricole, organizații de masă, instituții de știință, artă și cultură. Prin viu grai și în scris, sute de mii de oameni, exprimînd gîndurile întregului popor, și-au afirmat din nou deplina adeziune față de politica partidului. Oamenii muncii au găsit în prevederile Directivelor propriile lor aspirații, dorința legitimă de a vedea economia și viața social-culturală a țării tot mai prospere. Dezbațerile care au avut loc într-o atmosferă de optimism și încredere în viitor au scos puternic în evidență legăturile indisolubile dintre partid și popor, hotărîreâ fermă a maselor de a îndeplini obiectivele stabilite de partid. Au fost făcute circa 30 000 de propuneri, care demonstrează încă o dată grija celor ce muncesc pentru gospodărirea rațională a resurselor de care dispunem și găsirea căilor eficiente de înfăptuire a directivelor. Toate aceste propuneri vor forma obiectul unor studii aprofundate, constituind elemente prețioase în îndeplinirea viitorului plan cincinal.
Tovarăși,Proiectul de Directive, în ansamblul său, constituie după cum s-a spus o reafirmare a politicii generale a partidului de construire a socialismului. Concepută încă din primii ani, cînd am trecut la făurirea noii orînduiri sociale, această politică și-a demonstrat în practică deplina sa justețe, concretizată în realizările care au situat economia națională, viața materială și spirituală a poporului, pe calea progresului neîntrerupt și rapid. Avem, prin urmare, toate motivele de a urma neabătut a- ceastă politică, fiind convinși că prin aplicarea ei vom obține noi succese în dezvoltarea economică și în creșterea bunăstării oamenilor muncii.Prima dintre sarcinile de bază ale noului plan cincinal, așa cum se subliniază în raportul general al Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este continuarea industrializării socialiste a țării. Propria noastră experiență a confirmat pe deplin că industrializarea constituie pentru țările care au moștenit de la capitalism o stare de înapoiere economică factorul determinant al progresului întregii economii și al construirii noii orînduiri sociale. în același timp, dezvoltarea intensă a industriei, fundamentată pe concepția marxist-leninistă a industrializării, reprezintă singura cale prin care economia noastră va putea să ajungă treptat la 

nivelul țărilor avansate din punct de. vedere economic. (Aplauze). în anii cincinalului continuăm să dezvoltăm industria în ritm înalt, ca o expresie a politicii neabătute a partidului de creștere și perfecționare sistematică a forțelor de producție ale țării.în procesul de industrializare, partidul nostru urmează statornic linia dezvoltării mai rapide a industriei grele, ca premiză esențială a reproducției lărgite și a promovării tehnicii moderne în întreaga economie- în a- celași timp, avem toate condițiile pentru creșterea accentuată în noul cincinal a producției bunurilor de consum.

După cum știți, problema calității a fost pusă de partidul nostru de mulți ani în centrul preocupărilor tuturor celor ce muncesc și în acest domeniu au fost obținute rezultate importante- în noul cincinal trebuie neapărat să facem noi progrese în direcția îmbunătățirii calității produselor, serviciilor, a tuturor activităților, economice. Insistăm, tovarăși, atît de mult asupra acestei probleme, deoarece fiecare nouă realizare în ridicarea calității determină efecte favorabile în întreaga economie națională, în viața noastră de fiecare zi. în același timp, calitatea superioară a produselor reprezintă un criteriu esențial pentru a face mărfurile noastre competitive pe piața internațională. Trebuie să acordăm în continuare o atenție deosebită calității mărfurilor pe care le exportăm, ținînd seama de faptul că — așa cum este firesc — în schimburile comerciale externe sînt preferate întotdeauna acele produse care prin performanțele lor ridicate satisfac cel mai bine cerințele cumpărătorului.Proiectul de Directive cuprinde un program amplu și complex de măsuri pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii — ramură deosebit de importantă pentru mersul înainte al economiei noastre naționale. Creșterea cu circa 20 la sută în următorii cinci ani a producției agricole va asigura și în viitor acoperirea nevoilor interne de produse agricole vegetale și animale și va mări contribuția agriculturii la sporirea venitului național. Consolidarea relațiilor socialiste la sate, o dată cu lărgirea bazei tehnice-materiale prin accentuarea procesului de chimizare, intensificarea lucrărilor de hidroameliorații, extinderea mecanizării, sporirea numărului de cadre de specialiști, precum și stimularea interesului țărănimii pentru creșterea producției constituie trăsăturile principale ale măsurilor pentru dezvoltarea agriculturii în următorii ani.După cum se arată în raportul general al Comitetului Central, creșterea eficienței în toate domeniile de activitate necesită concentrarea și mai accentuată a eforturilor spre înfăptuirea consecventă și multilaterală a progresului tehnic. De aceea, în proiectul de Directive s-a prevăzut înzestrarea economiei cu mașini, instalații și utilaje la nivelul tehnicii mondiale, aplicarea de procedee tehnologice perfecționate și introducerea în fabricație a unor noi produse, extinderea mecanizării și automatizării. Vor fi create astfel în întreaga economie condiții mai prielnice pentru 

îndeplinirea sarcinilor de mare însemnătate privind ridicarea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.Procesul neîntrerupt de dezvoltare social-culturală a țării noastre, de modernizare a economiei solicită cunoașterea și aplicarea a tot ceea ce este nou și valoros în știința și tehnica mondială, concomitent cu intensificarea dezvoltării activității proprii de cercetări științifice fundamentale și aplicative ; în mod deosebit va trebui să crească activitatea de cercetare în domeniul științelor tehnice. Pornind de la această necesitate, se prevede lărgirea bazei tehnice-materiale a ști

inței, asigurînd cadrelor de cercetători condiții mai bune pentru a contribui din plin la progresul general al științei și tehnicii, posibilități mai largi pentru afirmarea inițiativei creatoare, a talentului și priceperii lor.în anii construcției socialiste, ca urmare a condițiilor create de partid și guvern, s-au format prin școli și fgculțăți sute de mii.de cadre de toate gradele cu care, pe drept cuvînt, ne putem mîndri. Necesitatea de a ridica permanent nivelul general de cultură al populației noastre cere să depunem în continuare eforturi susținute pentru dezvoltarea învățămîntului. Va trebui să ne îngrijim cu precădere de formarea muncitorilor și specialiștilor bine calificați, capabili să țină pasul cu progresul tehnic și care șă folosească cu pricepere mijloacele de producție moderne cu care sînt înzestrate întreprinderile.Scopul tuturor prevederilor proiectului de Directive este valorificarea susținută a rezervelor și posibilităților țării, mobilizarea energiei creatoare a maselor populare pentru înfăptuirea telului suprem al politicii și întregii activități a partidului nostru — prosperitatea materială și culturală a poporului, înflorirea continuă a României socialiste.
Tovarăși,înfăptuirea noului plan cincinal cere concentrarea eforturilor organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, a tuturor oamenilor muncii spre găsirea celor mai eficiente căi și mijloace pentru bunul mers al activității în toate domeniile vieții social-economice.Mă voi opri în cele ee urmează a- supra principalelor sarcini și măsuri de care depinde în bună parte realizarea prevederilor din proiectul de Directive.

★Una dintre condițiile imperios necesare pentru dezvoltarea economiei naționale — proces continuu, privit într-o perspectivă cît mai largă — o constituie creșterea susținută a resurselor energetice. Obiectivele planului cincinal privind acest domeniu important fac parte integrantă din planul de Zece ani de dezvoltare a energeticii. Congresul va dezbate raportul consacrat proiectului de Directive cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975.în extinderea bazei energetice, urmărim în primul rînd o judicioasă proporționare a producției și utilizării resurselor de energie primară, în vederea asigurării pe o perioadă cît mai 

îndelungată a materiilor prime — gaz metan și țiței — necesare în industria petrochimică și în anumite procese tehnologice. Ținînd seama de avantajele pe care le prezintă valorificarea superioară a petrolului și gazului metan, Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei va trebui să se preocupe în mai mare măsură de economisirea acestora. în strînsă legătură cu utilizarea complexă și eficientă a resurselor de energie primară, punem un accent deosebit pe creșterea producției de cărbune — și mai ales pe extracția lignitului.Dezvoltarea industriei, agriculturii și transporturilor, extinderea progresului tehnic în toate ramurile, ridicarea nivelului de trai al populației necesită o producție tot mai mare de e- nergie electrică. Iată de ce dublarea pînă iți 1970 a puterii instalate și a producției de energie electrică reprezintă o sarcină deosebit de importantă. Realizarea acestui obiectiv implică în primul rînd măsuri care să asigure desfășurarea susținută a lucrărilor la marile centrale electrice ce se construiesc. în aprecierea activității din centrale și rețele electrice criteriul de bază îl constituie funcționarea fără avarii a instalațiilor, alimentarea neîntreruptă a consumatorilor. Sîntem convinși că lucrătorii din industria e- nergiei electrice vor depune toate e- forturile pentru a înfăptui în cele mai bune condiții sarcinile privind satisfacerea nevoilor crescînde de energie ale economiei naționale.Un indicator important al nivelului de dezvoltare economică îl reprezintă producția de metal. Ținînd seamă de aceasta, partidul nostru acordă o a- tenție deosebită dezvoltării unei side- rurgii moderne, bazate pe procedee tehnologice înaintate, în stare să a- sigure sporirea simțitoare a producției și îmbogățirea sortimentelor, mai ales eu oțeluri aliate și de calitate, care determină efecte economice deosebit de favorabile în Utilizarea eficientă a metalului. în cadrul combinatelor și întreprinderilor siderurgice, tehnicienii noștri vor trebui să-și însușească temeinic și să aplice cu consecvență procedeele moderne de elaborare a oțelului, pe care se bazează în cea mai mare măsură dezvoltarea siderurgiei în cincinalul viitor.în creșterea producției de metal un aport hotărîtor îl va avea intrarea în funcțiune a combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de la Galați, care în anul 1970 va trebui să producă aproape o treime din producția totală de oțel. Realizarea lucrărilor pe acest șantier de mare amploare, unde investițiile în anii 1966— 1968 reprezintă în medie două miliarde de lei anual, solicită concentrarea atenției Ministerului Industriei Metalurgice și a celorlalte ministere colaboratoare spre eșalonarea rațională a execuției și organizarea cît mai judicioasă a lucrărilor. în acest scop, va trebui să fie elaborat într-un timp cît mai scurt planul măsurilor concrete, a cărui aplicare trebuie să a- sigure darea în funcțiune la termen și la un înalt nivel calitativ a noilor capacități de producție. Avem convingerea că la înfăptuirea acestor sarcini importante își vor da din plin contribuția constructorii și montorii care și-au dovedit cu prisosință iscusința și hărnicia la construcția combinatelor de la Hunedoara și Reșița.în asigurarea bazei de metal a e- conomiei crește importanța metalurgiei neferoase. Ținînd seama de dezvoltarea prevăzută a industriei constructoare de mașini — ca principal consumator — și în cadrul acestei ramuri, de creșterea de peste două ori a producției electrotehnice, ne propunem ca pînă în 1970 metalurgia neferoasă să asigure în cît mai mare măsură nevoile economiei de zinc, plumb, aluminiu și cupru. îndeplinirea a- cestor prevederi este nemijlocit legată de clarificarea din timp a caracteristicilor zăcămintelor, asigurarea u- nui volum rațional de rezerve, promovarea metodelor rapide de construire a noilor capacități miniere. în vederea valorificării complexe și cît mai economice a zăcămintelor de metale neferoase, este indicat ca Ministerul Minelor și Energiei .Electrice, în colaborare cu Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, să execute cercetări tehnologice și studii tehnico-eco- nomice referitoare la valorificarea diferitelor tipuri de minereuri, din care să rezulte limitele optime de extracție și de calitate în fazele de preparare și de prelucrare metalurgică a concentratelor, astfel încît să se realizeze extracții maxime de metale.
Tovarăși,După cum știți circa două treimi din utilajul necesar realizării investițiilor din economia națională vor fi livrate în viitorul cincinal de industria constructoare de mașini. Pentru a fi la înălțimea acestei sarcini de cea mai mare răspundere, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va tre

bui să precizeze, încă în cursul acestui an, împreună cu ministerele beneficiare, nomenclatoare detaliate ale mașinilor și utilajelor care trebuie fabricate în perioada noului cincinal ; să stabilească modelele de referință și licențele necesare, precum si termenele la care aceste utilaje vor fi asimilate și livrate. Nomenclatoarele voi" fi completate și actualizate an de an, în funcție de cerințele și posibilitățile economiei, ținînd mereu pr 1 cu progresul tehnic ce se realizează pe plan mondial.Inginerii, proiectanții, tehnicienii, muncitorii din industria construcțiilor de mașini au dovedit, în decursul a- nilor, că au capacitatea de a asimila produse cu caracteristici superioare. Proiectăm și realizăm astăzi în țară mașini și utilaje de calitate, cu performanțe ridicate pentru energetică, industria petrolului, industria materialelor de construcții, industria ușoară și alimentară, pentru agricultură, transporturi și altele. Echipamentul produs de industria constructoare de mașini, folosit în aproape toate sectoarele și întreprinderile noastre, a dat rezultate bune și este apreciat în țările unde l-am exportat. în anii viitori, avem posibilitatea să desfășurăm și mai larg munca de concepție în vederea proiectării și construirii unor noi mașini și utilaje. în același timp, vom procura ca și pînă acum documentații și licențe ale celor mai bune produse de pe piața mondială, ca o cale eficientă pentru asimilarea de noi utilaje și instalații.Una dintre direcțiile principale în care trebuie îndreptată atenția Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în următorii ani este sporirea aportului la realizarea instalațiilor complexe cu care urmează a fi dotată economia. Avem posibilitatea ca un număr sporit de instalații complexe să fie proiectate, prin institutele noastre, iar întreprinderile constructoare de mașini să realizeze o parte din ce în ee mai mare a instalațiilor aferente.Problemele complexe pe care le ridică în perioada următoare dezvoltarea și diversificarea producției în industria construcțiilor de mașini impun un ritm mai accelerat de însușire a noilor produse. Asimilarea de noi mașini și utilaje, precum și perfecționarea celor în fabricație cer dezvoltarea însemnată a bazei tehnice a uzinelor prin întărirea serviciilor de concepție, înființarea de ateliere de prototipuri și laboratoare de încercări, precum și alte măsuri necesare pentru bunul mers al producției. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va trebui să se preocupe de a- tragerea mai activă a oamenilor dc știință la rezolvarea principalelor probleme ale progresului tehnic în întreprinderile constructoare de mașini, să dezvolte activitatea de cercetare în institutele sale, urmărind, în același timp. îmbunătățirea organizării și dotării laboratoarelor uzinală, astfel încît unele dintre ele să poată deveni centre republicane de Cercetări specializate, așa cum s-a procedat, cu bune rezultate, în domeniul dispozi- ti vel o r semicond uct oar e.Profilarea și specializarea producției fac necesară perfecționarea continuă a relațiilor de cooperare a întreprinderilor constructoare de mașini și coordonarea programelor tehnice .și de fabricație cu întreprinderile alto" ramuri furnizoare de materiale, Estl- necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, celelalte ministere și Comitetul de Stat al Planificării să îmbunătățească cooperarea între uzinele care concură la realizarea mașinilor și instalațiilor, să perfecționeze metodologia de planificare și să cointereseze mai activ întreprinderile în îndeplinirea la termene a programelor de cooperare.Necesitatea lichidării rămînerii în urmă a industriei electrotehnice, despre care s-a vorbit în raportul general al Comitetului Central, impune în viitorul cincinal un ritm anual de creștere a producției în această ramură de peste 16 la sută, ritm superior celui pe ansamblul industriei constructoare de mașini. în felul a- cesta se va asigura o aprovizionare mai bună a economici cu utilaje e- ncrgcticc grele și produse electrotehnice, precum și cu bunuri de consum de folosință îndelungată.Ținînd seama de neajunsurile întâmpinate în acoperirea necesarului de piese de schimb pentru utilajele produse în țară, cît și pentru cele importate, este în curs de întocmire pn program cuprinzător pentru organizarea acestei producții, în cantitățile și sortimentele necesare, atît în cadru] întreprinderilor constructoare de mașini, cît și în uzinele și atelierele din alte ramuri,îndeplinirea tuturor sarcinilor mari și complexe care revin în cincinalul(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a II-a)viitor Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini depinde în mare măsură de modul în care va fi organizată și condusă întreaga activitate în întreprinderile și în aparatul central al acestui minister. Felul în care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini își va îndeplini sarcinile de plan este de asemenea condiționat în măsură hotărîtoare de răspunderea cu care beneficiarii vor preciza din timp nevoile reale de mașini și utilaje, precum si toate cerințele față de cantitatea, calitatea și nivelul tehnic al produselor. Va trebui să exercităm sistematic controlul asupra felului în care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și ministerele beneficiare se achită de obligațiile reciproce. Ne exprimăm convingerea că, avînd ajutorul permanent al partidului și guvernului, muncitorii, tehnicienii și inginerii constructori de mașini vor fi la înălțimea sarcinilor ce ie revin și vor îndeplini cu cinste, ca și pînă acum, obiectivele planului de stat. (Aplauze).Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și proiectul de Directive prevăd și în viitorul cincinal realizarea celui mai înalt ritm de creștere a producției în industria chimică. Este meritul partidului nostru de a fi atribuit din timp o importanță deosebită construcției unei industrii chimice moderne, a cărei producție .. va continua să crească impetuos și în cincinalul viitor. Această ramură este chemată să sporească și să diversifice baza tehnico-materială a aprovizionării tuturor sectoarelor economice și să contribuie substanțial la ridi- ' carea producției agricole; produsele chimiei de sinteză au devenit indispensabile vieții moderne și civilizate și pătrund zi de zi în domenii tot mai variate ale consumului productiv și individual. In același timp prin ponderea în creștere în cadrul exportului de produse industriale, chimia devine o ramură din ce în ce mai activă în dezvoltarea schimburilor comerciale externe ale țării noastre.In 1970 aproape 40 la sută din întreaga producție a industriei chimice se va obține în noile întreprinderi ce vor intra în funcțiune în perioada cincinalului. De aici rezultă că pro- , blema centrală pentru a realiza producția prevăzută o constituie respectarea riguroasă a termenelor de dare în exploatare și realizarea în timp cît mai scurt, la fiecare uzină nouă, a parametrilor tehnici și economici proiectați. Ținînd seamă de experiența din anii șesenalului, nu întotdeauna pozitivă, Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei va trebui să clarifice din timp aspectele tehnice și economice ale instalațiilor ce urmează a fi realizate și să asigure, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, contractarea și livrarea acestora la termenele necesare. In ce privește instalațiile din import, contractarea lor trebuie rea- , lizată din vreme, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior pe bază de tehnologii riguros verificate în practică.în industria chimică există un număr însemnat de oameni de știință și cadre de cercetători cu un înalt nivel de pregătire. în această ramură, mai mult decît în oricare alta există posibilitatea de a elabora procedee proprii de fabricație a unor produse valoroase. Cercetătorii științifici din domeniul chimiei au conceput procedeul de fabricație a acetilenei de joasă presiune, prin arc electric, procedee proprii de obținere a detergenților din produse petroliere, a acizilor grași din parafină și de fabricare a polieti- lenei, precum și numeroase alte pro- .cedee pentru fabricarea unor sortimente de coloranți și medicamente. Asemenea realizări constituie pentru autori, ca și pentru noi toți, motiv de satisfacție și îndemn pentru noi înfăptuiri.Condițiile create în institutele de cercetări ale Academiei, în institutele departamentale și în sectoarele de cercetare din uzine permit ca, în perioada 1966—1970, aportul cercetării proprii să ocupe o pondere mai însemnată în creșterea nivelului tehnic și lărgirea producției industriei chi-• mice.Sarcini însemnate revin în noul cincinal economiei forestiere, care v valorifică una din principalele bogății ale țării. Pe lingă masa lemnoasă pe care o dau, pădurile au un rol important în protecția solului, contribuie la echilibrul hidrologic, la dezvoltarea vînatului, la frumusețea peisajului țării. Unele terenuri ale țării nu pot fi folosite decît pentru dezvoltarea vegetației forestiere, îndeosebi terenurile puternic erodate de ape.Principala sarcină în silvicultură o constituie aplicarea în continuare de măsuri în vederea creșterii producției pădurilor. Ministerul Economiei Forestiere va trebui să acorde o atenție deosebită plantării speciilor de răși- • noase și foioase repede crescătoare, cu varietăți de mare productivitate, verificate în condițiile de la noi. Concomitent, se impune îmbunătățirea calității lucrărilor de împăduriri și în special a celor de întreținere a plantațiilor pentru a asigura dezvoltarea rapidă a acestora.In exploatările forestiere și în industria de prelucrare a lemnului este nevoie să se persevereze pe linia reducerii la minimum a pierderilor și de îmbunătățire a sortării masei lemnoase exploatate, astfel încît să se pună în circuitul economic cît mai muit lemn fără tăieri suplimentare. Această sarcină este cu atît mai stringentă cu cît în situația actuală nu vom spori masa lemnoasă exploatată. De aceea, vom continua politica de valorificare superioară a masei lemnoase în combinatele care au fost realizate în anii șesenalului și în cele 

prevăzute a fi construite pentru a asigura astfel un grad optim de prelucrare a lemnului, produse de bună calitate și o gamă variată de sortimente, cerute de piața internă și la export.In perioada noului cincinal ne propunem să lichidăm rămînerea în urmă în dezvoltarea capacităților de producție și dotarea tehnică a industriei u- șoare, pentru ca această ramură să răspundă mai deplin exigențelor sporite ale populației privind sortimentul și calitatea produselor. încă în 1966 investițiile alocate Ministerului Industriei Ușoare vor fi aproape duble față de 1965, iar în întreaga perioadă 1966—1970 vor fi de circa 2,6 ori mai mari decît în cinci ani prece- denți. Un astfel de program de investiții și mai ales o asemenea eșalonare cer o serioasă mobilizare și o muncă plină de spirit de răspundere din partea Ministerului Industriei Ușoare și a organizațiilor de construcții chemate să sprijine realizarea noilor obiective din această ramură.Pentru dezvoltarea industriei alimentare și înzestrarea fabricilor cu utilaje și instalații moderne s-au făcut în cursul șesenalului eforturi care vor fi continuate și în cincinalul următor, creîndu-se astfel condițiile pentru prelucrarea mai bună a resurselor mereu crescînde de produse a- gricole și realizarea unui sortiment cît mai variat de produse. Ministerul Industriei Alimentare are datoria să urmărească în permanență lărgirea varietății producției, să depună eforturi mai mari pentru îmbunătățirea calității și prezentării produselor, o- biective majore pentru ' satisfacerea cerințelor populației.
Tovarăși,Raportul general al Comitetului Central al partidului nostru, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, definește amplu însemnătatea agriculturii în ansamblul economiei noastre naționale și tratează pe larg principalele sarcini de dezvoltare a producției vegetale și animale.In cele ce urmează mă voi ocupa de măsurile mai importante ce trebuie înfăptuite pen,tru a îndeplini sarcinile cuprinse în raportul general și în proiectul de Directive.In actuala etapă este necesar să realizăm in agricultură un progres substanțial care să corespundă cerințelor dezvoltării echilibrate și armonioase a economiei naționale, să sporească participarea agriculturii la crearea venitului național, să asigure ridicarea nivelului de trai al țărănimii și al întregului popor.Ați văzut cît de mari sînt eforturile pe care sîntem hotărîți să le facem pentru dezvoltarea agriculturii în cincinalul viitor. Realizarea investițiilor prevăzute solicită din partea cadrelor care lucrează în agricultură, și îndeosebi a celor din conducerea acestei (famuri, o concentrare de forțe mai mare decît pînă în prezent, o pregătire mai atentă și mai temeinică, o muncă stăruitoare și însuflețită.După cum știți o parte importantă din fondurile de investiții va fi folosită pentru lărgirea mecanizării în producția vegetală și în zootehnie, precum și pentru extinderea mecanizării lucrărilor agricole în zonele de deal și munte. In această privință este important să se stabilească de către Consiliul Superior al Agriculturii tipurile de tractoare și mașini agricole corespunzătoare fiecărei lucrări în parte, astfel încît să se poată întocmi din timp programul de asimilare și fabricație a acestora.Eforturile mari pe care statul le face pentru mecanizarea agriculturii se cer însoțite de măsuri eficiente pentru folosirea în condiții cît mai bune a utilajelor. Stațiunile de mașini și tractoare vor trebui să-și îmbunătățească continuu activitatea, executînd o gamă cît mai largă de lucrări, în termene mai scurte, de bună calitate și cu un preț de-cost scăzut.Din proiectul de Directive cunoașteți, tovarăși, că între obiectivele principale, menite să asigure dezvoltarea producției agricole în cincinalul următor, se înscrie executarea de către stat a unor importante lucrări de îmbunătățiri funciare și în primul rînd de creștere a suprafețelor irigate, care urmează să ajungă în 1970 la peste 600 mii hectare, adică de trei ori mai mult decît avem în prezent în întreaga țară. Pentru înfăptuirea acestei importante sarcini Comitetul de Stat al Apelor și Consiliul Superior al Agriculturii urmează să stabilească chiar din acest an un program amănunțit de lucrări pe etape, avînd în vedere, în primul rînd, amenajările pentru irigarea terenurilor de pe terasa Dunării, precum și terminarea lucrărilor de îndiguire și desecare începute în ultimii ani. Ținînd seama de volumul mare de investiții prevăzut pentru aceste lucrări este nevoie ca în cel mai scurt timp să se definitiveze soluțiile ce se propun, să se organizeze temeinic elaborarea proiectelor șî execuția lucrărilor. Eforturi speciale sînt necesare pentru pregătirea cadrelor și a tuturor condițiilor de exploatare eficientă a sistemelor de irigații.Concomitent cu creșterea nivelului de mecanizare și a suprafețelor irigate, știți că agricultura va primi în 1970 de 3,5 ori mai multe îngrășăminte chimice decît în 1965 și cantități sporite de substanțe pentru combaterea dăunătorilor. Folosirea îngrășămintelor chimice solicită din partea Consiliului Superior al Agriculturii repartizarea judicioasă a acestora pe zone și culturi, stabilirea unui sistem corespunzător de depozitare și distribuire a îngrășămintelor,, precum și o colaborare strînsă cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în scopul asimilării și fabricării utilajelor pentru încorporarea lor în sol.Intensificarea producției agricole și obținerea de recolte sporite la hectar 

depind în bună măsură de soiurile de semințe folosite. De aceea, Consiliul Superior al Agriculturii va trebui să se preocupe de producerea în cantități suficiente a semințelor selecționate de grîu, mai productive și de calitate superioară, a hibrizilor de porumb adaptați fiecărei zone și condițiilor de irigare, a semințelor de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui cu conținut ridicat de zahăr și ulei. Este necesar, de asemenea, să fie introduse în cultură noi soiuri de legume, într-un sortiment mai variat, care să asigure obținerea de produse proaspete pe o perioadă cît mai mare în cursul anului.In domeniul creșterii animalelor, se cunoaște că la noi, în condițiile actuale, factorul hotărîtor pentru obținerea unor rezultate bune este sporirea însemnată a producției de furaje. Consiliul Superior al Agriculturii va trebui să se preocupe de lărgirea sortimentelor de semințe de furaje valoroase și productive și să organizeze gospodării specializate, mai ales pentru producția de semințe de lucernă și trifoi. O creștere simțitoare a producției de furaje poate și trebuie să fie obținută prin reînsămînțarea și aplicarea de îngrășăminte pe pășunile și fînețele naturale, precum și prin punerea în valoare a terenurilor erodate. în acest domeniu un larg cîmp de manifestare au inițiativa și priceperea sfaturilor populare.In perioada noului cincinal, fonduri importante de investiții vor primi gospodăriile agricole de stat pentru mecanizarea într-o măsură sporită a proceselor de producție, construirea de unități specializate în creșterea animalelor, pentru lucrări de hidroameliorații, construcții de sere, înființarea de noi plantații de vii și livezi. Deosebit de important pentru realizarea sarcinilor trasate prin proiectul de Directive acestor gospodării agricole este profilarea și concentrarea producției în unități specializate care a- sigură economii de investiții, folosirea judicioasă a terenurilor și a mijloacelor tehnice, contribuind la creșterea producției și a productivității muncii, precum și la reducerea prețului de cost.Cooperativele agricole de producție vor fi sprijinite în continuare de către stat prin stațiunile de mașini și tractoare, care le vor pune la în- demînă cele mai noi mijloace tehnice, prin asigurarea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice, credite, semințe din cele mai valoroase soiuri și animale de rasă.In raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se reliefează că este în interesul fiecărei cooperative agricole de producție, ca, prin mijloace p,roprii, să extindă suprafețele irigate. Pentru a da viață acestei o- rientări deosebit de importante, Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul de Stat al Apelor și alte organe centrale chemate să sprijine cooperativele de producție în această acțiune vor trebui să treacă de îndată la elaborarea studiilor și la organizarea producției de utilaje, conducte și alte produse necesare pentru irigații.Măsurile îndreptate spre consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor de producție, și cointeresarea materială a cooperatorilor în rezultatele muncii lor, expuse pe larg în raportul general al Comitetului Central, vor contribui nemijlocit la dezvoltarea inițiativei inginerilor, cadrelor de conducere și a tuturor țăranilor uniți în aceste unități pentru realizarea cu succes a sarcinilor puse de partid în fața agriculturii.Condițiile tehnice-materiale existente în agricultură și cele care se vor crea în anii care vin, întărirea și dezvoltarea relațiilor socialiste la sate oferă posibilități pentru punerea în valoare a marilor rezerve de care dispune această ramură, în vederea sporirii producției agricole vegetale și animale, corespunzător cerințelor mereu crescînde ale economiei naționale și ale oamenilor muncii.
★Dezvoltarea activității ,de transport și telecomunicații în strînsă concordanță cu ritmul de creștere a producției industriale și agricole, cu amploarea lucrărilor de construcții, are în economia modernă un rol principal care crește pe măsura adîncirii complexității legăturilor dintre întreprinderi și extinderii schimburilor comerciale externe. Pe baza acestor considerente în următorii cinci ani vom continua și intensifica eforturile îndreptate spre sporirea și modernizarea mijloacelor de transport, alo- cînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor un volum de investiții cu 80 la sută mai mare decît în cei cinci ani precedenți. Această creștere deosebit de importantă face necesară utilizarea cît mai judicioasă a fondurilor, prin alegerea celor mai avantajoase soluții de sporire a capacității sistemului nostru de transport, prin înzestrarea cu mijloace de mare eficiență economică. în același timp este necesar să se acorde o atenție sporită folosirii cît mai raționale a capacităților de transport, pentru a a- sigura cu cheltuieli minime de exploatare — o deservire promptă, o circulație rapidă a mărfurilor în perioadele de vîrf și în tot cursul anului.In domeniul telecomunicațiilor grija principală trebuie să fie extinderea capacității centralelor telefonice automate urbane și începerea automatizării telefoniei interurbane pentru a asigura la un nivel tehnic și calitativ ridicat comunicații operative cerute de dezvoltarea economică și socială a țării.

Tovarăși,Ritmurile înalte în care se dezvoltă economia națională sînt rezultatul politicii consecvente a partidului nostru de sporire a acumulărilor destinate investițiilor. Dinamismul economiei românești, creșterea neîntreruptă a venitului național fac posibilă — așa 

cum se arată în raportul general al Comitetului Central — înfăptuirea în viitorul cincinal a unui program de investiții de proporții mult mai mari decît în perioadele anterioare, condiție esențială pentru a realiza în continuare, în toate ramurile economiei, o dezvoltare susținută. De aceea, în repartizarea venitului național ne orientăm permanent spre creșterea fondului de acumulare, corespunzător nevoii de a menține un ritm înalt de creștere a producției, concomitent cu asigurarea resurselor pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural.Politica noastră de investiții rezultă limpede din modul în care repartizăm fondurile ; acestea sînt îndreptate cu precădere în sfera producției materiale, pentru a susține astfel dezvoltarea ramurilor hotărîtoare pentru progresul întregii economii.Programul de investiții este conceput și trebuie înfăptuit în condițiile unei eficiențe economice ridicate, pentru ca eforturile însemnate pe care le facem să dea, în timpul cel mai scurt, rezultate maxime- In această privință, oricît am insista nu ar fi îndeajuns pentru a scoate în relief însemnătatea deosebită pe care o au concentrarea eforturilor și resurselor pe principalele obiective de care depinde dezvoltarea viitoare a .economiei naționale, alegerea celor mai avansate soluții tehnologice și constructive, scurtarea duratei de execuție, pregătirea din timp a cadrelor calificate.îndeplinirea planului de investiții în cincinalul viitor este condiționată de continua îmbunătățire a activității be-ț neficiarilor de investiții, a proiectan- ților, a furnizorilor de utilaje și constructorilor, în vederea punerii în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție. Amploarea noilor șantiere, din care unele în valoare de multe sute de milioane lei anual, ridică probleme tehnice și organizatorice tot mai complexe, a căror rezolvare necesită coordonarea riguroasă a eforturilor, printr-o colaborare permanentă a tuturor celor ce concură la activitatea de investiții. Simțim nevoia de a sublinia din nou importanța majoră a măsurilor pentru realizarea în termenele stabilite a lucrărilor prevăzute, mai ales în ramurile în care efortul de investiții este mare încă din primii ani ai cincinalului.In mod deosebit trebuie reținut faptul că realizarea planului în anii 1966 și 1967 depinde în mare măsură de îndeplinirea planului de investiții pe a- nul în curs. Ministerele au sarcina să asigure contractarea la timp a utilajelor și livrarea acestora lâ termenele prevăzute în contracte — corelate cu graficele de construcții și de montaj — să se preocupe permanent de întocmirea proiectelor de execuție și a- provizionarea ritmică a șantierelor, pregătirea probelor tehnologice, astfel încît să existe garanția desfășurării în ritm susținut a lucrărilor, de la deschiderea șantierelor și pînă la intrarea în producție normală a noilor capacități.în realizarea lucrărilor de construcții și montaj din anii viitori, crește răspunderea organizațiilor de construcții ale tuturor ministerelor și sfaturilor populare. Activitatea de construcții a luat o mare amploare îndeosebi în anii șesenalului. Vedem cu toții că în întreaga țară se ridică un număr impresionant de combinate, fabrici, ansambluri de locuințe, edificii social-culturale. Constructorii noștri aplică metode de muncă cu eficiență economică ridicată, care contribuie la scurtarea termenelor de execuție, la îmbunătățirea calității și finisajului construcțiilor. Sarcinile cincinalului viitor necesită noi progrese și mai însemnate în această ramură. Va trebui asigurată anual executarea pe principalele șantiere a unui volum de lucrări cît mai mare, eliminînd perioadele de stagnări de la începutul anului, sporită preocuparea pentru permanentizarea și calificarea muncitorilor, îndeosebi a celor pentru lucrări de instalații, montaj și finisare, îmbunătățită substanțial folosirea utilajelor ; pe măsura creșterii investițiilor este necesar ca pe toate șantierele să se acorde cea mai mare atenție reducerii consumului de material lemnos și de metal.înfăptuirea vastului program de construcții pretinde o creștere substanțială a sortimentului și calității materialelor de construcții și instalații de toate categoriile, însușirea și livrarea la termen a utilajelor și uneltelor pentru mecanizarea și îmbunătățirea calității lucrărilor pe șantiere.Caracterul complex al echipamentului tehnic cu care sînt înzestrate noile obiective industriale, necesitatea respectării cu strictețe a tehnologiilor moderne, precum și cerințele îmbunătățirii calității produselor ridică exigențe sporite față de nivelul de calificare a cadrelor. Iată de ce este o sarcină de însemnătate majoră pentru toate ministerele pregătirea temeinică și în timp a cadrelor care urmează să lucreze în unitățile noi. Folosind propria noastră experiență pozitivă, socotim indicat ca muncitori, ingineri și tehnicieni care vor forma cadrele de bază ale noilor unități să ia parte la montarea utilajelor și la efectuarea probelor tehnologice, pentru a cunoaște în amănunt modul de funcționare â instalațiilor, astfel încît din primele luni de exploatare a noilor capacități să se realizeze parametrii tehnici și economici proiectați.
Tovarăși,După cum vă este cunoscut, proiectul de Directive prevede că țara noastră va continua să dezvolte și să a- dîncească relațiile sale de colaborare economică cu țările socialiste și va extinde legăturile economice cu toate statele. Aceasta corespunde pe deplin politicii partidului și statului nostru de întărire continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, 

de promovare consecventă a principiilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite-Potrivit proiectului de Directive, în anul 1970 volumul total al schimburilor noastre comerciale externe va crește cu peste 40 la sută față de 1965. Succesele obținute în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, avîntul economic în perioada 1966— 1970 creează premisele necesare pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor de creștere a volumului comerțului exterior.Pentru realizarea prevederilor în legătură cu dezvoltarea schimburilor comerciale și a colaborării economice externe în noul cincinal, ministerelor și întreprinderilor producătoare de mărfuri pentru export, Ministerului Comerțului Exterior și întreprinderilor de comerț exterior, precum și ministerelor beneficiare de importuri le revin sarcini deosebit de importante. Este necesar ca ministerele și întreprinderile producătoare să acorde o atenție deosebită îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de livrare a mărfurilor la export, la termenele prevăzute și la un înalt nivel tehnic-calitativ. îmbunătățirea calității produselor trebuie să constituie un obiectiv esențial și permanent, o îndatorire primordială a întreprinderilor producătoare. Răspunderea pentru calitatea produselor livrate la export revine în primul rînd, și în cea mai mare măsură, conducerii acestor întreprinderi. Totodată ministerele și celelalte organe centrale trebuie să organizeze un riguros control în întreprinderile producătoare.Sarcini importante și de răspundere pentru calitatea produselor livrate la export revin și Ministerului Comerțului Exterior, precum și întreprinderilor de comerț exterior. Controlul tehnic-calitativ atit în producție cit și la recepție trebuie să fie astfel organizat, încît să nu fie permise la export decît produse de calitatea prevăzută în acordurile și contractele încheiate.Potrivit proiectului de Directive, în următorii ani vor fi intensificate eforturile pentru construirea de capacități de producție care să asigure disponibilități sporite de mărfuri cerute la export. Prin aceasta, vor fi create mijloace valutare suplimentare în vederea acoperirii importurilor necesare pentru dezvoltarea în perspectivă a economiei noastre naționale. în scopul realizării acestei sarcini, este necesar să fie luate din timp toate măsurile pentru darea în funcțiune a noilor o- biective la termenele planificate și asigurarea produselor la nivelul calitativ existent pe piața mondială.Ministerele și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior și întreprinderile de comerț exterior, trebuie să se preocupe permanent de adaptarea cît măi o- perativă a producției la cerințele și exigențele pieței externe. In acest scop, este necesar să se ia măsuri de lărgire și adincire a activității de prospectare a pieței externe, precum și de îmbunătățire a formelor de organizare și a metodelor folosite în realizarea planului de comerț exterior. Pentru o mai mare eficacitate a acestor măsuri, trebuie să se asigure o strînsă colaborare între întreprinderile de comerț exterior și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și o mai mare mobilitate a acestora în activitatea comună de prospectare a pieței externe și de vînzare a mărfurilor.Sarcini deosebite revin în legătură cu importul de mașini, utilaje și instalații. Este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior, întreprinderile de comerț exterior și ministerele beneficiare de importuri să intensifice activitatea de documentare tehnică și e- conomică, în vederea realizării importurilor de mașini, utilaje și instalații la nivelul celor mai reușite tipuri livrate pe plan mondial, la termenele necesare economiei naționale și în condițiile comerciale practicate în mod curent pe piața externă.Dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale accentuează însemnătatea preocupărilor pentru perfecționarea aspectelor calitative ale procesului de producție și ale întregii vieți economice. Organizarea științifică a muncii și utilizarea judicioasă, pătrunsă de spirit gospodăresc, a fondurilor și mijloacelor cu care sînt dotate întreprinderile, ridicarea eficienței investițiilor, a comerțului exterior, ca și a tuturor celorlalte activități e- conomice sînt obiective nțajore, de permanentă actualitate. Perseverind pe acest drum, se poate asigura creșterea sistematică a venitului național și, implicit, a resurselor pentru înfăptuirea programului de investiții și ridicarea nivelului de trai al poporului.Lărgirea legăturilor de producție, diversitatea resurselor materiale care circulă între producători și consumatori necesită îmbunătățirea sub toate aspectele a aprovizionării tehnico-ma- teriale. Pe baza experienței acumulate trebuie să se acorde o atenție sporită legăturilor reciproce și cît mai operative între ministere și între întreprinderi, în dubla lor calitate, de furnizori și consumatori. Este necesar să fie îmbunătățit sistemul contractelor economice, pe linia supleții, operativității și întăririi disciplinei contractuale, avînd în permanență în fată ca obiectiv central înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a tuturor prevederilor planului de 'stat. Prin măsuri eficiente privind aprovizionarea ritmică a întreprinderilor, livrarea mărfurilor în sortimentele și de calitatea solicitată, îmbunătățirea circulației produselor și asigurarea stocurilor corespunzătoare se creează în fiecare întreprindere condițiile necesare pentru utilizarea judicioasă a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, reducerea chel

tuielilor de producție și de circulație.Pentru a îmbunătăți sub toate aspectele activitatea economică vor trebui îmbogățite formele de cointeresare materială în raport cu rezultfe» tele concrete obținute de fiecare lue crător la locul său de muncă. în a» cest sens este necesar să fie studiate, experimentate și apoi folosite noi sti» mulente, care să acționeze mai direct și în mai mare măsură asupra inițiativei oamenilor muncii.
★Volumul mare de bvAiuri de consum și de servicii care urmează să fie pus la dispoziția populației, corespunzător creșterii puterii sale de cumpărare. fac necesar ca Ministerul Comerțului Interior să studieze îndeaproape evoluția cererii populației, să intervină mai activ in orientarea producției și ridicarea calității bunurilor de consum, să se preocupe cu toată atenția de lărgirea și modernizarea rețelei comerciale, să îmbunătățească deservirea cumpărătorilor Sfaturile populare, prin unitățile industriei locale, au datoria ca, în colaborare cu Ministerul Comerțului Interior, să-și concentreze atenția spre dezvoltarea producției de serie mică, pentru a completa cu mărfuri de calitate ridicată, solicitate de populație, sortimentul de bunuri de consum livrat de industria republicană ; să-și intensifice eforturile de extindere a rețelei pentru prestații de servicii. Este indicat ca și cooperația meșteșugărească să-și orienteze activitatea în aceeași direcție, colaborînd strîns cu sfaturile populare în vederea unei judicioase amplasări și profilări a unităților.în proiectul de Directive sînt prevăzute fonduri însemnate cate urmează a fi utilizate pentru continuarea în ritm intens a construcțiilor de locuințe,, pentru lucrări edilitare și de înfrumusețare a orașelor noastre, precum și pentru dezvoltarea acțiunilor social-culturale. Sfaturile populare și instituțiile centrale care au sarcina de a înfăptui prevederile din acest domeniu trebuie să situeze printre preocupările de bază utilizarea eficientă a fondurilor alocate. Este necesar să fie temeinic organizată munca pentru realizarea programului de locuințe și a edificiilor culturale, artistice și de ocrotire a sănătății, a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare, de îmbunătățire a transportului în comun, precum și pentru extinderea spațiilor verzi și a locurilor de agrement. Cu deosebită atenție vor trebui studiate și elaborate soluții care să asigure o varietate mai mare a tipurilor de apartamente, o mai bună utilizare a suprafețelor construite, un grad mai înalt de confort și finisaj, concomitent cu accentuarea eforturilor pentru a da în folosință noile locuințe in mod ritmic, în tot cursul anului.

Tovarăși,Pe măsura intensificării progresului economic și social, a îmbogățirii experienței și competenței cadrelor din economie, a creșterii conștiinței socialiste a oamenilor muncii, devine posibilă și necesară înfăptuirea de noi măsuri care să dea un conținut și mai eficient formelor de conducere planificată a economiei naționale. în cadrul acestor preocupări se înscrie acțiunea de elaborare a planului de stat pe cinci ani. Programul de dezvoltare economică și socială a țării, concretizat în proiectul de Directive, urmează să fie detaliat și desfășurat pe ani și ministere într-un proiect de plan cincinal. Aceasta va crea posibilitatea de a se studia mai temeinic soluțiile privind problemele esențiale, de a se lua din timp măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul cincinal, pe întreaga perioadă și pe fiecare an în parte.Planul de stat, în care sînt înscrise liniile directoare ale dezvoltării economice, principalele ritmuri și proporții, are — după cum știți — caracter de lege, ale cărei prevederi sînt obligatorii. Ca în orice organism viu, în economia națională pot apare situații noi, determinate de procesul dezvoltării vieții social-economice, de progresul tehnic, precum și de alte împrejurări. De aceea în activitatea de conducere planificată a economiei, noi am considerat întotdeauna planul nu ca un mecanism rigid, ci ca un cadru în permanentă adaptare la condițiile obiective, concrete, determinate de fenomenele sociale și economice în desfășurare. Elaborat în aceeași concepție, noul plan cincinal cere din partea noastră suplețe și gîndire realistă, preocupare continuă pentru realizarea sarcinilor fundamentale în cele mai bune condiții de eficiență, în scopul dezvoltării în ritm susținut a întregii economii.
Tovarăși,Programul luminos de dezvoltare multilaterală a societății noastre, înfățișat în proiectul de Directive pentru noul plan cincinal, corespunde pe deplin posibilităților și resurselor de care dispunem, cerințelor etapei istorice pe care o parcurgem. înfăptuirea lui necesită eforturi susținute din partea clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii. Avem încredere nestrămutată în energia și capacitatea poporului nostru care, de-a lungul anilor de la eliberarea țării, și-a însușit sub conducerea partidului o bogată și rodnică experiență, s-a călit în lupta pentru făurirea vieții noi, socialiste.încheind acest raport, exprimăm convingerea fermă că înfăptuirea sarcinilor ce decurg din Directivele planului cincinal este cauza scumpă a întregului popor care, strîns unit în jurul partidului, muncește și va munci cu pasiune și elan pentru a obține noi victorii în dezvoltarea și înflorirea patriei noastre socialiste. (Asistența, în picioare, aplaudă puternic, îndelung). ,
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RAPORTUL ASUPRA DIRECTIVELOR CONGRESULUI AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

PRIVIND PLANUL DE 10 ANI
PENTRU DEZVOLTAREA ENERGETICII

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CHIVU STOICA
Tovarăși,Prin amploarea problemelor pe care le examinează, prin înaltul spirit de răspundere ce caracterizează lucrările sale, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român reflectă marea sa forță și maturitate, ridicîndu-se la înălțimea evenimentelor de covîrși- toare importanță pentru destinele poporului și ale întregii noastre țări. Analizînd multilateral și profund toate laturile vieții noastre economice, politice și sociale, Raportul de activitate al Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează tabloul marilor realizări obținute de poporul nostru în înfăptuirea prevederilor celui de-al VIII-lea Congres, trasează un vast program însu- flețitor pentru activitatea partidului și poporului în perioada următoare. 0- glindind cu fidelitate linia politică a partidului nostru, Raportul exprimă grija lui neobosită pentru viitorul luminos al țării și al poporului român, profundul lui patriotism. Ansamblul obiectivelor stabilite, orientarea dezvoltării viitoare pun puternic în evidentă consecvența neabătută cu care partidul nostru aplică învățătura mar- xist-leninistă la condițiile României socialiste.Sarcinile principale ale dezvoltării economiei naționale în perioada 1966—1970 sînt definite în Directivele Congresului al IX-lea cu privire la noul plan cincinal. Prevederile acestor Directive îndreaptă eforturile poporului nostru spre direcțiile de însemnătate vitală pentru creșterea puternică a forțelor de producție pe baza continuării neabătute a industrializării socialiste, valorificarea superioară a tuturor resurselor țării, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, satisfacerea într-o măsură tot mai însemnată a cerințelor materiale și culturale ale populației.în cele ce urmează, din împuternicirea Comitetului Central, voi prezenta Congresului, potrivit ordinii de zi stabilite, raportul cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975.în făurirea unei economii moderne, dezvoltate armonios, o importanță esențială are creșterea susținută a bazei energetice și a producției de energie electrică. Partidul nostru a înscris dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării la loc de frunte în programul său general de construire a socialismului.Considerînd potențialul energetic ca o parte constitutivă deosebit de importantă a patrimoniului național, partidul nostru a stabilit cu claritate, încă de la Conferința Națională din octombrie 1945, sarcina dezvoltării energeticii și electrificării țării ca punct de plecare pentru întreaga operă de ridicare economică a României. Succesele obținute în înfăptuirea acestui obiectiv fundamental al construcției noastre economice demonstrează cu putere clarviziunea politicii partidului. profunzimea științifică și îndrăzneala revoluționară cu care el abordează problemele dezvoltării noii orînduiri. (Aplauze puternice).Liniile directoare ale politicii partidului în domeniul energeticii și-au găsit concretizarea în prevederile planului de electrificare de 10 ani pentru etapa 1951—1960 și în Directivele Congresului precedent cu privire la planul șesenal. Nu este deloc întîm- plător că, încă de la primele începuturi ale dezvoltării planificate a economiei noastre, s-a elaborat un plan de perspectivă mai îndelungată pentru electrificarea țării. Aceasta oglindește concepția justă care a stat și stă la baza întregii politici a partidului nostru cu privire la dezvoltarea forțelor de producție ale țării, în cadrul cărora producția de energie trebuie să se afle mereu cu un pas înainte. în toate planurile economice, partidul și statul nostru au asigurat un ritm ac celerat de creștere a producției de energie, care a devansat în permanență dezvoltarea celorlalte ramuri. în perioada 1951—1965, producția de energie electrică a crescut într-un ritm mediu anual de 15 la sută, față de 13,3 la sută cît reprezintă ritmul mediu de creștere a producției industriale globale.Extinderea corespunzătoare a bazei tehnice energetice și a electrificării a creat posibilitatea creșterii de peste 6 ori, în ultimii 15 ani, a producției industriale și a asigurat dezvoltarea nestînjenită a tuturor ramurilor economiei naționale. Consumul total de energie a sporit de la aproximativ 12 milioane tone combustibil convențional în 1950 la aproximativ 40 milioane tone în 1965, adică de 3,5 ori, iar producția de energie electrică de la circa 2,1 miliarde kWh la 17,7 miliarde kWh — de aproape 9 ori. Pe locuitor, consumul anual global de energie primară s-a mărit în aceeași perioadă de 

aproape 3 ori, iar cel de energie electrică de 6,65 ori.Creșterea consumului de energie, a gradului de înzestrare energetică a muncii au contribuit într-o însemnată măsură la ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției și sporirea productivității muncii, îndeosebi în industrie.Economia noastră națională dispune astăzi de următoarea bază energetică :Extracția totală de cărbune se ridică în acest an la circa 12 milioane tone, la nivelul prevăzut în Directivele partidului pentru planul șesenal, reprezentînd peste 10 la sută din totalul energiei primare folosite. Producția de cărbuni planificată pentru 1965 constă în proporție de 50 la sută din huile și 50 la sută din lignit și cărbune brun.Producția de țiței este în 1965 de circa 12,5 milioane tone, constituind 38 la sută din resursele energetice primare.Extracția de gaz metan, împreună cu gazele petrolifere asociate, reprezintă în acest an peste 44 la sută din totalul resurselor noastre energetice.în vederea satisfacerii din resurse proprii a necesităților de energie ale economiei, statul nostru a făcut eforturi maxime pentru cercetarea geologică și descoperirea a noi rezerve de combustibili solizi, lichizi și gazoși. în perioada 1951—1965, s-au cheltuit în acest scop 16,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă peste 9 la sută din totalul investițiilor industriale. Aceasta a asigurat menținerea și creșterea producției de combustibili și rezervele necesare dezvoltării în perspectivă a ramurilor energeticii. Lucrările geologice au pus în evidență cantități însemnate de lignit, care devine în prezent o importantă resursă energetică a țării noastre.Centralele hidroelectrice în funcțiune la finele acestui an însumează o putere instalată de 460 MW, cu o capacitate de producție anuală de peste 1,3 miliarde kWh.Dezvoltarea susținută a bazei energetice a permis desfășurarea largă a electrificării țării. România produce în prezent în 24 de zile mai multă energie electrică decît cantitatea realizată în întreg anul 1938. (Vii aplauze). în perioada 1951—1965, puterea instalată în centralele electrice a crescut de aproape 5 ori — de la 740 MW la 3 500 MW. Numai sporul de putere ce se realizează în anul 1965 față de 1964 este aproape egal cu întreaga capacitate instalată în anul 1950. Indicele de utilizare anuală a puterii instalate a crescut de la 2 850 ore în 1950 la peste 5 000 ore în 1965.în vederea valorificării complexe a surselor de energie primară, s-a dat o atenție deosebită producerii combinate de energie, electrică și termică, ceea ce a făcut posibilă extinderea termoficării industriale, urbane și realizarea unor importante economii la consumul de combustibil, la cheltuielile de investiții și de producție. Economia de combustibil realizată prin termoficare în perioada 1960—1965 reprezintă peste 3,5 milioane tone combustibil convențional.Cu toate succesele importante obținute în anii șesenalului, sarcinile prevăzute în Directivele Congresului precedent al partidului, cu privire la creșterea puterii instalate și a producției totale de energie electrică se realizează cu o mică diferență sub nivelul stabilit, datorită întîrzierilor la punerea în funcțiune a unor capacități de producție, care însumează aproape 400 MW, determinate de ne- livrarea la timp a unor agregate.O importantă realizare o constituie crearea și dezvoltarea sistemului e- lectroenergetic național interconectat, care cuprinde aproape 95 la sută din totalul puterii instalate în centralele electrice. Sînt în funcțiune mai mult de 95 000 km rețele electrice, din care aproape 40 000 km linii de tensiuni medii, înalte și foarte înalte. Deși în ansamblu cererile de energie electrică au fost satisfăcute, totuși au fost cazuri de întreruperi și limitări în alimentarea unor consumatori industriali, provocate de lipsa unei puteri suficiente de rezervă, de unele deficiențe în funcționarea și exploatarea agregatelor și echipamentelor energetice și în dotarea cu aparatură de protecție și automatizare.Pe măsura creșterii producției de energie electrică și a dezvoltării rețelelor de distribuție, s-a intensificat și acțiunea de electrificare rurală. în anii 1951—1965 s-au electrificat peste 7 000 sate, incit la sfîrșitul a- cestui an aproape jumătate din totalul satelor țării noastre vor fi electrificate. încă în acest an, regiunile Banat și Dobrogea vor avea, practic, toate satele racordate la sistemul e- nergetic național. (Aplauze).O contribuție însemnată la înfăptuirea programului de electrificare a 

țării aduc industria electrotehnică și constructoare de mașini energetice, create în anii puterii populare. Astăzi industria noastră electrotehnică realizează o gamă largă de produse necesare electrificării. Cu toate acestea, există o rămînere în urmă în acest sector : aparatura electrică ce se fabrică nu satisface încă necesitățile e- conomiei ca sortiment și cantitate, iar calitatea și performanțele unor produse nu se ridică încă la nivelul cerințelor actuale.Activitatea practică desfășurată cu pasiune și devotament în uzine, pe șantiere pentru îndeplinirea importantelor obiective stabilite de partid 

în domeniul dezvoltării energeticii și electrificării țării a constituit o adevărată școală la care s-au format și s-au călit numeroase cadre calificate de muncitori, tehnicieni, ingineri și specialiști. Acumulînd o bogată experiență în proiectarea, construcția, montajul și exploatarea instalațiilor energetice, aceste cadre au dovedit practic că pot rezolva cu competență cele mai complexe probleme tehnice.Punerea în valoare a numeroaselor resurse energetice răspîndite în toată țara, precum și existența unui sistem energetic național capabil să asigure alimentarea cu energie electrică a oricărui consumator au contribuit în- tr-o măsură însemnată la ridicarea economică și culturală a tuturor regiunilor, la repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării.
Tovarăși,Creșterea în ritm susținut a producției de energie reprezintă o condiție esențială pentru a ține pasul cu progresul tehnic actual și a realiza abundența de produse și servicii cerută de desăvîrșirea construcției socialiste. Țara noastră, angajată pe drumul transformării, într-un timp scurt, într-o țară a tehnicii, științei și culturii înaintate și a unui nivel de trai tot mai ridicat, ține seama de această importantă cerință a construcției noii orînduiri.Realizarea nivelurilor cantitative prevăzute în viitorul cincinal pentru creșterea producției în toate ramurile economiei depinde într-o măsură hotărîtoare de sporirea producției de energie electrică și termică într-un ritm superior celui mediu stabilit pentru aceste ramuri. în același timp, dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării sînt cerute și de importantele procese calitative care au loc în economia noastră.Energetica are un rol esențial în promovarea tehnicii avansate, constituie baza extinderii mecanizării și automatizării producției, a dezvoltării electronicii, radiotehnicii, a tuturor mijloacelor menite să asigure ridicarea nivelului tehnic al producției, creșterea productivității muncii și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Dezvoltarea unor ramuri întregi, cum sînt producția de aluminiu, petrochimia, oțeluri electrice, modernizarea transporturilor, extinderea unor procedee tehnologice avansate, precum și intensificarea mecanizării producției a

gricole și zootehnice, necesită sporirea însemnată a producției de energie. Această creștere este cerută, de asemenea, de dezvoltarea transporturilor urbane, extinderea iluminatului public, de satisfacerea variatelor nevoi social-culturale și casnice ale populației, de ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Numai pentru televizoarele care vor funcționa în anul 1970 va fi necesară o putere instalată în centralele electrice de 200 MW, ceea ce reprezintă mai mult de un sfert din capacitatea tuturor centralelor electrice existente în România în anul 1938.Țara noastră își mobilizează intens 

resursele energetice și asigură gospodărirea lor cît mai rațională, pentru a ajunge într-un timp cît mai scurt printre țările cu un consum ridicat de energie electrică pe locuitor. în ultimii 15 ani, statul nostru a făcut mari eforturi pentru dezvoltarea bazei energetice, investind în acest scop fonduri în valoare de 74 miliarde lei, care reprezintă peste 42 la sută din totalul investițiilor realizate în industrie în această perioadă. Totuși, consumul de energie electrică pe locuitor în România este de circa 850 kWh, fiind încă serios rămas în urmă față de alte țări socialiste, precum și de alte țări mai dezvoltate din punct de vedere economic. Această Situație este o consecință a nivelului scăzut al producției și consumului de energie e- lectrică de la care a pornit țara noastră în anii de după cel de-al doilea război mondial. Se impune deci ca o necesitate imperioasă să asigurăm și în viitor un ritm susținut dezvoltării energeticii.Avînd în vedere rezultatele obținute pe baza planificării pe o perioadă mai lungă de timp a dezvoltării energeticii, așa cum a confirmat-o realizarea cu succes a planului de electrificare 1951—1960, și înteme- indu-se pe experiența țării noastre în construcția socialistă, Comitetul Central al partidului a ajuns la concluzia că dezvoltarea bazei energetice și a electrificării țării trebuie să se desfășoare și în viitor în cadrul unui plan de perspectivă, pe o durată de 10 ani. Numai un asemenea plan poate asigura atît satisfacerea necesităților de energie în noul cincinal, cît și pregătirea condițiilor pentru creșterea în continuare a producției și consumului de energie în anii următori. Elaborarea unui plan de 10 ani este cerută și de faptul că realizarea obiectivelor noi din ramurile energetice necesită efectuarea unor lucrări ample de explorări și cercetări geologice pentru descoperirea rezervelor, studii și lucrări laborioase de proiectare, o perioadă mai îndelungată pentru executarea lucrărilor și pentru fabricarea și instalarea utilajelor și echipamentelor. în același timp, ramurile economiei naționale care deservesc cu materiale, utilaje și echipamente sectoarele energetice trebuie dezvoltate și aduse in situația de a putea satisface necesitățile ramurilor energetice, în cele mai bune condiții calitative și cu o ridicată eficacitate economică.

Planul de 10 ani pentru perioada 1966—1975 reprezintă o nouă și importantă etapă în dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării. El continuă linia generală a partidului de mobilizare a tuturor resurselor și posibilităților proprii pentru satisfacerea necesităților crescînde de energie ale economiei naționale. Orientarea dată de către partid politicii energetice a țării în următorii 10 ani este clar exprimată în proiectul de Directive ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării, care stabilește următoarele sarcini principale :— Intensificarea eforturilor pentru descoperirea de noi rezerve de combustibil și creșterea eficienței economice a lucrărilor de cercetare geologică.— Creșterea producției de energie primară, ținînd seama de situația rezervelor geologice, pentru a asigura în cît mai mare măsură din resurse interne nevoile de energie cerute de dezvoltarea în continuare a economiei naționale. Dezvoltarea intr-un ritm mai accentuat a extracției de cărbuni și a amenajărilor hidroenergetice, pentru a continua politica de economisire a rezervelor de țiței și gaze — materii prime importante pentru industria chimică și utilizări tehnologice-— Extinderea valorificării resurselor hidroenergetice ale Dunării, în colaborare cu țările riverane vecine, și a cursurilor interioare de apă, într-o proporție ridicată, prin amenajări care, o dată cu construcția de hidrocentrale, să asigure utilizarea apelor pentru irigații în agricultură, alimentări cu apă industrială și apă potabilă, piscicultură și alte folosințe.— începerea utilizării energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică.— Extinderea electrificării, conti- nuîndu-se politica de concentrare a puterii în centrale mari echipate cu agregate de mari puteri unitare.— Continuarea și intensificarea acțiunii generale de economisire și raționalizare a tuturor consumurilor de combustibili, energie electrică și termică, prin creșterea randamentelor, valorificarea resurselor secundare e- nergetice și scăderea consumurilor specifice.— Extinderea termoficării industriale și urbane, valorificîndu-se la maximum instalațiile existente și cele noi ce se vor crea, prin amplasarea marilor consumatori industriali de energie termică și electrică în jurul centralelor de termoficare.— Asigurarea unui nivel tehnic ridicat în exploatarea instalațiilor energetice ; pregătirea cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare.— Dezvoltarea în continuare a industriei constructoare de mașini și a industriei electrotehnice pentru satisfacerea într-o mai mare măsură și la un înalt nivel tehnic a necesităților de aparataj electric, utilaje și agregate pentru producerea și utilizarea energiei.Realizarea sarcinilor planului de 10 ani va determina importante schimbări în structura balanței energetice a țării. Astfel, aportul cărbunilor, al energiei apelor și al energiei nucleare în acoperirea necesităților de energie va crește simțitor în anii următori. El va reprezenta în 1975 aproape 28 la șută, față de aproximativ 11 la sută, cît revine în prezent cărbunilor și energiei hidroelectrice. în același timp, va scădea ponderea hidrocarburilor — țiței, gaze asociate petrolifere și gaz metan. Aceste prețioase resurse, ale căror rezerve sînt limitate, sînt necesare spre a asigură pe o perioadă cît mai îndelungată de timp materia primă pentru industria chimică și alimentarea proceselor tehnologice de bază în industria siderurgică, a sticlei și a ceramicei-Partidul și statul nostru socotesc imperios necesar ca în perioada următoare să se accentueze dezvoltarea celorlalte resurse de energie primară — cărbunii, energia hidroelectrică — și să se treacă într-un timp scurt la folosirea uraniului pentru producerea de energie electrică. Este evident că adoptarea acestor soluții duce la cheltuieli de investiții și de producție mai ridicate. Facem în mod conștient a- ceste sacrificii pentru a cruța țițeiul și gazele în vederea valorificării lor superioare. (Aplauze).Extracția de cărbuni va cunoaște în următorii 10 ani o creștere însemnată, exploatîndu-se în mai mare măsură importantele rezerve cunoscute. Producția brută totală de cărbuni va crește de 1,7—1,8 ori pînă în 1970 și de peste 3 ori pînă în 1975, față de nivelul anului 1965. în Valea Jiului, producția de huilă se va dubla. în Oltenia, unde se află aproape 90 la sută din rezervele industriale de lignit cunoscute pînă acum, extracția de cărbune va crește de aproape 17 ori, 

de la circa 1,3 milioane tone în prezent pînă la aproximativ 22 milioane tone în 1975, din care jumătate în cariere.O caracteristică importantă a planului de 10 ani este intensificarea acțiunii de valorificare a potențialului hidroenergetic economic amenajabil- Acesta totalizează aproximativ 24 miliarde kWh producție anuală, din care circa 12 miliarde kWh revin cursurilor interioare de apă, iar restul —• părții românești a potențialului Dunării. Dintre toate sursele clasice de energie primară care contribuie la a- coperirea balanței noastre energetice în viitorii 10 ani, cele hidroelectrice vor cunoaște cea mai importantă creștere — de peste 10 ori. Producția de energie hidroelectrică va trebui să a- jungă la aproape 2,5 miliarde kWh în anul 1970 și la aproximativ 10 miliarde kWh în 1975. în aceste condiții, în anul 1970 vor fi valorificate aproximativ 10 la sută din potențialul hidroelectric amenajabil economic, iar în 1975 mai mult de 40 la sută.La amenajările hidroenergetice va trebui să se aibă în vedere utilizarea complexă a cursurilor de apă pentru agricultură, alimentarea cu apă potabilă a orașelor și cu apă industrială a marilor unități de producție, dezvoltarea pisciculturii și alte utilizări.Ținînd seama că rezervele de combustibili clasici devin insuficiente pentru a echilibra balanța energetică, țara noastră. își va îndrepta eforturile spre folosirea energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică. în viitor, uraniul va trebui să devină una din principalele surse energetice ale țării noastre. (Aplauze puternice). Sarcina prevăzută în planul de 10 ani de a se da în funcțiune în această perioadă o putere instalată de aproximativ 1 000 MW în centrale electronucleare este pe deplin realizabilă și justificată prin faptul că țara noastră dispune de zăcăminte de uraniu și prin aceea că tehnica contemporană permite astăzi obținerea de energie electrică de origine nucleară la un preț competitiv cu cel al energiei produse din combustibili clasici.în cincinalul 1966—1970 va fi începută construcția unei centrale electronucleare cu o putere de 500— 600 MW electrici, echipată cu instalații care să prezinte siguranță în funcționare și economicitate maximă de investiții și exploatare. Se preconizează ca o a doua tranșe de cel puțin aceeași putere să intre în funcțiune în ultimii ani ai cincinalului 1971—1975. Prin construirea acestor centrale România va intra în rîndul țărilor care utilizează pe scară largă energia nucleară în scopuri pașnice. (Aplauze prelungite).
Tovarăși,Directivele Congresului al IX-lea al partidului cu privire la planul de 10 ani prevăd un puternic avînt al electrificării țării, creșterea simțitoare a producției de energie electrică.Pentru a se putea asigura producția stabilită — 32—34 miliarde kWh în 1970 și 55—60 miliarde kWh în 1975 —, se va instala în centralele electrice o putere nouă de aproximativ 4 000 MW în perioada 1966—1970 și de aproximativ 6 000 MW în anii 1971—1975. Puterea nou instalată în centralele electrice în următorii 10 ani va fi de 4 ori mai mare decît puterea instalată în 10 ani anteriori (1956— 1965). (Aplauze).Programul de construcții de centrale electrice în următorii 10 ani va cuprinde în principal următoarele o- biective :în 1966 se vor da în funcțiune centrala hidroelectrică „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș de 220 MW, precum și centralele hidroelectrice „Vaduri" și „Bacău" I-II de pe rîul Bistrița — cu aproximativ 100 MW putere instalată. în anii 1967—1968 vor fi puse în funcțiune alte centrale pe rîul Argeș. în anii 1971—1975 se vor realiza noi centrale hidroelectrice pe rîurile Lotru, Sebeș, Someș, Șiret și Olt. La toate aceste lucrări, ca și la hidrocentrala de pe Argeș, se vor aplica principiile moderne de concentrare a debitelor și căderilor de apă într-un număr redus de uzine hidroelectrice de mare putere, cu producții ridicate de energie, ceea ce oferă însemnate avantaje economice.în 1970—1971 se va da în exploatare sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, unul din principalele obiective ale planului de electrificare, pe care îl construim în colaborare cu vecinii noștri iugoslavi. Centrala electrică de aici va avea o putere instalată pe partea românească de peste 1 000 MW și va realiza o producție anuală de peste 5 miliarde kWh. Se lucrează, împreună cu tovarășii bulgari, la elaborarea studiilor și proiectelor pentru construirea unei hidrocentrale pe Dunăre în zona Islau.(Continuare în pag. a V-a)
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Armare din pag. a IV-a)Promovîndu-se în continuare linia de a concentra producția în unități mari, mai avantajoase din punct de vedere economic, în perioada 1966— 1975 se vor construi centrale termoelectrice puternice dotate cu agregate de puteri mari unitare, de 200 și 300 MW fiecare, la nivelul tehnicii mondiale. Termocentrala de la Luduș se amplifică pînă la 800 MW. în afară de centrala electrică de termoficare Craiova, a cărei putere finală va fi de 1 000 MW și care va folosi drept combustibil principal lignitul, se prevede ca în viitorii 10 ani să se mai construiască o centrală de 1 000 MW în zona de transport economic a lignitului din Oltenia și o centrală de 1 000 MW pe bază de huilă în apropierea zăcămintelor din Valea Jiului. Sd vor realiza, de asemenea, o termocentrală nouă pe bază de păcură și o serie de amplificări în centralele termoelectrice existente.Acțiunea de producere combinată de energie electrică și termică va fi continuată și dezvoltată în perioada următoare. Livrarea de energie termică prin termoficare va crește la 35 milioane gigacalorii în 1970 și la circa 40—45 milioane în 1975. Puterea instalată a unităților de termoficare în centralele cu combustibili clasici va reprezenta 25 la sută din capacitatea nouă ce se va pune în funcțiune în centralele termoelectrice fh anii 1966—1975.Se va continua acțiunea de concentrare a marilor consumatori de energie termică în vecinătatea centralelor republicane de termoficare, care va duce la economii de combustibil de circa 2,5 milioane tone combustibil convențional la nivelul anului 1970 și de circa 3 milioane tone în anul 1975. Aceste economii vor contribui într-o măsură importantă la echilibrarea balanței energetice.Sistemul electroenergetic național va continua să fie extins și perfecționat, urmărindu-se dezvoltarea liniilor de transport pentru a înlesni centralizarea producției de energie electrică în unități de mare putere, în următorii 10 ani va fi extinsă rețeaua de foarte înaltă tensiune de 220—400 kilovolți, care va lega între ele toate marile centrale electrice ale sistemului cu zonele de consumuri mari, industriale și urbane. în acești ani se vor construi 2 800—3 000 km linii electrice de 220—400 kilovolți și aproximativ 25 000 km linii de 110 kilovolți și de tensiuni mai mici; se vor dezvolta treptat și moderniza rețelele regionale, raionale și orășenești de distribuție.Pentru buna funcționare a sistemului energetic se va construi un nou dispecer național, care, prin caracteristicile sale, va răspunde celor mai exigente cerințe ale tehnicii contemporane.Agricultura devine un consumator tot mai important de energie electrică. Numai irigarea suprafeței de circa 400 000 ha prevăzute pentru anii 1966—1970 va necesita un consum de circa 500 milioane kWh pe an. Va trebui extinsă acțiunea de introducere a energiei electrice în acele procese de producție agricolă în care electrificarea poate duce, în mod economic, la ridicarea producției și a calității ei, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea prețului de cost.Creșterea producției de energie electrică și dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție constituie baza pentru accelerarea procesului de electrificare a satelor. în cincinalul 1966— 1970 se vor electrifica încă cel puțin 5 000 sate, ceea ce va crea condiții ca acțiunea de electrificare să fie practic încheiată în anii 1972—1973. (Aplauze puternice). în întreaga țară gospodăriile țărănești vor putea beneficia astfel de marile avantaje pe care le oferă electricitatea.Dezvoltarea producției de energie electrică în ritmul prevăzut în planul de 10 ani se va reflecta pozitiv în viața oamenilor muncii, va contribui la ridicarea nivelului lor de trai. Ea va înlesni folosirea tot mai largă a aparatelor electrocasnice, care vor reduce și ușura munca în gospodării, permi- țînd ca o mai mare parte a timpului să fie folosită pentru alte activități economice, culturale și odihnă ; totodată, aceasta va contribui la mărirea gradului de confort și igienă a locuințelor. Cantitățile de energie electrică destinate consumurilor populației vor crește de la 2 miliarde kWh în 1965 la peste 4 miliarde kWh în 1970 și la mai mult de 7 miliarde kWh în 1975. Aceasta înseamnă că numai producția de energie electrică pentru consumul populației va depăși în 1970 de circa 2 ori și în 1975 de circa 3,5 ori întreaga producție de energie electrică a tării din 1950. (Vii aplauze).în perioada 1966—1970 se urmărește o îmbunătățire a alimentării populației cu combustibili și energie termică pentru încălzit și folosințe casnice. Dezvoltarea încălzirii urbane se va baza în primul rînd pe extinderea termoficării ; vor fi racordate la rețelele termice de distribuție publică aproape 95 la sută din apartamentele noi prevăzute a fi construite în anii 1966—1970, precum și o mare parte din locuințele construite pînă acum.
Tovarăși,Realizarea importantelor obiective pe care Directivele Congresului al IX-lea al partidului nostru le prevăd pentru dezvoltarea energeticii și electrificării țării impune eforturi deosebite din partea statului și a întregului popor. în primul rînd, va trebui înfăptuit un important volum de investiții. în următorul cincinal se vor ?loca mai mult de 52 miliarde lei, adică aproximativ 36 la sută din totalul investițiilor industriale, pentru dezvoltarea bazei energetice și a electrificării. Potrivit calculelor estimative, în perioada 1971—1975 va fi ne

voie de încă aproximativ 78 miliarde lei. Așadar, pe întreaga perioadă de 10 ani se vor aloca în acest scop circa 130 miliarde lei, aproape cît totalul investițiilor destinate întregii industrii în cincinalul următor. Aceste fonduri uriașe vor trebui utilizate cu maximă eficiență, gospodărite cu un înalt spirit de răspundere.Punerea în funcțiune în termenele stabilite a noilor capacități condiționează realizarea planului și impune luarea de măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a activității de construcții și montaj, îndeosebi pe marile șantiere ale energeticii. Este de mare însemnătate ca pe tot timpul lucrărilor să existe o strînsă colaborare între proiectanți, constructori și beneficiari, care să rezolve în comun problemele ce apar pe parcurs și să asigure decalajul necesar între proiectare și execuție, comandarea și livrarea la timp a utilajelor necesare din țară și din import.Creșterea accentuată a producției de cărbune necesită ca din timp să se ia măsuri organizatorice atît pentru proiectarea minelor, cît și pentru executarea lucrărilor de deschidere și pregătire a noilor capacități. Este necesar să se acorde o atenție deosebită deschiderii noilor exploatări „la zi“ ale lignitului din Oltenia. Proiectele vor trebui executate într-un timp scurt, pe baza tehnicii înaintate aplicate la condițiile de zăcămînt din țara noastră. Minele noi vor fi concepute pe principii moderne, cu un înalt grad de mecanizare, asigurîndu-se cele mai bune condiții de muncă pentru mineri.Un rol deosebit de important în înfăptuirea exemplară a sarcinilor dezvoltării bazei energetice și electrificării țării revine Ministerului Minelor și Energiei Electrice, precum și altor organizații economice centrale, care au datoria de a-și mobiliza în acest scop toate forțele, întreaga lor capacitate tehnică și organizatorică.Pentru a produce în țară energia electrică de origine nucleară este necesar să se continue lucrările geologice spre a determina noi rezerve de minereu de uraniu în volum suficient pentru perspectivă. De asemenea, vor trebui rezolvate problemele complexe ridicate de folosirea energiei nucleare ca : punerea la punct a tehnologiei de preparare a minereurilor și combustibilului pentru centrale, alegerea tipurilor de reactoare, amplasarea centralelor și altele. Este nevoie să fie pregătite din timp cadrele necesare și asigurate condițiile organizatorice pentru construirea centralelor nucleare.îndeplinirea în condiții economice cît mai avantajoase a planului de dezvoltare a energeticii cere ca industria noastră constructoare de mașini energetice și industria electrotehnică să se dezvolte astfel încît o parte însemnată din nevoile de utilaje să fie acoperită din producția internă la nivelul tehnicii avansate. în următorii 10 ani, industria extractivă de cărbuni va trebui să fie dotată cu utilaje cu un grad mai mare de complexitate pentru extracția cărbunilor, în scopul creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost.Industria constructoare de mașini va trebui să realizeze aproape în întregime necesarul de instalații hidroenergetice pentru centralele pe rîuri interioare și o parte din echipamentele pentru hidrocentrala Porțile de Fier. Producția de echipament pentru centrale hidroelectrice trebuie să crească în perioada 1966—1975 de 6—7 ori față de perioada 1956—1965.Timpul îndelungat pe care îl comportă însușirea în fabricație a agregatelor pentru centralele termoelectrice face necesar să se întocmească din vreme studii tehnico-economice aprofundate pentru proiectarea agregatelor ce urmează să fie asimilate în țară. Prin calitatea execuției și parametrii lor tehnici în exploatare, aceste produse vor trebui să se situeze la nivelul tehnicii mondiale.Consumatorii de energie au datoria să reducă în continuare consumurile specifice de energie, ridicînd randamentele cu care se folosește energia în diferitele ramuri ale economiei noastre naționale. în acest fel se va putea realiza reducerea consumurilor specifice energetice cu cel puțin 10 la sută în medie în cincinalul 1966— 1970 și încă 8—10 la sută în anii 1971—1975.Este necesar să se dea în continuare o mai mare atenție valorificării resurselor energetice secundare din industrie și folosirii tehnologiilor avansate care asigură consumuri mai mici de energie. Mobilizarea pe scară largă a resurselor secundare energetice este deosebit de avantajoasă pentru economia națională, deoarece investițiile cerute de lucrările efectuate în acest scop sînt de 4-—5 ori mai mici decît acelea care ar fi necesare pentru a se asigura aceleași cantități în forme de energie primară.înfăptuirea cu succes a sarcinilor dezvoltării bazei energetice și electrificării țării cere o muncă susținută pentru creșterea și pregătirea temeinică a cadrelor de muncitori, tehnicieni, ingineri și specialiști din aceste importante sectoare de activitate. Trebuie luate din timp toate măsurile pentru a se asigura formarea cadrelor necesare construirii noilor obiective energetice și exploatării acestora în cele mai bune condiții.Noua etapă de dezvoltare a energeticii și electrificării țării mărește considerabil importanța muncii de cercetare în aceste domenii. Oamenii de știință, cercetătorii sînt chemați să se ocupe de rezolvarea problemelor legate de extracția, prelucrarea și utilizarea lignitului, de extracția țițeiului și a gazelor naturale. Vor trebui întreprinse cercetări științifice referitoare la problemele pe care le pune folosirea tensiunilor foarte înalte la liniile de transport, îmbunătățirea performanțelor și a calității echi

pamentelor energetice grele pentru centrale, linii și stații.Realizarea planului de 10 ani pune sarcini de mare răspundere în fața organizațiilor de partid, chemate să atragă în această acțiune masele cele mai largi, să desfășoare o muncă politică și organizatorică intensă și sistematică în rîndurile comuniștilor și ale tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din industria carboniferă, din industria petrolului și de pe șantierele planului de electrificare, ale constructorilor și montorilor de centrale și rețele electrice, ale celor care produc echipament și utilaj energetic — care, toți la un loc, formează un puternic detașament în acțiunea de dezvoltare a bazei energetice a țării. Munca plină de abnegație a comuniștilor, pregătirea profesională în continuă perfecționare, înalta conștiinciozitate, exemplul lor personal însuflețesc și mobilizează colectivele în mijlocul cărora muncesc la îndeplinirea importantelor obiective ale planului de 10 ani. Prin întreaga lor activitate, organizațiile de partid din toate compartimentele energeticii și electrificării vor trebui să ridice la un nivel mai înalt rolul lor de conducător și organizator al maselor largi de oameni ai muncii în lupta pentru realizarea liniei politice a partidului. (A- plauze puternice).
Tovarăși,Transpunerea în viață a mărețelor planuri de dezvoltare viitoare a țării, elaborate de Congresul nostru, va contribui la creșterea puterii economice a țării, la ridicarea prestigiului său politic internațional. Folosind intens posibilitățile de care dispune pentru ridicarea forțelor sale de producție, țara noastră își dezvoltă continuu legăturile sale de colaborare multilaterală —- economică, politică, culturală — cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, devenind astfel un factor tot mai activ al creșterii forței și coeziunii sistemului mondial socialist. (Aplauze). Pe bună dreptate, Raportul de activitate al Comitetului Central subliniază că România pune în centrul politicii sale externe prietenia strînsă și alianța frățească cu țările socialiste, ceea ce corespunde întru totul intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii. Dezvoltarea și înflorirea fiecărui stat socialist egal în drepturi, suveran și independent, a fiecărei națiuni socialiste, asigură întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, ceea ce are o puternică în- rîurire asupra mersului înainte al omenirii spre socialism. (Vii aplauze).Relațiile de tip nou, de colaborare frățească, statornicite între țările socialiste aduc o contribuție importantă la progresul economic și tehnico- științific al fiecăreia dintre aceste țări, la dezvoltarea sistemului mondial socialist în ansamblu, la creșterea prestigiului socialismului și a influenței sale asupra vieții politice internaționale ; ele constituie un puternic element mobilizator în lupta pentru eliberare națională a popoarelor din țările coloniale, pentru apărarea independenței și suveranității naționale a statelor recent eliberate, pentru eliberarea socială a oamenilor muncii din țările capitaliste.împreună cu celelalte țări socialiste, România, militînd pentru apărarea păcii, dezvoltă legături economice și culturale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, considerînd că schimburile multilaterale, fără condiții politice, restricții și discriminări, contribuie la micșorarea încordării internaționale și la apropierea între popoare. (Aplauze).întreaga politică externă a țării noastre are la bază principiile respectării suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Conștientă de răspunderea și îndatorirea fiecărei țări de a face tot ce-i stă în putință pentru apărarea păcii, România socialistă desfășoară o activitate externă susținută, manifestă inițiative în cadrul diferitelor organizații internaționale și sprijină acele acțiuni care contribuie la îmbunătățirea climatului internațional. (Aplauze). Ea se pronunță hotărît pentru încetarea cursei înarmărilor, interzicerea și distrugerea armelor nucleare, desființarea blocurilor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, înfăptuirea dezarmării generale, lichidarea -rămășițelor celui de-al doilea război mondial.în zilele noastre, alături de țările socialiste, în lupta pentru apărarea păcii, împotriva imperialismului, se ridică clasa muncitoare internațională, tinerele state suverane, popoarele care luptă pentru cucerirea independenței naționale, pături sociale largi din toate țările lumii. Cursul evenimentelor internaționale este determinat din ce în ce mai mult de forțele socialismului și păcii. Cu toate acestea, cercuri agresive imperialiste întrețin focare de neliniște în diferite părți ale globului, întreprind provocări și atentate împotriva păcii și libertății popoarelor. Stîrnesc îngrijorare și indignare în rîndurile poporului nostru acțiunile agresive ale imperialismului american împotriva poporului vietnamez și a altor popoare care luptă pentru libertatea și independența țării lor. Considerînd că este dreptul sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, poporul nostru își exprimă solidaritatea și sprijinul deplin față de lupta eroică a poporului vietnamez, condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale Statelor Unite ale Americii în Vietnam și în Republica Dominicană. Prin acțiunea unită a țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor păcii și progresului, pot fi stăvilite poftele imperialismului, poate fi apărată pacea în lume (Aplauze puternice).O condiție fundamentală a victoriei 

cauzei păcii și socialismului o constituie unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, unitatea țărilor socialiste. (Vii aplauze). După cum arată tovarășul Nicolae Cea- ușescu în Raportul de activitate al Comitetului Central, esențial pentru realizarea și întărirea acestei unități este aplicarea consecventă a normelor de bază ale relațiilor dintre partide — respectul și stima reciprocă, egalitatea în drepturi, independența, neamestecul în treburile interne ale altor partide și discutarea între partide în spirit tovărășesc a problemelor de interes comun. (A- plauze puternice). Fiind convins că ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești este infinit mai puternic decît deosebirile de vederi existente, partidul nostru consideră drept cea mai înaltă îndatorire internaționalistă a sa de a milita neobosit pentru întărirea unității mișcării comuniste mondiale și a coeziunii țărilor socialiste, sub steagul măreț al marxism-leninismului și internaționalismului socialist. (Aplauze prelungite).
Tovarăși,Ca și celelalte documente ale Congresului al IX-lea al partidului, Directivele cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975 au constituit obiectul unor ample dezbateri în organizațiile de partid, în adunări ale oamenilor muncii. Exprimîndu-și adeziunea față de politica partidului de ridicare economică a țării, față de sarcinile stabilite de partid pentru dezvoltarea bazei energetice, oamenii muncii au făcut, totodată, un mare număr de propuneri valoroase pentru completarea și înfăptuirea lor. Aceste propuneri, rod al experienței și competenței muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, oamenilor de știință, au pus în evidență noi rezerve și posibilități pentru creșterea și perfecționarea producției energetice. Ele sînt examinate cu atenție de organele centrale de partid și de stat în vederea aplicării lor.
RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE 

Raportor tovarășul Constantin Pîrvulescu
Tovarăși,
Cu nețărmurită satisfacție și deose

bită mîndrie am luat cu toții cunoș
tință de raportul Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de celelalte documente su
puse dezbaterii Congresului. Cuprinsul 
lor exprimă orientarea liniei generale a 
partidului și faptul că el își îndepli
nește cu competență rolul său .istoric 
de organizator și conducător al între
gului popor. Documentele prezintă un 
bilanț strălucit al transformărilor re
voluționare care au schimbat radical 
fața țării, al marilor realizări obținute 
de poporul român în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a patriei 
noastre socialiste. Ele scot în evidență 
autoritatea și prestigiul de care parti
dul se bucură în rîndul maselor largi, 
legătura sa indisolubilă cu clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, cu 
oamenii muncii de toate naționalitățile, 
care, eliberați pentru totdeauna de ori
ce exploatare și asuprire, s-au -unit în 
jurul partidului, recunoscînd în el pe 
conducătorul lor încercat și înțelept.

Pe baza analizei științifice și rea
liste, caracteristică a documentelor 
noastre de partid, raportul Comitetului 
Central precizează obiectivele princi
pale ale viitoarei etape de dezvoltare 
a țării, aplicînd creator învățătura 
marxist-leninistă la condițiile și reali
tățile noastre actuale. Succesele isto
rice dobîndite de la Congresul al 
VIII-lea (III-lea) al partidului sînt o 
chezășie a înfăptuirilor ce vor face să 
crească și mai mult puterea economică 
a țării, nivelul de trai material și spi
ritual al oamenilor muncii.

Proiectul de Statut reflectă stadiul 
actual de dezvoltare a partidului, creș
terea sa politică și organizatorică, 
profundul democratism și spiritul in
ternaționalismului consecvent ce-i ca
racterizează întreaga activitate. Hotă- 
rîrea ca partidul nostru să poarte 
denumirea de PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN corespunde profundelor trans
formări ce au avut loc în patria 
noastră, exprimă pe deplin conținutul 
activității sale și țelul către care ne 
călăuzește — construcția societății co
muniste.

Imaginea luminoasă a înfloririi pa
triei, conturată atît de pregnant de 
documentele Congresului, este întregi
tă de proiectul noii Constituții, pe care 
poporul nostru a denumit-o pe bună 
dreptate Constituția socialismului vic
torios.

însuflețirea cu care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei au în- 
tîmpinat Congresul exprimă adînca lor 
convingere că politica partidului este 
expresia fidelă a intereselor poporului 
român, relevă hotărîrea lor de a-și 
consacra toate forțele, întreaga lor ca
pacitate creatoare, pentru deplina ei a- 
plicare în viață.

Tovarăși,
Comisia Centrală de Revizie a des

fășurat o activitate continuă pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale statutare. 
Comisia a controlat regulat modul de 
realizare a veniturilor partidului, de 
utilizare a fondurilor alocate pentru a- 
coperirea cheltuielilor și a verificat 
felul cum au fost rezolvate scrisorile 
oamenilor muncii adresate Comitetu
lui Central.

Raportăm Congresului că activitatea 
financiară și gospodărească s-a desfă
șurat în deplină concordanță cu pre
vederile statutare și cu hotărîrile Co
mitetului Central privind acest dome
niu de activitate. In întreaga perioadă 
ce a urmat Congresului al VIII-lea 
(III-lea), bugetele anuale ale partidu
lui au asigurat mijloacele materiale și 
fondurile bănești necesare bunei func
ționări a organelor și organizațiilor de 
partid, desfășurării unei rodnice acti
vități politice și organizatorice, acțiu
nii sistematice de pregătire și perfec
ționare a cadrelor, dezvoltării muncii 
de propagandă și a presei de partid.

Datorită creșterii în continuare a

Planul de 10 ani are o importanță deosebită în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste din țara noastră. Realizarea lui are loc în condițiile victoriei depline și definitive a socialismului — cucerire istorică a întregului nostru popor, consfințită în proiectul noii Constituții. Oglindind stadiul calitativ superior în care se află țara noastră, noua Constituție va deschide cîmp larg dezvoltării orînduirii socialiste, creșterii continue a bunăstării materiale și culturale a poporului, a- firmării multilaterale a capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor patriei- Prin prevederile sale, proiectul noii Constituții asigură dezvoltarea continuă a națiunii noastre, creșterea rolului statului socialist ca organizator al întregii activități de construcție a orînduirii socialiste. După cum se arată în Raportul Comitetului Central, dispariția claselor exploatatoare a dus la întărirea națiunii, la cimentarea unității sale. în condițiile desăvîrșirii construcției socialiste, crește rolul statului, se dezvoltă multilateral națiunea socialistă. Numai în socialism se poate asigura manifestarea deplină a tuturor caracteristicilor națiunii, comunitatea reală de interese economice, o cultură socialistă comună, pusă în slujba tuturor cetățenilor ce locuiesc pe același teritoriu, unirea întregului popor în lupta și munca pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de bunăstare și fericire. Națiunea, statul vor continua să constituie încă multă vreme baza dezvoltării societății socialiste. Dezvoltarea națiunii, întărirea statului socialist corespund cerințelor obiective ale vieții sociale. înfăptuirea planului de 10 ani va aduce o contribuție însemnată la înflorirea și progresul continuu al întregii noastre societăți. (Vii aplauze).
Tovarăși,Există toate condițiile favorabile pentru a realiza obiectivele importante prevăzute în planul pentru valorificarea surselor energetice și elec

conștiinței și disciplinei de partid, ma
joritatea covîrșitoare a membrilor și 
candidaților de partid își achită cu 
regularitate cotizația. Din datele cen
tralizate la Comitetul Central rezultă 
că numărul membrilor și candidaților 
de partid care și-au achitat cu regu
laritate cotizația a crescut de la 98 la 
sută la Congresul al VIII-lea (al III- 
lea), la 99,42 la sută în prezent.

Ziarele și publicațiile tipărite de E- 
ditura „Scînteia" s-au difuzat în anul 
1964 în 583 milioane exemplare, față 
de 509 milioane în 1960 ; din acestea 
tirajul ziarului „Scînteia" reprezintă 
335 milioane în 1964 față de 283 mi
lioane în 1960. în urma sporirii tiraje
lor și a altor măsuri luate, beneficiile 
realizate de Editura „Scînteia" au cres
cut în perioada 1960—1964 cu 23,5 la 
sută, existînd posibilități pentru îm
bunătățirea în continuare a activității 
ei financiare.

In ceea ce privește presa locală, tre
buie subliniat faptul îmbucurător că 
față de anul 1960, cînd numai ziarul 
„Steagul Roșu" din regiunea București 
își acoperea cheltuielile din venituri 
proprii, în anul 1964 majoritatea zia
relor regionale n-au mai apelat la sub
venții de la bugetul partidului. S-au 
creat condiții favorabile ca, începind 
din 1965, presa locală în ansamblu să-și 
acopere cheltuielile din venituri pro
prii.

Cu toate că difuzarea presei s-a îm
bunătățit trebuie spus că în acest do
meniu mai sînt lipsuri serioase, care 
fac ca o parte din ziare să ajungă 
cu întîrziere în localitățile mai îndepăr
tate și mai ales la sate. Considerăm că 
organele care se ocupă cu difuzarea 
presei trebuie să ia serioase și grab
nice măsuri pentru înlăturarea acestor 
deficiențe.

Atenția acordată de Comitetul Cen
tral gospodăririi fondurilor și bunuri
lor partidului, munca sistematică de 
îndrumare și control au dus la întă
rirea continuă a disciplinei financiare 
și a regimului de economii. La aceasta 
a contribuit în măsură însemnată gri
ja sporită manifestată de comitetele de 
partid regionale și raionale, de condu
cerile instituțiilor de partid și de lu
crătorii din sectorul gospodăresc.

Activitatea partidului nostru a cres
cut în măsură considerabilă în toate 
domeniile construcției socialiste. A spo
rit numărul membrilor și candidaților 
de partid și în mod corespunzător a 
crescut numărul organizațiilor de 
partid la orașe și sate. în același timp, 
în anul 1964 aparatul de partid a scă
zut cu 13,4 la sută față de anul 1960. 
Concomitent a crescut numărul acti
viștilor nesalariați, care participă la 
munca organizatorică, de propagandă 
și la alte activități de partid.

An de an au crescut fondurile din 
bugetul partidului pentru pregătirea și 
perfecționarea cadrelor ; cheltuielile e- 
fective reprezintă 130 la sută în anul 
1964 față de 1960.

In această perioadă aproximativ 
3 000 tovarăși, din care 500 U.T.C.-iști, 
au absolvit cursurile de zi și fără frec
vență la Școala Superioară de Partid 
„Ștefan Gheorghiu". O intensă muncă 
pentru pregătirea și perfecționarea ca
drelor s-a desfășurat în regiuni. Șco
lile de 1 an au fost absolvite de a- 
proape 8 500 tovarăși, din care 2 500 
U.T.C.-iști, cursurile de 3—6 luni de 
aproximativ 8 200 tovarăși, Universită
țile serale de marxism-leninism au dat 
7 500 absolvenți și aproape 5 000 de to
varăși au absolvit școlile de economie 
concretă.

în regiuni și raioane au fost in- 
struiți prin cursuri de o lună peste 
20 000 secretari ai organizațiilor de 
bază din cooperativele agricole de pro
ducție, gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare.

Pentru asigurarea desfășurării nor
male a activității de partid, Comite
tul Central a alocat în anii i960—1964 
fonduri pentru construirea unor sedii 
noi la reședințele de raioane sau a- 

trificarea țării. Avem astăzi o puternică bază materială ; dispunem de variate surse de energie ; ne-am format în decursul anilor un prețios fond de cadre cu bună pregătire profesională și tehnică ; am acumulat o prețioasă experiență în organizarea și conducerea producției. Avem un popor minunat, harnic și talentat, care și-a dovedit din plin, de-a lungul anilor de construcție socialistă, capacitatea de a rezolva cu succes problemele complexe ale făuririi noii orînduiri. Avem un conducător încercat — Partidul Comunist Român, care, înarmat cu învățătura marxist-leninistă, își îndeplinește cu cinste înalta sa misiune istorică de călăuză a poporului pe drumul socialismului și comunismului- (Aplauze îndelungate).Toate acestea ne îndreptățesc convingerea că, la capătul unui deceniu de eforturi și muncă rodnică, prevederile planului pe care-1 dezbatem acum vor deveni realitate. Energia cărbunelui și a apelor, marea forță a atomului și a electricității vor spori simțitor vigoarea economiei noastre în plin avînt, vor face mai productivă munca în uzine și în laboratoare, vor mări rodnicia ogoarelor, vor aduce bunăstare și un grad mai ridicat de confort în viața fiecărui locuitor al țării noastre. (Aplauze).însemnatele succese obținute pînă acum, sub conducerea partidului, constituie pentru poporul nostru un puternic imbold de a munci cu înflăcărare și avînt pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor mărețe trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea continuă, pentru progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii — România socialismului victorios. (Puternice ovații. Asistența, în picioare, aplaudă îndelung).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Urale puternice, îndelungate).Trăiască și înflorească Republica Socialistă România ! (Ovații, urale).

menajarea altora, executindu-se lu
crări de bună calitate.

Bugetul partidului prevede an de an 
fondurile necesare pentru dezvoltarea 
activității Uniunii Tineretului Comu
nist și a altor organizații.

Conducerea organizației de tineret a 
depus în ultimii ani o muncă perse
verentă pentru îmbunătățirea eviden
tei, pentru lămurirea membrilor asu
pra obligației lor statutare de a plăti 
la timp cotizația, în anul 1964 sumele 
încasate din cotizații sporind cu a- 
proape 80 la sută față de anul 1960.

Tovarăși,
Oamenii muncii, ca adevărați stăpîni 

ai țării, se preocupă tot mai intens de 
treburile obștești, de problemele sta
tului, aducîndu-și contribuția din ce in 
ce mai activ la rezolvarea acestora. 
Angajamentele, propunerile și sesiză
rile care formează obiectul a sute de 
mii de scrisori și audiențe prin care 
oamenii se adresează Comitetului Cen
tral confirmă și ele acest lucru.

Scrisorile sosite la Comitetul Cen
tral reflectă satisfacția și acordul lor 
deplin față de politica de industrializa
re socialistă a țării, față de dezvolta
rea multilaterală și intensivă a agri
culturii socialiste și ridicarea perma
nentă a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Ele exprimă adeziunea pen
tru politica externă a statului nostru, 
politică înțeleaptă, pentru claritatea și 
principialitatea poziției partidului în 
problemele mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Printr-un număr mare de scrisori, 
mii de muncitori, țărani, intelectuali 
s-au angajat șă facă noi eforturi la lo
cul lor de muncă pentru îndeplinirea 
si depășirea sarcinilor de plan la toți 
indicatorii. In același timp, au fost se
sizate lipsuri și greutăți în desfășura
rea procesului de producție, în indus
trie, agricultură, comerț și alte sec
toare, cazuri cînd propunerile oame
nilor muncii erau ignorate, unele în
călcări ale disciplinei socialiste, ma
nifestări de birocratism, făcîndu-se 
propuneri prețioase pentru îndreptarea 
situațiilor deficiente.

Atenția deosebită pe care o acordă 
Comitetul Central acestei importante 
munci constituie o înaltă pildă pentru 
toți activiștii și toate organele de 
partid și de stat

In urma verificărilor făcute, precum 
și pe baza analizei actelor și docu
mentelor existente la Comitetul Cen
tral, Comisia de Revizie a partidului a 
tras concluzia că munca cu scrisorile 
s-a îmbunătățit continuu, urmărindu-se 
aplicarea Hotărîrilor și Directivelor Se
cretariatului.

Cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de comitetele regionale de 
partid Bacău, Crișana, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, de comitetele raionale 
de partid Craiova. Făget și altele. Pe 
lingă rezultatele pozitive obținute, la 
unele organe locale s-au manifestat și 
lipsuri în această muncă. Astfel. în 
1964, Comitetul regional de partid Iași 
si Comitetul orășenesc de partid Bucu
rești au rezolvat în termen numai 65 
la sută din scrisorile primite. Unele co
mitete regionale, raionale și orășenești 
de partid nu au analizat semestrial, 
precum prevede Hotărîrea Secretaria
tului Comitetului Central, modul cum 
se rezolvă scrisorile. Au fost și cazuri 
— spre exemplu la Comitetul regional 
Ploiești — cînd audiențele programate 
au fost, nejustificat amînate. La unele 
instituții de stat, organizații de masă 
și obștești s-au manifestat cazuri de 
formalism, tărăgănare în cercetarea și 
rezolvarea cererilor ce sînt de comp®-, 
tenta lor și detrciențe kt organizarea 
audiențelor.

Considerăm necesar ca presa centra
lă și locală să acorde o atenție sporită 
temeiniciei și operativității cu' care se 
rezolvă scrisorile oamenilor muncii.(Continuare în pag. a Vî-a)
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Sîntem convinși că, aplicînd întoc
mai hotărîrile și indicațiile conducerii 
partidului, organele de partid și de stat 
vor perfecționa în continuare munca 
lor în rezolvarea sesizărilor și cereri
lor, în analiza propunerilor și sugesti
ilor oamenilor muncii, valorificînd cu 
toată grija sprijinul deosebit de pre
țios ce se acordă pe această cale ac
tivității lor.

Tovarăși,
Astăzi partidul nostru reprezintă o 

forță de neînvins, unit mai puternic 
ca oricînd în jurul încercatei sale con
duceri. Exprimînd gîndurile și năzuin
țele cele mai nobile ale oamenilor 
muncii, lucrările Congresului al IX-lea 
(al IV-lea) al Partidului Comunist Ro
mân sînt urmărite cu profund interes 
și încredere de milioanele de munci
tori, țărani și intelectuali de pe întreg 
cuprinsul țării.

Istoricele Hotărîri ale Congresului 
vor da un nou și puternic avînt mun
cii creatoare a întregului popor în 
lupta pentru realizarea perspectivelor 
luminoase de desăvîrșire a construc
ției socialiste în țara noastră, crește
rea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii, pentru 
înflorirea scumpei noastre patrii, RE
PUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA. 
(Aplauze).

DISCUȚII PE MARGINEA
RAPOARTELOR

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI FLORIAN DÂNALACHE
Am ascultat cu deosebit in

teres și cu deplină satisfacție 
raportul Comitetului Central, 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care face bilanțul 
succeselor istorice obținute de 
poporul nostru sub conduce
rea partidului și precizează 
direcțiile de dezvoltare a 
României în următorii cinci 
ani, în vederea continuării pe 
o treaptă superioară a pro
cesului de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Ca dele
gat al organizației de partid a 
Capitalei, îmi exprim deplina 
aprobare față de aprecierile și 
concluziile raportului Comite
tului Central, față de linia po
litică generală elaborată prin 
înțelepciunea colectivă a par
tidului nostru, urmată cu fer
mitate și abnegație de între
gul nostru popor.

Noul avînt al economiei și 
culturii noastre socialiste pre
văzut în proiectele de Direc
tive ale Congresului consti
tuie o confirmare a justeței 
politicii Partidului Comunist 
Român, a capacității sale de a 
mobiliza energiile creatoare 
ale poporului și de a valo
rifica resursele materiale ale 
țării în lupta pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste.

Aș vrea să subliniez în mod 
deosebit continuitatea liniei 
generale a politicii partidului 
nostru de creare și dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale a 
noii orînduiri. Bazîndu-se pe 
învățătura marxist-leninistă 
și pe cunoașterea aprofundată 
a realităților din România, 
partidul a pus în centrul poli
ticii sale industrializarea so
cialistă a țării. Experiența a- 
nilor de construcție socialistă 
a dovedit cîtă dreptate a avut 
partidul cînd a apreciat că 
hotărîtoare pentru progresul 
tării noastre este industriali
zarea socialistă, creșterea cu 
precădere a industriei grele, 
cu ramura ei principală —• 
construcția de mașini.

Construcția industrială, des
fășurată larg pe întreg cu
prinsul țării, a determinat 
creșterea într-un ritm susți
nut și perfecționarea conti
nuă a forțelor de producție, a 
permis țării noastre să facă 
un uriaș pas înainte în dez
voltarea ei economică și so
cială. România oferă în pre
zent imaginea unei țări so
cialiste în plin avînt, cu o eco
nomie multilaterală și echili
brată, cu un nivel tot mai ri
dicat de civilizație. Și este de 
la sine înțeles că atunci cînd 
Comitetul Central apreciază 
în raportul prezentat Con
gresului că industrializarea 
socialistă rămîne și pe mai 
departe baza progresului în
tregii economii naționale, a- 
ceasta exprimă de fapt con
vingerea intimă și de neclin
tit a fiecărui membru de par
tid, a fiecărui om al muncii. 
Căci nu există colț al țării în 
care uriașa forță transforma
toare și de progres a indu
strializării să nu fi contribuit 
la întărirea acestei convingeri. 
Cu atît mai mult putem spune 
că industrializarea și-a afir
mat cu putere înrîurirea ei 
hotărîtoare asupra întregii 
vieți economice și sociale în 
Capitala țării, care a cunos
cut în cadrul dezvoltării de 
ansamblu a economiei națio
nale un puternic avînt în 
toate domeniile de activitate. 
Cît de mult a sporit potenția
lul industrial al Capitalei re

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE ROȘU
Raportul de activitate al Co

mitetului Central al partidu
lui, prezentat Congresului de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne înfățișează ta
bloul minunat al României so
cialiste de astăzi, marile reali
zări dobindite sub conducerea 
înțeleptului nostru partid, 
perspectivele luminoase ale 
dezvoltării economiei națio
nale, ale științei și culturii 
spre cele mai înalte trepte ale 
civilizației.

Anii care au trecut de la 
cel de-al VIII-lea Congres al 
partidului marchează succese 
remarcabile pe drumul dez
voltării economiei și culturii, 

zultă clar din faptul că în 
1965 producția globală a în
treprinderilor din București 
depășește de aproape 2 ori pe 
aceea obținută în toată țara 
în anul 1938. O dată cu spori
rea volumului producției a 
crescut complexitatea și va
rietatea sortimentelor, o pon
dere tot mai mare avînd-o 
produsele de înaltă tehnici
tate. Despre ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al 
produselor vorbește și faptul 
că, în timp ce producția indu
strială a orașului București a 
crescut în primii cinci ani ai 
șesenalului de- circa două ori. 
volumul producției destinate 
exportului a crescut în ace
eași perioadă de 3,5 ori.

Dezbaterea proiectelor de 
Directive a exprimat aproba
rea unanimă din partea între
gului popor a politicii parti
dului de industrializare socia
listă a țării. Planul de dezvol
tare a economiei naționale în 
perioada 1966—1970 prevede 
creșterea cu 50 la sută a volu
mului de investiții alocat din 
fondurile statului, din care 
cea mai mare parte este în
dreptată spre creșterea cu 
precădere a industriei grele și 
îndeosebi a industriei con
structoare de mașini.

Dezvoltarea economică a o- 
rașului București confirmă pe 
deplin justețea acestei orien
tări. Astfel, în ultimii cinci ani 
din cele 24,5 miliarde lei fon
duri de investiții alocate pen
tru dezvoltarea economică și 
social-culturală a orașului 
mai mult de două treimi (68,6 
la sută) au fost îndreptate in 
sfera producției materiale, în 
special în industrie, transpor
turi și construcții.

Sporirea continuă a gradu
lui de industrializare a lucră
rilor, organizarea mai bună a 
muncii pe șantiere, creșterea 
capacităților organizațiilor de 
partid în mobilizarea maselor 
la îndeplinirea planului de 
construcții și montaj au de
terminat ca aproape toate o- 
biectivele noi să fie puse în 
funcțiune în numai 12—21 
luni de la data începerii lor. 
Majoritatea obiectivelor au a- 
tins într-un termen scurt in
dicii de exploatare prevăzuți 
în proiecte.

Raportul Comitetului Cen
tral subliniază în mod just că 
problema eficacității econo
mice a lucrărilor de investiții 
nu a stat întotdeauna în cen
trul preocupărilor organelor 
din economie. Și în orașul 
nostru au fost cazuri cînd în 
proiectarea unor obiective in
dustriale nu s-au studiat sufi
cient, în prealabil, și nu s-au- 
verificat practic performan
țele unor utilaje și instalații. 
Neajunsuri au existat și în 
legătură cu faptul că la în
cheierea unor contracte nu 
s-au prevăzut obligații și răs
punderi concrete pentru furni
zori în ce privește termenele 
de dare în funcțiune a noilor 
capacități și obținerea indici
lor tehnico-economici stabi
liți.

îndeplinirea sarcinilor mari 
în domeniul investițiilor ne
cesită intensificarea muncii 
desfășurate de organizațiile de 
partid din întreprinderile de 
construcții pentru mobilizarea 
tuturor factorilor în vederea 
asigurării din timp a condiții
lor necesare executării ritmice 
a lucrărilor și folosirii cît mai 

creșterii continue a nivelului 
de trai, demonstrînd în mod 
convingător justețea liniei po
litice generale a partidului de 
industrializare socialistă, de 
valorificare superioară a re
surselor naturale, de dezvol
tare rapidă a tuturor regiuni
lor țării.

Rod al acestei înțelepte po
litici, regiunea Bacău a cunos
cut o dezvoltare impetuoasă, 
multilaterală, complexă. Rit
mul mediu anual de creștere a 
producției globale industriale, 
în anii șesenalului, de 16,8 la 
sută, superior celui pe țară, a 
determinat sporirea producției 
regiunii de peste două ori și 

raționale a fondurilor alocate. 
Indicațiile cuprinse în rapor
tul Comitetului Central cons
tituie și pentru organizația de 
partid a orașului București 
un îndreptar prețios în a- 
ceastă privință.

Ținînd seama de rolul im
portant al institutelor de pro
iectări și de faptul că majori
tatea acestora activează în o- 
rașul București, organizația de 
partid a Capitalei va acorda 
o atenție sporită îmbunătăți
rii activității lor, pentru ca 
proiectele realizate să țină 
seama de cerințele tehnicii a- 
vansate și să asigure eficiența 
economică maximă.

înzestrarea economiei na
ționale cu mașini și instalații 
de înalt nivel tehnic cere o 
preocupare permanentă pen
tru pregătirea cadrelor nece
sare de muncitori și tehnicieni 
capabili să mînuiască cu pri
cepere noile utilaje. Faptul că 
în anul trecut numărul mun
citorilor calificați și tehnicie
nilor din întreprinderile in
dustriale ale Capitalei a fost 
cu circa 40 la sută mai mare 
decît în anul 1959 arată ce 
amploare însemnată a cunos
cut în această perioadă activi
tatea pentru calificarea și 
specializarea cadrelor.

Cu toate aceste rezultate, nu 
trebuie să trecem cu vederea 
faptul că în unele întreprin
deri nu s-au luat toate măsu
rile pentru a se asigura ne
cesarul de cadre, cu o pregă
tire corespunzătoare. Va tre
bui să acordăm o atenție mai 
mare perfecționării formelor 
de calificare la locul de mun
că și organizării învățămîntu- 
lui seral pentru a spori apor
tul lor la îndeplinirea sarci
nilor de îmbunătățire conti
nuă a calității produselor, de 
creștere a productivității 
muncii și de reducere a pre
țului de cost.

Avem un partid puternic, în 
rîndurile căruia activează cei 
mai buni fii ai poporului nos
tru. Au crescut rîndurile 
partidului, s-au întărit și mai 
mult legăturile sale cu ma
sele. Un exemplu concludent 
al realizărilor obținute în a- 
ceastă privință îl oferă și or
ganizația de partid a Capi
talei, care cuprinde în prezent 
peste 147 000 de comuniști. 
Membrii de partid reprezintă 
mai mult de 22 la sută din 
populația activă a Capitalei.

îndeplinirea sarcinilor im
portante cuprinse în proiecte
le de Directive necesită îm
bunătățirea continuă a stilu
lui și metodelor noastre de 
muncă, creșterea competenței 
și a eficacității muncii desfă
șurate de organele și organi
zațiile de partid. Un rol ho- 
tărîtor în această direcție va 
avea adoptarea noului Statut 
și aplicarea cu fermitate a 
prevederilor sale de către or
ganele și organizațiile de 
partid, de către toți comuniș
tii. în centrul atenției va sta 
și în viitor întărirea neconte
nită a conducerii și muncii 
colective, condiție esențială a 
desfășurării cu succes a între
gii activități de partid. Consi
der că deficiențele manifestate 
în munca unor organe și or
ganizații de partid, pe bună 
dreptate criticate în raportul 
Comitetului Central, privesc 
și activitatea organizației 
noastre. Va trebui să ne preo
cupăm într-o mai mare mă
sură de pregătirea temeinică 

jumătate. Anul acesta, între
prinderile regiunii realizează 
în numai 28 zile întreaga pro
ducție industrială a anului 
1938. Regiunea furnizează as
tăzi 16.4 la sută din energia e- 
lectrică a întregii țări, 17,7 la 
sută din producția industriei 
chimice, întreaga producție de 
cauciuc sintetic, de fire și fi
bre sintetice, 34 la sută din în- 
grășămintele cu azot, 20 la 
sută din producția de ciment.

în anii șesenalului au fost 
date în exploatare mari uni
tăți energetice, însumînd o pu
tere instalată de 435 MW. Au 
fost construite și puse în func
țiune 34 mari obiective petro

a problemelor care urmează 
să fie dezbătute, de partici
parea la discutarea lor a 
membrilor organului respec
tiv, a activiștilor de partid și 
de stat, cît și a celor mai buni 
specialiști.

O deosebită atenție vom a- 
corda repartizării comuniști
lor corespunzător pregătirii și 
priceperii fiecăruia, lărgirii și 
folosirii judicioase a activului 
de partid, promovării cu con
secvență a spiritului critic și 
mai ales autocritic în toate 
verigile activității noastre. Ne 
propunem să extindem me
toda grupelor de control alcă
tuite din activiști de partid și 
specialiști din diferite dome
nii de activitate, pentru a a- 
corda ajutor practic cît mai 
competent organelor și orga
nizațiilor de partid. Expe
riența de pînă acum ne-a con
vins de eficacitatea acestei 
metode.

Raportul Comitetului Cen
tral analizează în profunzime 
activitatea bogată desfășurată 
pe tărîmul muncii ideologice, 
al muncii de educare a mem
brilor de partid, a maselor de 
oameni ai muncii, punînd tot
odată sarcini de mare răspun
dere în acest domeniu deo
sebit de important al muncii 
de partid. Organizația P.C.R. 
a orașului București — pu
ternic centru științific și cul
tural al țării — va face totul 
pentru ca activitatea sa ideo
logică să fie la nivelul mari
lor sarcini stabilite de Con
gres.

Prin înfăptuirea planului 
cincinal patria noastră va 
face un nou și important pas 
înainte pe calea transformă
rii ei într-o țară socialistă 
înaintată, cu un înalt nivel 
de civilizație și de bună sta
re a poporului. în același 
timp, fiecare dintre noi este 
însuflețit de ideea că prin rea
lizările obținute în dezvolta
rea economiei naționale țara 
noastră contribuie la întărirea 
sistemului mondial socialist, 
la creșterea prestigiului socia
lismului în întreaga lume. 
Partidul Comunist Român mi
litează neobosit pentru a-și 
aduce contribuția la întărirea 
coeziunii sistemului mondial 
socialist, a unității partidelor 
comuniste și muncitorești, în 
numele intereselor fundamen
tale ale măreței noastre cauze 
comune — victoria socialis
mului și păcii în întreaga 
lume.

Unanimitatea și entuziasmul 
cu care am adoptat hotărîrea 
cu privire la denumirea parti
dului constituie o reflectare a 
sentimentelor de emoție și a- 
dincă bucurie cu care comu
niștii, oamenii muncii din pa
tria noastră au primit propu
nerea Comitetului Central ca 
partidul să se numească 
„Partidul Comunist Român“ ; 
numele de partid comunist 
este scump oamenilor muncii: 
în el răsună ecoul marilor 
bătălii de clasă împotriva a- 
supririi și exploatării, el evo
că exemplul de neuitat al 
vieții celor mai buni fii ai 
poporului nostru, luptători 
neînfricați pentru libertate, 
fericire și progresul patriei. 
Sub conducerea partidului co
muniștilor, poporul nostru, în 
frunte cu clasa muncitoare, a 
realizat victoria socialismului 
și se îndreaptă cu pași siguri 
pe drumul însorit al societății 
comuniste.

chimice. De asemenea, s-au 
construit fabrici și secții noi 
în industria prelucrării lem
nului, materialelor de con
strucții, alimentară.

Am avut cinstea să iau cu- 
vîntul la cel de-al VIII-lea 
Congres de la această înaltă 
tribună. Atunci m-am referit 
la investiții, am vorbit despre 
munca însuflețită a construc
torilor și montorilor de pe șan
tierele noastre pentru punerea 
în funcțiune a marilor obiec
tive. Acum, raportăm cu satis
facție Congresului că majori
tatea acestor obiective au fost 
date în exploatare la termen 
și înainte de termen.

Și agricultura regiunii Bacău, 
în anii șesenalului, a cunos
cut o dezvoltare continuă, ac
centuată evident după în
cheierea procesului de coope
rativizare. Au crescut produc
țiile de cereale și plante teh
nice, s-a dezvoltat continuu 
sectorul zootehnic.

Concomitent cu creșterea 
potențialului economic al re
giunii au avut loc profunde 
transformări înnoitoare în via
ța orașelor și satelor. Ca și în 
alte regiuni ale țării, și în re
giunea noastră, industrializa
rea socialistă a determinat 
schimbări esențiale în struc
tura populației, dezvoltarea ra
pidă a orașelor existente, crea
rea unor noi orașe și centre e- 
conomice, cum sînt orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bi- 
caz, Lucăcești cu bogată ac
tivitate social-culturală.

Arătînd că proiectele Direc
tivelor cu privire la dezvolta
rea economiei naționale pe anii 
1966—1970 au fost primite de 
oamenii muncii din regiunea 
Bacău, alături de întregul po
por, cu entuziasm și încredere 
deplină, vorbitorul a subliniat 
că în fața organizației regio
nale de partid stau sarcini im
portante în viitorul cincinal, 
întregul spor al producției de 
cauciuc sintetic și o parte în
semnată a sporului de fire și 
fibre sintetice, a produselor 
chimice pentru combaterea 
dăunătorilor, a maselor plasti
ce urmează a se obține în în
treprinderile regiunii. Se va 
termina amenajarea hidro
energetică a Bistriței; se va 
dezvolta, în continuare, Cen
trala electrică de termoficare 
de la Borzești, va începe ame
najarea hidroenergetică a Și
retului.

Mi-a atras în mod deosebit 
atenția ideea cuprinsă Tn ra
port că în studierea unor pro
bleme și fenomene economice, 
în stabilirea unor măsuri de 
îmbunătățire a activității din 
întreprinderi, organele de par
tid vor trebui să folosească și 
pe mai departe, ca o metodă 
permanentă, colectivele forma
te din cei mai buni specialiști, 
activiști de partid și de stat. 
Din experiența noastră de 
pînă acum putem afirma că la 
rezultatele obținute în condu
cerea competentă a economiei 
și-a spus cuvîntul mai buna 
folosire a activului de partid 
de către comitetele regional, 
raionale și orășenești. Activul 
obștesc de partid, format din 
aproape 6 000 muncitori, ingi
neri, tehnicieni, economiști, 
mecanizatori și țărani coope
ratori, cadre cu aptitudini or
ganizatorice și experiență în 
muncă, aduce o contribuție de 
seamă la îndeplinirea sarcini

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE AGACHI
Doresc ca în primul rînd 

să-mi exprim sentimentul de 
profundă recunoștință și feri
cire pentru minunatul prilej 
ce mi s-a oferit de a participa 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. — eveniment de o im
portanță istorică deosebită în 
viața partidului și poporului 
nostru.

Constatăm cu satisfacție și 
mîndrie că succesele impor
tante obținute de poporul nos
tru în această perioadă cît și 
programul de viitor al dezvol
tării României socialiste, pre
zentate în Raportul Comite
tului Central, sînt o continua
re firească și neabătută a po
liticii partidului nostru comu
nist de dezvoltare armonioasă 
și echilibrată a întregii econo
mii, un model de aplicare în 
mod creator a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile 
țării noastre.

In cadrul general al dezvol
tării producției mijloacelor de 
producție, o atenție deosebită 
s-a acordat creșterii produc
ției de metal. Combinatul 
siderurgic Hunedoara, unitate 
de bază a industriei noastre 
siderurgice, a înregistrat în a- 
cești ani importante creșteri 

într-o pauză a Congresului, un grup de delegați

lor, la rezolvarea problemelor 
economice. în această direcție, 
de un real ajutor sînt activiș
tii obștești ai comisiilor eco
nomice. Spre exemplu, la baza 
hotărîrilor luate de comitetele 
orășenești de partid din ora
șele Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Piatra Neamț în problemele 
legate de atingerea unor para
metri superiori de funcționare 
a noilor unități industriale au 
stat studii efectuate de comi
siile economice. în majorita
tea cazurilor, specialiștii din 
comisiile economice sînt atrași 
nu numai la examinarea situa
ției existente, ci participă ne
mijlocit la aplicarea măsurilor 
și hotărîrilor luate.

Raportul expus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pune cu tă
rie în fața organizațiilor de 
partid necesitatea de a se o- 
cupa mai îndeaproape de noile 
întreprinderi industriale. In 
regiunea noastră această sar
cină se pune cu deosebită 
pregnanță. De aceea vom ajuta 
în continuare organizațiile de 
partid din aceste întreprinderi 
să se întărească, vom acorda 
o deosebită atenție ridicării ca
lificării și specializării munci
torilor, inginerilor, maiștrilor 
și tehnicienilor, întăririi disci
plinei de producție. Vom ur
mări intrarea la timp în pro
ducție a noilor capacități și 
atingerea într-un interval cît 
mai scurt a parametrilor pro
iectați. Vom milita pentru ex
tinderea experienței înaintate, 
lărgirea sferei de cercetare ști
ințifică și legarea ei mai strîn- 
să de problemele producției.

în agricultură, ținînd seama 
de specificul regiunii unde a- 
vem reale posibilități de a crea 
o puternică bază furajeră, ne 
vom preocupa de dezvoltarea 
sectorului zootehnic. Cu ex
cepția unităților agricole din 
zona deluroasă, unde se cere 
încă un număr mare de ani
male de muncă, avem toate 
condițiile de creștere a ponde
rii vacilor de lapte, după cum 
subliniază raportul, la cel pu
țin jumătate din totalul bovi
nelor. La noi sînt unele coo
perative agricole de produc
ție care au ajuns la o pondere 
de peste 45 la sută vaci și ju- 
ninci. De asemenea, în centrul 
preocupărilor noastre va sta 
combaterea eroziunii solului, 
sporirea suprafețelor plantate 
cu pomi și viță de vie pe te
renuri nearabile și, pe aceas
tă cale, întărirea continuă a 
cooperativelor agricole de pro
ducție din zona de deal.

în încheierea analizării pro
blemelor economice, permi- 
teți-mi să fac unele propuneri :

Este foarte justă sublinie
rea cuprinsă în raport că vo

ale capacităților de producție, 
cu un înalt nivel de tehnici
tate.

Fosta uzină de fier a Hune
doarei, dotată cu utilaj rudi
mentar, care producea, în anul 
1938, 378 de tone de oțel 
electric, a ajuns astăzi un 
puternic și modern combi
nat siderurgic care va pro
duce în 1965 mai mult de 1,2 
milioane tone fontă și a- 
proape 2,3 milioane tone oțel. 
Aceste date demonstrează pe 
deplin grija și atenția deose
bită acordată de partid acestui 
centru siderurgic, a cărui 
perspectivă și direcție de dez
voltare au fost stabilite încă 
din 1945, la Conferința Irațio
nală a Partidului Comunist 
Român, așa cum de fapt a 
fost menționat în Raport.

Creșterea producției speci
fice de oțel pe fiecare locui
tor de la 22,2 kg în 1944, la 
circa 175 kg în 1965, cifră care 
sintetizează dezvoltarea indus
triei siderurgice românești în 
acești ani, a fost realizată în 
principal prin dezvoltarea 
Combinatului siderurgic Hu
nedoara.

Numai în anii șesenalului 
volumul de investiții acordat 

lumul și diversitatea proble
melor construcției socialiste, 
rezolvarea mai operativă a 
sarcinilor cer lărgirea atri
buțiilor și răspunderii con
ducerilor unităților economi
ce. în regiunea noastră, cu 
ocazia dezbaterii proiectelor 
de Directive, conducătorii de 
întreprinderi, activiștii de 
partid și de stat au scos în 
evidență faptul că, în unele 
probleme, întreprinderile sînt 
într-o dependență excesivă 
față de forurile tutelare. Mă 
refer în special la obținerea 
aprobărilor pentru reparații
le capitale, pentru investiții
le de mică valoare, aprovi
zionarea cu unele piese de 
schimb. Consider că în actua
la etapă — așa cum se arată 
și în raport — este necesar și 
pe deplin posibil să se acorde 
conducătorilor de întreprin
deri mai mult credit, în sensul 
lărgirii atribuțiilor și răspun
derii lor. Propun să se între
prindă un studiu în acest sens 
și să se ia măsurile corespun
zătoare.

Regiunea Bacău este cunos
cută ca zonă turistică de 
mare atracție prin pitorescul 
locurilor, prin numeroase o- 
biective muzeistice și istorice, 
dar mai ales prin lacul de 
acumulare al hidrocentralei 
de la Bicaz, care, datorită 
frumuseții peisajului, cît și 
vecinătății Ceahlăului, atrage 
zeci de mii de turiști din țară 
și de peste hotare. Tocmai de 
aceea consider eficientă ame
najarea zonei lacului Bicaz, 
cu dotări minime în prima 
etapă, care vor justifica cu 
prisosință fondurile investite. 
Este necesar să se studieze, 
de asemenea, construirea de
finitivă a portului Bicaz și 
dotarea lui cu ambarcațiuni 
corespunzătoare.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii din regiunea Bacău, 
au primit cu profund interes 
și deplină adeziune proiectul 
de Statut al Partidului Co
munist Român. Una din idei
le fundamentale ale proiectu
lui Statutului P.C.R. este ca
racterizarea partidului ca for
ță conducătoare a societății 
noastre. Prevederile proiec
tului de Statut sînt expresia 
creșterii continue a rolului 
conducător al partidului în 
întreaga operă de construcție 
socialistă, o întruchipare a 
profundului democratism al 
organelor și organizațiilor 
sale.

Partidul nostru a militat și 
militează consecvent pentru 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești, pe 
baza respectării normelor re
lațiilor dintre partide, a prin
cipiilor independenței, egali

pentru dezvoltarea acestui 
centru siderurgic se ridică la 
importanta sumă de 4,55 mi
liarde lei. în această perioadă 
la Combinatul siderurgic Hu
nedoara au intrat în produc
ție furnalul nr. 7 de 1 000 m c, 
5 cuptoare Martin de 400 t. 
pentru fiecare șarjă capacita
te, un complex nou de lami
noare cu 5 linii continui, pre
cum și alte obiective impor
tante prevăzute în Directivele 
celui de al VIII-lea Congres 
al partidului.

Noile construcții siderurgi
ce date în funcțiune în anii 
șesenalului se caracterizează 
printr-un înalt nivel tehnic 
de mecanizare și automatiza
re. Prin punerea în funcțiune 
a unor asemenea agregate, 
prin formarea unui puternic 
nucleu de specialiști cu pregă
tire superioară, prin califica
rea și ridicarea calificării 
muncitorilor, au sporit mult 
producția și productivitatea 
muncii. Aceasta a făcut posi
bil ca numai între anii 
1960—1965, producția de fontă 
la combinat să crească de 2 
ori, cea de oțel de peste 3 ori, 
iar de laminate finite mai 

tății în drepturi și neameste
cului în treburile interne ale 
altor partide. întreaga activi
tate a partidului nostru așa 
cum se subliniază și în pro
iectul de Statut este pătrunsă 
de un profund spirit interna
ționalist, aducîndu-și din plin 
contribuția la victoria socia
lismului și păcii în lumea în
treagă.

Analizînd profund științific 
dezvoltarea țării în anii șe
senalului, raportul Comitetu ? 
lui Central prezentat de to-* 
varășul Nicolae Ceaușescu 
critică cu tărie unele defi
ciențe. Astfel de deficiențe 
s-au manifestat și în regiunea 
noastră. Spre exemplu, unele 
capacități de producție nu au 
intrat la termen în funcțiune, 
iar la altele atingerea para
metrilor proiectați durează 
prea mult. Pe șantierele de 
construcții, și chiar în unele 
întreprinderi, organizarea pro
ducției și disciplina în muncă 
au mai lăsat de dorit. In acti
vitatea organelor și organiza
țiilor de partid munca pen
tru îndeplinirea hotărîrilor 
nu a fost întotdeauna temei
nic organizată. Au fost cazuii 
cînd hotărîri bune luate de 
comitetul regional, de comi
tetele raionale și orășenești 
nu au fost aplicate la timp, 
în lichidarea lipsurilor mani
festate și îmbunătățirea acti
vității noastre, am primit per
manent ajutorul prețios al 
conducerii partidului. S-a do
vedit deosebit de eficient aju
torul acordat de Comitetul 
Central prin trimiterea de 
brigăzi largi, formate din ac
tiviști și specialiști compe
tent, care au analizat în re
giune diferite probleme și 
ne-au sprijinit concret în a 
lua cele mai potrivite măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii 
de partid și economice. Re
liefarea în raportul prezentat 
a deficiențelor manifestate 
este o dovadă a cunoașterii 
profunde de către conducerea 
partidului a activității econo
mice, de stat și de partid, a 
aspectelor concrete ale vieții, 
o dovadă a tăriei partidului, 
care supune spre dezbaterea 
Congresului toate aspectele 
dezvoltării țării.

în numele puternicei noas
tre organizații regionale, care 
numără aproape 80 000 de co
muniști, în numele tuturor 
oamenilor muncii din' regiu
nea Bacău, asigur Congresul 
că vom milita neobosit pentru 
ca aceste deficiențe să fie eli
minate din activitatea noas
tră, nu ne vom precupeți for
țele pentru a realiza integral 
sarcinile ce ne revin din mi
nunatul program de dezvolta
re multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

mult de 10 ori față de anul 
1959. în anul 1965, ultimul an 
al șesenalului, Combinatul 
siderurgic Hunedoara va pro
duce peste 61 la sută din pro
ducția de fontă, mai mult de 
67 la sută din producția de 
oțel și 56 la sută din produc
ția de laminate a întregii țări.

Cu un singur agregat — 
furnalul de 1 000 mc — reali
zăm în prezent numai în 20 
de zile întreaga producție de 
fontă a Hunedoarei din anul 
1938.

La școala producției din 
combinat, o dată cu darea în 
exploatare a agregatelor și 
utilajelor, au crescut oamenii. 
Ei stăpînesc mai bine procese
le tehnologice moderne de fa
bricație a metalului, se întrec 
fără încetare în lupta pentru 
produse din ce în ce mai multe 
și de calitate superioară. Po
trivit indicației conducerii 
partidului, ne-am îndreptat a- 
tenția spre creșterea de oa
meni calificați, capabili să ex
ploateze și să întrețină tehni
ca modernă cu care este în
zestrat combinatul nostru.

(Continuare în pag. a Vil-a)
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în etapa actuală, cînd în 
fața siderurgiei românești se 
pun sarcini importante, legate 
de construcția noului centru 
siderurgic de la Galați, colec
tivul nostru și-a propus să in
tensifice activitatea de pregă
tire a cadrelor, care să con
tribuie în mod direct la pune
rea în funcțiune a noilor ca
pacități.

Grija partidului și statului 
tiostru a fost simțită din plin nu 
numai în ce privește dezvolta
rea combinatului, ci și in ce
lelalte domenii de activitate. 
Realmente putem vorbi acum 
despre un oraș nou și modern 
la Hunedoara, cu o populație 
de peste 62 000 locuitori, pen
tru care numai în primii cinci 
ani ai șesenalului s-au con
struit din fondurile centrali
zate ale statului aproape 5 000 
de apartamente noi, conforta
bile, spații comerciale, o casă 
de cultură, iar în prezent se 
află în construcție un modern 
complex spitalicesc. Imaginea 
Hunedoarei de astăzi ne apa
re și mai clară dacă ținem 
seama de faptul că numai nu
mărul elevilor care frecven
tează diferite școli este acum 
de aproape 2 ori mai mare de- 
cît întreaga populație a ora
șului din anul 1938. Pentru 
sprijinul acordat dezvoltării

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE ȘTEFAN
în numele celor peste 8 500 

de muncitori, ingineri și teh
nicieni care construiesc Hi
drocentrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej‘‘ de pe Argeș, rapor
tez Congresului că ne-am în
deplinit sarcinile ce ne-au fost 
trasate și angajamentele luate 
în cinstea acestui eveniment 
de însemnătate istorică în via
ța partidului. S-au realizat 
pînă acum 36 km de tunele 
și galerii din cei 43 de km 
cît are întreaga lucrare ; ba
rajul hidrocentralei, al cinci
lea baraj ca înălțime din Eu
ropa, a atins în aceste zile 
138 m din cei 165 cît va avea 
în total și ritmul de execuție 
asigură terminarea acestei 
lucrări la numai doi ani de 
la începerea betonării. în 
centrala subterană, lucrările 
de montaj se desfășoară în
tr-un ritm viu la 3 din cele 
4 turbine.

Vreau să scot în evidență 
faptul că muncitorii și ingi
nerii din execuție și proiec
tare, îndrumați de organiza
țiile de partid, au rezolvat cu 
succes o serie de probleme 
tehnice dificile, ivite pe par
curs. Hidrocentrala de pe Ar
geș, alături de alte mari o- 
biective ale planului de șase 
ani, reprezintă o școală a 
voinței și a dîrzeniei, a erois
mului colectiv.

Raportul Comitetului Cen
tral al P.C.R., prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a făcut bilanțul marilor rea
lizări obținute de oamenii 
muncii din patria noastră sub 
conducerea înțeleaptă a par
tidului și ne-a înfățișat vas
tul program al dezvoltării pa
triei noastre în viitorii ani.

Constructorii hidrocentralei 
de pe Argeș au primit cu 
multă bucurie proiectele de 
Directive ale celui de-al IX- 
lea Congres al partidului. 
Acest program profund știin
țific, elaborat de partid pe 
baza posibilităților, a resurse
lor multilaterale ale țării, va

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE GOINA
în raportul prezentat de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își găsesc oglindirea mărețele 
realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea încer
cată a partidului în anii ce 
s-au scurs de la cel de-al 
VIII-lea Congres.

Politica partidului nostru 
de continuă dezvoltare a ba
zei tehnico-materiale a agri
culturii a dat roade și în re
giunea Crișana. Acum, pen
tru un tractor fizic revin nu
mai 110 ha, față de 320 ha în 
1960. Și în cooperativa agri
colă din Sîntana, în cadrul 
căreia lucrez, marea majori
tate a lucrărilor agricole se 
execută mecanizat. La spori
rea continuă a producțiilor în 
cooperativele agricole își aduc 
contribuția prin munca lor 
conștiincioasă 294 ingineri a- 
gronomi, 46 ingineri zooteh- 
niști și 98 medici veterinari, 
în regiune avem zeci de coo
perative multimilionare și pe 
o astfel de temelie trainică 
sporesc și veniturile coopera
torilor. Toate acestea consti
tuie o afirmare grăitoare a 
justeței politicii științifice a 
partidului nostru de dezvolta
re intensivă și multilaterală a 
agriculturii socialiste, politică 
pe care o îmbrățișăm și o ur
măm cu fidelitate.

Țăranii cooperatori din re
giunea noastră au dezbătut 
cu însuflețire prevederile pro
iectului de Directive ale celui 
de al IX-lea Congres, în care 
văd o nouă și puternică ex
presie a grijii neprecupețite a 
partidului față de dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a a- 
griculțurii, față de creșterea 

combinatului, pentru condiții
le social-culturale create side- 
rurgiștilor hunedoreni, ne ex
primăm profunda recunoștință 
și întregul nostru devotament 
față de conducerea partidului 
nostru.

în numele organizației de 
partid și ăl întregului colec
tiv al combinatului, raportez 
conducerii partidului că toate 
angajamentele luate în cinstea 
celui de al IX-lea Congres au 
fost îndeplinite cu succes. De 
la începutul anului Combina
tul siderurgic Hunedoara a 
dat patriei peste plan 41 500 
tone fontă, mai mult de 20 000 
tone oțel, 12 000 tone laminate 
finite și alte produse în va
loare totală de aproape 44 mi
lioane lei.

Siderurgiștii hunedoreni, a- 
lături de ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră, au 
primit cu deosebit entuziasm 
și bucurie proiectele de Di
rective ale Congresului pri
vind dezvoltarea României so
cialiste în etapa viitoare. în 
frunte cu comuniștii, ei au 
dezbătut cu multă răspundere 
aceste importante documente. 
La Hunedoara, producția va 
trebui să crească în următorii 
cinci ani cu 300 mii tone fon
tă, aproape 600 000 tone oțel 
și aproape 500 000 tone lami
nate. Semnificativ este faptul 

duce la dezvoltarea în conti
nuare, în ritm susținut, a in
dustriei noastre socialiste, la 
creșterea potențialului econo
mic al patriei, la ridicarea 
nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncii.

Pentru noi, constructorii 
din sectorul energetic, pre
zintă o deosebită importanță 
proiectul de Directive privind 
valorificarea surselor energe
tice și electrificarea țării în 
următorii 10 ani. Creșterea 
producției de energie electri
că de la 17,7 miliarde kWh în 
1965 la 32—34 miliarde în 1970 
și la 55—60 miliarde în 1975, 
din care 10 miliarde furnizați 
de hidrocentrale, ilustrează 
importanța sarcinilor ce revin 
constructorilor din sectorul 
hidroenergetic.

Directivele prevăd ca hidro
centrala pe care o construim 
să intre în funcțiune' în 1966, 
la numai 5 ani de la atacarea 
lucrărilor de bază. Ne anga
jăm să depunem toate efortu
rile pentru realizarea acestei 
sarcini.

Pentru următorii 10 ani se 
prevede construirea a noi hi
drocentrale pe rîurile Lotru, 
Sebeș, Someș, Șiret, Olt, Criș, 
cu o putere instalată totală 
de aproape 1,5 milioane kW.

Raportul Comitetului Cen
tral subliniază că o preocupa
re centrală pentru organele de 
partid și de stat va trebui să 
fie creșterea eficienței econo
mice a investițiilor. Pe aceas
tă linie ridic următoarea pro
blemă : în dezvoltarea con
strucțiilor hidroenergetice este 
deosebit de important să se 
cunoască ordinea de atacare 
în timp a lucrărilor, pentru a 
se putea crea un decalaj co
respunzător între proiectare și 
execuție. Cunoscîndu-se or
dinea de atacare a lucrărilor 
se pot realiza și proiectele din 
vreme, iar cunoașterea proiec
telor ar da posibilitate con
structorilor ca, paralel cu des
fășurarea lucrărilor pe șan

continuă a producțiilor agri
cole vegetale și animale și 
ppntru consolidarea economi- 
co-organizatorică a cooperati
velor agricole. Ne-am bucurat 
nespus de mult cînd am aflat 
că în viitorii cinci ani produc
ția de îngrășăminte chimice 
va spori de 3,5 ori față de 
1965. Această prevedere, ală
turi de investițiile destinate 
creșterii parcului de tractoare 
și mașini, lucrărilor de hidro
ameliorații și altele, ne va 
ajuta mult în sporirea pro
ducțiilor la hectar.

Cu îngăduința dumneavoas
tră, doresc să mă refer în cele 
ce urmează la unele aspecte 
din munca noastră a coopera
torilor din Sîntana. în coope
rativa noastră există încă 
mari rezerve de sporire a re
coltelor. Una din cele mai im
portante rezerve este crește
rea suprafețelor irigate. Deși 
în hotarul comunei noastre nu 
trece nici o apă curgătoare, 
noi am căutat și cu ajutorul 
specialiștilor am găsit surse 
pentru irigații. Au fost săpate 
zeci de fîntîni și cîteva mari 
bazine de colectare pe tere
nurile unde pînza de apă 
freatică are un debit mare. 
Prin motopompe acționate e- 
lectric, apa este dirijată pen
tru irigarea unei suprafețe de 
314 hectare, cu diferite cul
turi. Producțiile obținute aci 
sînt mai mari cu pînă la 50 
la sută față de terenurile ne
irigate. Cheltuielile necesita
te de întreaga operație nu de
pășesc 780 lei pentru un hec
tar și se recuperează din pri
mul an. Unul din sectoarele 
care beneficiază din plin de 

că numai sporul producției de 
oțel la combinatul nostru pînă 
în 1970, reprezintă întreaga 
producție de oțel a țării din 
anul 1950.

Am reținut din raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sarcina de mare 
răspundere ce stă în fața 
noastră, de a spori într-un 
ritm mai susținut producția de 
oțeluri aliate, astfel ca în anul 
1970 să realizăm în combinat 
o producție de oțeluri aliate 
de 2,8 ori mai mare decît în 
acest an. Pentru realizarea a- 
cestui salt calitativ pe care va 
trebui să-l obținem în perioa
da următoare, încă din acest 
an au fost luate măsuri de 
reconstrucție și modernizare a 
unor importante sectoare de 
producție.

în același timp, din docu
mentele prezentate Congresu
lui spre dezbatere s-au des
prins sarcini deosebit de im
portante pentru oamenii mun
cii din industria siderurgică, 
privind îmbunătățirea calității 
oțelului și îmbogățirea gamei 
sortimentale.

Un sprijin prețios putem 
primi din partea institutelor 
de cercetări și de învățămînt 
superior, a oamenilor de știin
ță care pot să colaboreze mai 
eficient cu colectivul nostru 
și, în mod deosebit, mai ope- 

tierele actuale, să deschidă la 
momentul oportun șantiere de 
pregătire a obiectivelor noi, 
care să execute drumurile de 
acces, locuințele provizorii, 
alimentările cu apă și energie 
electrică, spațiile de depozi
tare a materialelor și în gene
ral lucrările de prima urgen
ță ale înființării noului șan
tier.

în vederea scurtării terme
nelor și reducerii cheltuielilor 
la lucrările de organizare, 
propun să se studieze posibi
litatea tipizării proiectelor a- 
cestor lucrări. Proiectele tip 
ale Comitetului de Stat pen
tru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare sînt întocmite 
pentru șantiere obișnuite de 
construcții, cu o durată rela
tiv mică. Studierea și introdu
cerea unor proiecte tip, care 
să țină seama de condițiile 
existente pe șantierele hidro
energetice, de diversitatea 
mare a construcțiilor necesare, 
care se repetă la fiecare șan
tier de acest gen, ar avea e- 
fecte pozitive atît asupra or
ganizării lucrărilor, cît și a- 
supra reducerii costului aces
tor lucrări.

Una din problemele impor
tante asupra cărora noi, con
structorii, trebuie să ne în
dreptăm toată atenția în vii
tor, este realizarea lucrărilor 
în cel mai scurt timp, cu o 
înaltă productivitate și o efi
ciență economică sporită. Pen
tru aceasta o condiție esen
țială este mecanizarea com
plexă a lucrărilor care nece
sită un volum mare de mun
că. în următorii ani, Directi
vele prevăd executarea unor 
lucrări care însumează sute de 
kilometri de tunele și galerii, 
milioane de metri cubi de ex- 
cavații și betoane. Pentru a 
promova cu hotărîre progre
sul tehnic în mecanizarea lu
crărilor de construcții se im
pune ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să 

binefacerile irigațiilor este și 
legumicultura. Toate cele 85 
ha de grădină sînt irigate. în- 
cepînd din primăvară a intrat 
în producție o seră modernă 
pe o suprafață de 10 000 mp. 
Numai din valorificarea re
coltei realizate în primul ciclu 
din această grădină acoperită, 
am obținut peste un milion 
lei. Dar nu numai la Sîntana, 
ci și în multe alte unități a- 
gricole. există condiții ca mii 
de hectare să fie irigate cu 
apă din pînza freatică. La 
aceasta trebuie adăugat și 
faptul că apele celor trei Cri- 
șuri care străbat regiunea 
noastră constituie de aseme
nea o importantă sursă de apă 
pentru irigarea culturilor.

Creșterea animalelor s-a 
bucurat și se bucură de mul
tă atenție din partea coope
ratorilor noștri. Avem acum 
în sectorul zootehnic 821 de 
taurine, din care peste 300 
vaci cu lapte, 1 962 porcine, 
1 824 ovine și aproape 9 000 
păsări matcă. îngrijindu-ne 
cu mai multă atenție de asi
gurarea bazei furajere, am 
trecut, din acest an, Ia pro
ducerea finului vitaminic cu 
ajutorul curenților de aer di
rijați. Am extins suprafețele 
la culturile furajere irigate, 
unde cantitățile recoltate Ia 
hectar sînt duble față de cele 
obținute pe terenurile neiri
gate. Trebuie să spun însă 
că producțiile animaliere nu 
sînt nici în prezent la nivelul 
posibilităților. Recenta Hotă
rîre a partidului și guvernu
lui cu privire la îmbunătăți
rea regimului de valorificare 
a produselor agricole, în care

AGACHI
rativ, în așa fel ca împreună 
să realizăm într-un timp scurt 
sarcinile majore puse în fața 
siderurgiștilor de conducerea 
noastră de partid și de stat. 
Cu ajutorul Ministerului In
dustriei Metalurgice va trebui 
să rezolvăm problemele de 
ansamblu privind corelarea 
capacității de producție din 
sectorul oțelării cu sectorul 
laminoare, precum și a capa
cităților de producție a oțe
lurilor de calitate superioară 
cu posibilitățile de prelucrare 
a acestor oțeluri.

Pentru o mai bună planifi
care și organizare a producției 
de laminate este necesar să se 
revizuiască condițiile funda
mentale de contractare și 
livrare a produselor metalur
gice, întrucît acestea nu mai 
corespund nivelului actual de 
producție al combinatului și în 
general nivelului siderurgiei 
noastre.

în încheiere vă rog să-mi 
permiteți, dragi tovarăși, să 
asigur încă o dată Comitetul 
Central al partidului de în
tregul devotament al siderur
giștilor hunedoreni, de hotă- 
rîrea lor fierbinte de a lupta 
pentru a traduce în fapt poli
tica înțeleaptă a partidului, 
care conduce poporul român 
spre comunism, fericire și bu
năstare.

studieze și să realizeze utilaje 
specifice acestor lucrări, cu 
care să fie dotate viitoarele 
șantiere.

Pe șantierul cje construcții a 
căii ferate Bumbești-Livezeni, 
în anul 1948, se spunea : „Cu 
partidul nostru-n frunte spar
gem munte după munte" și 
„Cu sapa și lopata, vom da 
șantierul gata".

Dacă prima lozincă este și 
va rămîne valabilă și în vii
tor, a doua devine de dome
niul trecutului datorită intro
ducerii și extinderii mecani
zării în construcții. Desigur, 
pe șantierele noastre mai sînt 
încă posibilități de mecanizare 
și sînt convins că Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, care reușește să rea
lizeze utilaje la nivelul tehni
cii actuale în mai toate dome
niile de activitate, ne va aju
ta în această direcție.

După ce s-a referit la unele 
probleme ale calificării cadre
lor, vorbitorul a spus : Din 
experiența șantierelor noastre 
în ce privește folosirea utila
jelor rezultă că este necesară 
asigurarea la timp și în can
titate suficientă a pieselor de 
schimb. Măsura prevăzută în 
Directive de a se spori nivelul 
producției pieselor de schimb 
de cel puțin două ori în 1970 
față de 1965 va duce la îm
bunătățirea exploatării utila
jelor cu care sîntem înzes
trați.

Munca noastră, a construc
torilor de pe șantierele hidro
energetice, reprezintă o mică 
parte a muncii creatoare a 
întregului popor. Ne angajăm 
să depunem toate eforturile, 
să ne perfecționăm experiența 
tehnică și organizatorică pen
tru a traduce în viață preve
derile Directivelor, contri
buind, alături de toți oamenii 
muncii, sub conducerea parti
dului, la înflorirea continuă a 
patriei dragi — Republica So
cialistă România.

se prevăd noi măsuri de 
cointeresare a producătorilor, 
a avut un mare ecou în rîn- 
dul cooperatorilor noștri. Noi 
am dezbătut cu atenție, în 
adunarea generală, posibilită
țile pe care le avem de a 
spori producția animalelor și 
am trecut de pe acum la apli
carea măsurilor propuse. Sîn
tem însă conștienți că cea 
mai sigură cale spre rentabi
litate este creșterea continuă 
a producțiilor.

Sintetizînd întreaga noas
tră dezvoltare din ultimii ani 
prin producția marfă reali
zată la suta de hectare, avem 
măsura drumului parcurs. 
Anul trecut, aceasta s-a cifrat 
la peste 100 000 kg cereale, 
7 680 kg carne, aproape 9 700 
litri lapte etc. Față de 243 000 
lei realizați la suta de hecta
re în 1960, am ajuns în anul 
trecut la 386 000 lei. Fondul 
de bază se apropie de 17 mi
lioane lei, iar averea obșteas
că de 19 milioane.

Realizările de pînă acum 
sînt strîns legate de activita
tea organizației de partid, de 
munca entuziastă, pltnă de 
dăruire, a celor 158 de mem
bri și candidați de partid, 
care au constituit întotdeauna 
pentru ceilalți cooperatori un 
exemplu demn de urmat. Co
muniștii dezbat cu competen
ță problemele esențiale ale 
activității noastre economice, 
ajută consiliul de conducere 
în folosirea tot mai deplină a 
posibilităților de care dispu
nem.

Prin extinderea în viitorii 

ani a gradului de mecanizare 
a lucrărilor agricole, prin fo
losirea unor cantități sporite 
de îngrășăminte chimice, prin 
munca noastră entuziastă, 
producțiile la hectar vor creș
te pînă la 3 000 kg grîu, 5 500 
kg porumb boabe și peste 
30 000 kg sfeclă de zahăr. Fo
losind experiența acumulată 
pînă acum, vom mări supra
fața irigată cu mijloace pro
prii cu încă 200 de hectare, 
îndeosebi pentru culturile fu
rajere, suplinind astfel lipsa 
pășunii. în legumicultură, ne 
vom orienta în direcția con
struirii unor noi sere pe o su
prafață de 40 000 mp. Ne pro
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Raportul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este un do
cument a cărui semnificație nu 
poate fi înțeleasă în afara pro
cesului istoric început o dată 
cu cucerirea revoluționară a 
puterii politice de către clasa 
muncitoare sub conducerea 
partidului.

Deși se referă la perioade de 
timp distincte, dintre care una 
a trecut, iar alta abia se des
chide, documentele prezentate 
Congresului al IX-lea consti
tuie expresia nestăvilitei miș
cări înainte a poporului ro
mân spre noi culmi de civi
lizație și cultură, luminate de 
cele mai înalte idealuri pe 
care omul și le poate propune.

Grandiosul program de pro
gres social, care constituie e- 
sența Directivelor, își are te
meiuri, cu grijă măsurate, în 
înfăptuirile de pînă acum-, în 
intensitatea fluxului de ener
gie creatoare a poporului, în 
știința și înțelepciunea de con
ducere a încercatului cîrmaci 
— Partidul Comunist Român, 
în frunte cu Comitetul său 
Central. Conducerea partidu
lui nostru a desăvîrșit acest 
program de progres, folosind 
judecata și sfatul milioanelor 
de oameni ai muncii care au 
dezbătut cu entuziasm și înaltă 
conștiință civică proiectele de 
Directive.

în ansamblul istoricelor rea
lizări economice și social-cul
turale pe care întregul popor 
le raportează celui de-al 
IX-lea Congres al partidului 
se cuprind la loc de frunte și 
succesele școlii superioare. Mai 
mult de o pătrime din numă
rul inginerilor ce activează 
astăzi în economie au absolvit 
institutele tehnice de învăță
mînt în anii actualului plan 
șesenal. Politehnica și Institu
tul agronomic din Iași au sa
tisfacția de a fi dat patriei 
socialiste în această perioadă 
3 700 ingineri cu variate pro
file ; aceștia au putut să-și în
sușească temeinice cunoștințe 
inginerești datorită creșterii 
bazei materiale a învățămîn- 
tului superior, îmbunătățirii 
conținutului său, întăririi ca
racterului educativ al școlii, 
adîncirii legăturii sale cu 
practica.

Centrul universitar Iași asi
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Sînt delegat dintr-o regiune 

cu veche tradiție industrială. 
Pe mine, ca și pe toți comu
niștii și oamenii muncii din 
regiunea Ploiești ne bucură 
că, în anii șesenalului, toate 
regiunile țării, inclusiv cele 
slab dezvoltate în trecut, au 
făcut însemnați pași înainte 
în dezvoltarea lor economică, 
în ce privește regiunea noas
tră, este suficient că arăt că 
ea realizează în prezent 10,5 la 
sută din producția industria
lă a țării, aproape 66 la sută 
din valoarea globală a întregii 
producții petroliere a țării, 20 
la sută din producția de ener
gie electrică și termică, 11 la 
sută din producția industriei 
construcțiilor de mașini. Da
torită calității și performan
țelor lor tehnice superioare, 
produsele fabricate în regiu
nea noastră se bucură de o 
bună apreciere pe piețele 
străine. Peste 30 la sută din 
producția industrială a re
giunii este destinată exportu
lui.

Industria petrolieră, care 
are o veche tradiție în regiu
nea noastră, și-a lărgit mult 
activitatea, a devenit mai 
complexă. Pe lîngă extracția 
și prelucrarea țițeiului, în re
giune s-a dezvoltat petrochi
mia, a luat o amploare cres- 
cîndă cercetarea științifică și 
activitatea de proiectare în 
domeniul forajului, extracției, 
petrochimiei și în construcția 
de utilaj petrolier.

în anii șesenalului s-au des
coperit noi rezerve de țiței și 
gaze și s-au obținut impor
tante realizări în producție.

Noi am simțit din plin roa
dele orientării juste a parti
dului, spre dotarea economiei 
naționale cu tehnica cea mai 
înaltă care asigură valorifi
carea superioară a bogatelor 

punem ca în următorii ani să 
îmbunătățim structura efecti
vului de animale, mai ales la 
taurine. Sarcina trasată de 
Directivele Congresului pri
vind sporirea ponderii vacilor 
de lapte la cel puțin jumăta
te din efectivul total al tauri
nelor este pe deplin realiza
bilă, nu numai în cooperativa 
noastră, ci și în toate coope
rativele agricole din regiunea 
Crișana.

Sporirea producției vegeta
le și animale ne va da posi
bilitatea să vindem statului 
pe bază de contract cantități 
tot mai mari de produse, să 

gură astăzi mai mult ca ori- 
cînd un climat deosebit de fa
vorabil pentru pregătirea ca
drelor tehnice superioare. în- 
tr-adevăr, în procesul neabă
tut de industrializare socialistă 
a țării, partidul și guvernul au 
adăugat vechiului nostru cen
tru cultural-științific atribute 
noi și esențiale — prin con
struirea de mari unități in
dustriale, care îi întregesc 
ființa și garantează progresul 
său multilateral. Cadrele di
dactice și studenții beneficia
ză astfel de toate posibilitățile 
instruirii, oferite de o tehnică 
la cel mai înalt nivel cu care 
au fost înzestrate marile com
binate și uzine realizate în 
Iași și în întreaga Moldovă.

Raportul prezentat la Con
gres pune în fața școlii de 
toate gradele și, implicit a 
școlii superioare, sarcini spo
rite și complexe, proprii ac
tualei etape de dezvoltare a 
societății noastre ; ele privesc 
atît îmbunătățirea continuă a 
sistemului de învățămînt cît și 
ridicarea nivelului său calita
tiv. în acest cadru o însem
nată răspundere pentru for
marea a circa 110 000 specia
liști de înaltă calificare re
vine învățămîntului superior 
tehnic și economic, chemat să 
asigure promoții destoinice, 
deplin stăpîne pe procesul 
organizării și conducerii pro
ducției.

Cu o înțelepciune și clarvi
ziune pe care nu le putem în
deajuns omagia, conducerea 
partidului a orientat procesul 
de industrializare socialistă 
spre înzestrarea cu tehnica cea 
mai modernă, de maximă pro
ductivitate și eficientă econo
mică.

în astfel de condiții, ingi
nerii se cer formați la nivelul 
acestei tehnici și, totodată, ca
pabili să urmărească rapidele 
ei transformări ulterioare, 
deoarece un inginer lucrează 
în producție zeci de ani. Se 
pune evident întrebarea cum 
poate răspunde mai din plin 
învățămîntul tehnic superior 
acestei necesități obiective. în 
loc de a modifica cu o 
frecvență, uneori dăunătoare, 
structura planurilor de invă- 
țămînt, putem realiza adapta
rea căutată și asigurarea ca
pacității de asimilare viitoare, 
a inginerului modificînd în 

resurse naturale de care dis
pune țara noastră. Dintr-o in
dustrie în care predominau 
procesele simple de distilare 
și procesele secundare termi
ce, prelucrarea țițeiului a de
venit o industrie modernă, în
zestrată cu instalații de mare 
capacitate, la nivelul tehnicii 
actuale și care folosește cele 
mai avansate procedee tehno
logice. în anii șesenalului ea 
a produs peste 80 de sorti
mente noi, printre care : ben
zine cu cifre octanice ridicate, 
motorine și uleiuri superioa
re, precum și hidrocarburi a- (Continuare în pag. a VIII-a)

Un grup de delegați la Congres

sporim veniturile cooperato
rilor noștri.

Prevederile cuprinse în ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
crearea uniunilor intercoope- 
ratiste pe plan raional, re
gional și central constituie, 
după părerea noastră, o con
tribuție de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea și consoli
darea sectorului cooperatist, 
pentru îmbunătățirea forme
lor de îndrumare și conducere 
a activității cooperativelor 
agricole de producție. Noi, ca 
și alte cooperative agricole, 
am simțit necesitatea luării 
unor măsuri pentru mai buna 

principal și la scurte intervale 
conținutul procesului de in
struire. întărirea pregătirii 
teoretice de bază, îmbunătăți
rea sistemului de cunoștin
țe esențiale, introducerea în 
cursuri a noilor fapte și a ge
neralizărilor celor mai înalte, 
care reflectă profund esența 
fenomenelor, și mai presus de 
toate formarea gîndirii știin
țifice a studenților, acestea 
sînt căi eficace pentru a pre
găti la nivelul cerințelor ac
tuale pe inginerii care nu vor 
fi astfel copleșiți de ritmul și 
amploarea progresului tehnic 
de mîine.

Învățămîntul tehnic supe
rior are nu numai sarcina de 
a pregăti cadre capabile să 
mînuiască tehnica existentă, 
receptive la tot ce este nou, 
înaintat, ci și pe aceea de a 
forma cercetători, creatori în 
tehnică. Această sarcină deri
vă atît din interesele dezvol
tării economiei noastre cît și 
din necesitatea de a spori ne
contenit prestigiul științei și 
tehnicii românești, contribuția 
lor la progresul mondial. în 
unitățile noastre de învăță
mînt și cercetare, în labora
toarele și serviciile de con
cepție din uzine lucrează nu
meroși ingineri și este sigur că 
numărul acestora va spori în 
viitor. Inginerul devine tot 
mai mult un om de știință și 
trebuie pregătit temeinic în 
această perspectivă. Adîncirea 
considerabilă a instruirii fun
damentale a studențimii, a- 
tragerea sa la munca de cer
cetare, orientarea tot mai fer
mă a proiectelor de diplomă 
spre teme care implică contri
buții personale, deprinderea 
tineretului din școala tehnică 
superioară cu consultarea sur
selor bibliografice primare, 
iată numai cîteva din măsurile 
care se cer amplificate și ge
neralizate spre a răspunde 
noilor exigențe în formarea 
inginerilor.

Avîntul muncii de cercetare 
în institutele noastre de învă
țămînt tehnic superior este 
astăzi o caracteristică. Să ci
tăm numai faptul că la Insti
tutul politehnic din Iași nu
mărul temelor realizate în ul
timul an depășește pe cel al 
tuturor cercetărilor efectuate 
în primele sale patru decenii 
de existență. Cu toată incon

romate cu un înalt grad de 
puritate, a căror producție era 
ca și inexistentă la începutul 
șesenalului. Valoarea produ
selor obținute dintr-o tonă de 
țiței a crescut pe regiune cu 
49 la sută față de anul 1959, 
din care la Rafinăria Brazi, 
cea mai mare și mai modernă 
din țară, de 2,4 ori.

La loc de frunte în realiză
rile industriei noastre în anii 
șesenalului se înscrie marele 
Combinat petrochimic Ploiești, 
care transformă gazele de ra
finărie — în trecut folosite 
numai drept combustibil — în 

coordonare a activității noas
tre, în vederea creșterii pro
ducției. Aceasta demonstrează 
cit de profund cunoaște parti
dul nostru problemele com
plexe ale agriculturii țării 
noastre. Considerăm bineve
nite prevederile de creare s. 
unor asemenea uniuni inter- 
cooperatiste.

Asigur Congresul partidu
lui că noi, țăranii cooperatori 
din regiunea Crișana, în frun
te cu comuniștii, vom munci 
cu tot elanul și capacitatea 
noastră, folosind din plin 
ajutorul partidului și al sta
tului, pentru înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor ce ne revin.

testabila valoare a producției 
noastre științifice, este fără în
doială necesară o orientare 
mai ferm axată pe probleme
le de bază ale economiei și 
spre cele de mare actualitate 
din diferitele ramuri ale știin
țelor tehnice.

Rolul deosebit al științei în 
epoca contemporană, multila
teralele sale implicații impun 
coordonarea activității de cer
cetare pe plan național. Folo
sirea optimă și cu chibzuială 
a tuturor resurselor materiale 
și umane, concentrarea efor
turilor spre lărgirea potenția
lului științific al țării, spre 
evitarea paralelismelor inutile, 
spre realizarea unei eficiența 
maxime a cercetării științifice, 
reprezintă obiective majore ale 
acestei acțiuni.

Coordonarea activității știin
țifice pe plan național va rea
liza contacte largi între forțele 
care cultivă cercetarea în toate 
ramurile și diferite nivele, ca- 
nalizîndu-le într-un mare flu
viu al științei românești. 
Acestea sînt temeiurile în baza 
cărora îmi exprim deplinul a- 
cord cu propunerea cuprinsă 
în raport referitoare la crea
rea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

Stimularea schimbului larg 
de opinii, confruntarea deschi
să a punctelor de vedere ani
mate de spirit constructiv și 
de deplină obiectivitate știin
țifică — prevederi ale rapor
tului — reprezintă ipijloace de 
maximă eficiență pentru ridi
carea nivelului calitativ al 
creației, stimularea gîndirii 
înaintate și adîncirea perma
nentă a cunoașterii științifice.

Deși folosită încă sporadic în 
centrul universitar Iași, a- 
ceastă metodă s-a dovedit ge
neratoare de valori în toate 
domeniile de activitate cultu- 
ral-științifice și sociale.

Importanța deosebită acor
dată în documentele Congre
sului al IX-lea științei și rolu
lui său in promovarea tehnicii 
înaintate a entuziasmat ca
drele didactice din învăță
mîntul tehnic superior, mobi- 
lizîndu-le să intensifice mun
ca de cercetare, să o lege mai 
strîns de nevoile practice ale 
construirii socialismului, să-i 
sporească eficiența materială 
și ideală.

produse deosebit de valoroa
se și de largă utilizare indus
trială ca : etilenă, propilenă, 
polietilenă. Prin aceasta va
loarea gazelor de rafinărie se 
mărește de aproape 18 ori.

Rezultatele obținute în dez
voltarea regiunii demonstrea
ză în mod convingător forța 
și capacitatea de mobilizare 
a organizațiilor de partid din 
regiunea Ploiești. Comitetul 
regional a subordonat întrea
ga muncă politică și organi
zatorică de partid înfăptuirii
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obiectivelor stabilite de cel 
de-al VlII-lea Congres al 
partidului, a urmărit îndea
proape cum se realizează pla
nul la fiecare unitate econo
mică, antrenînd la rezolvarea 
problemelor un larg activ de 
partid, s-a preocupat perma
nent de întărirea rîndurilor 
organizației regionale și de 
îmbunătățirea metodelor de 
conducere a activității econo
mice. De la Congresul al 
VlII-lea, efectivul organizației 
regio’nale a crescut cu peste 
35 000 de membri și candidați 
de partid ; totodată s-au con
stituit peste 1 700 noi organi
zații de bază, ceea ce a dus 
la creșterea 'rolului conducă
tor al organizațiilor de partid 
pe locul de producție și la a- 
dîncirea caracterului concret 
al muncii de partid.

în antrenarea oamenilor 
muncii la realizarea sarcinilor 
de plan,. Comitetul regional 
s-a sprijinit în mai mare 
măsură pe sindicate și U.T.M. 
Sub conducerea organizațiilor 
de pafțid, sindicatele din re
giune,. organizații puternice și 
cu multă experiență, au ridi
cat continuu nivelul întrecerii 
socialiste și al consfătuirilor 
de producție și au desfășurat 
mai larg propaganda tehnică. 
Totodată, munca ideologică, 
propaganda și agitația au mi
litat cu mai multă consecven
ță și eficacitate pentru dez
voltarea conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii, au fost 
mai strîns legate de sarcinile

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE
>

Am ascultat cu un senti
ment de mîndrie raportul 
Comitetului Central al parti
dului, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
de mare însemnătate teoreti
că și practică, în care se face 
o analiză profundă a rea
lizărilor obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, pe drumul construirii 
socialismului.

Ceea ce caracterizează li
nia generală expusă în docu
mentele Congresului este te
melia profund științifică, o- 
rientarea consecventă spre 
industrializarea în continua
re, în ritm susținut, a țării, 
dezvoltarea economiei socia
liste moderne, întemeiată pe 
realitățile și posibilitățile 
noastre.

Ca unul dintre membrii 
mai vechi ai partidului nos
tru, permiteți-mi, dragi to
varăși, să-mi exprim bucu
ria mea nemărginită față de 
tot ce s-a realizat sub con
ducerea înțeleaptă a parti
dului, față de minunatele 
perspective ce se deschid în 
fața poporului nostru. Am 
nespusa fericire ca în cel 
de-al cincilea deceniu de ac
tivitate în rîndurile partidu
lui să trăiesc realitatea lumi
noasă a înfăptuirii visurilor 
pentru care au luptat și s-au 
jertfit generații întregi de 
luptători revoluționari. Cu 
peste 44 de ani în urmă, cei 
care eram delegați la primul 
congres al Partidului Comu
nist din România intonam 
„Internaționala" încadrați de 
baionetele jandarmilor care 
ne arestaseră.. Azi, steagul 
glorios al partidului nostru, 
sub ale cărui falduri, roșii 
s-au aliniat mereu noi și noi 
luptători, steagul partidului 
nostru, care nu s-a plecat 
niciodată în fața dușmanului, 
flutură victorios deasupra 
Republicii Socialiste Româ
nia, țara socialismului birui
tor, țara în care a fost des
ființată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către 
om.

Dezbatem aci, la al IX-lea 
Congres al partidului. nu 
numai programul dezvoltă
rii viitoare multilaterale, nu 
numai proiectul unui nou 
Statut al partidului, ci și 
principiile călăuzitoare ale 
unei noi legi fundamentale a 
statului — Constituția Repu
blicii Socialiste România, care 
va fi supusă apoi spre apro
bare Marii Adunări Naționa
le. Iată-ne, așadar, pregătind 
și haina nouă, mai potrivită, 
strălucirii actuale a țării 
noastre.

Superioritatea de necon
testat a Constituției Republi
cii Socialiste România asu
pra constituțiilor burgheze 
constă atît în înscrierea ma
rilor drepturi și libertăți cu
cerite de popor, cît și în asi
gurarea mijloacelor și moda
lităților de exercitare a lor, 
ceea ce exprimă încă o dată 
profundul democratism al o- 
rînduirii noastre socialiste. în 
raportul prezentat aci de to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
subliniază rolul deosebit de 
important al sfaturilor popu
lare ca organe locale ale pu
terii și ale administrației de 
stat. Acestora le revine sar
cina de a asigura buna gos
podărire a orașelor și sate
lor, conducerea economiei lo
cale, îndrumarea activității 
de învățămînt, cultură și să
nătate. Munca sfaturilor 
populare duce la întărirea 
continuă a legăturilor lor cu 
masele largi ale poporului, 
creează condiții tot mai bune 
pentru participarea activă a

concrete ale construcției eco
nomice.

Vorbind despre rezultatele 
noastre în anii șesenalului, 
trebuie scos în evidență că în 
îndeplinirea sarcinilor ce 
ne-au stat în față am primit 
un sprijin permanent din par
tea Comitetului Central al 
partidului, a Biroului său Po
litic. Iată de ce mă simt da
tor ca, de la această înaltă 
tribună, în numele comuniș
tilor și al tuturor oamenilor 
muncii din regiunea Ploiești, 
să aduc cele mai vii mulțumiri 
conducerii partidului nostru 
pentru ajutorul prețios ce 
ne-a fost acordat.

Nouă ne este clar că mai 
avem încă de muncit pentru 
a asigura în toate întreprin
derile din regiune o desfășu
rare ritmică a procesului de 
producție, utilizarea mașinilor 
și agregatelor la întreaga lor 
capacitate, reducerea consu
murilor specifice, îmbunătăți
rea calității produselor. De 
asemenea, avem mari rezerve 
de sporire a eficacității inves
tițiilor prin îmbunătățirea ac
tivității de proiectare, adop
tarea unor soluții constructi
ve moderne și organizarea 
mai bună a șantierelor în ve
derea scurtării termenelor de 
punere în funcțiune a obiecti
velor. Aceasta impune conti
nuarea în ritm susținut a ac
țiunii de modernizare a insta
lațiilor de captare și degazo- 
linare a gazelor de sondă, ast
fel încît rafinăriile să pri
mească gazolină bogată în hi
drocarburi ușoare, pentru a

cetățenilor la rezolvarea tre
burilor obștești. Dar trebuie 
să spunem, tovarăși, că exis
tă încă destule neajunsuri în 
felul cum muncesc unele sfa
turi populare. Industria noas
tră locală produce încă unele 
mărfuri de slabă calitate, 
sortimentele produselor de uz 
casnic și gospodăresc sînt in
suficient de variate, activita
tea serviciilor de întreținere 
și reparații nu este încă la 
nivelul cerințelor. O mai a- 
tentă preocupare față de pro
punerile cetățenilor va tre
bui să ducă la sporirea gri
jii sfaturilor populare pen
tru mărirea spațiului locuibil 
la noile construcții de locu
ințe, asigurarea unei mai bu
ne finisări interioare și ex
terioare a locuințelor, mări
rea gradului de confort. Tre
buie să muncim mai mult 
pentru îmbunătățirea activi
tății deputaților, cunoașterea 
de către ei a preocupărilor și 
nevoilor oamenilor muncii, 
participarea activă la rezol
varea problemelor edilitare, 
gospodărești și culturale din 
raza circumscripției electo
rale.

Experiența acumulată în 
sfera vieții de partid își gă
sește o amplă oglindire în pro
iectul de Statut al P.C.R. su
pus dezbaterii și aprobării 
Congresului nostru. în între
gimea lor, prevederile proiec
tului de Statut exprimă con
secvența neabătută cu care 
partidul nostru veghează la a- 
plicarea normelor și principii
lor marxist-leniniste de acti
vitate ale partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare. în 
viața partidului nostru s-au 
dezvoltat continuu principiile 
centralismului democratic, al 
muncii colective, ca principii 
esențiale ale conducerii de 
partid.

Este un fapt bine cunoscut 
că în principalele probleme 
ale dezvoltării interne și ale 
activității pe plan internațio
nal partidul nostru, conduce
rea sa marxist-leninistă se 
sfătuiesc cu oamenii muncii, 
pun aceste probleme în dez
baterea lor, ceea ce dă politi
cii sale o'bază trainică și asi
gură succesul traducerii ei în 
viață. Profundul democratism 
de care este pătrunsă activi
tatea partidului, legăturile sa
le indisolubile cu masele largi 
ale poporului acționează ca o 
urțașă forță motrice a progre
sului patriei noastre.

Legăturile strînse ale parti
dului cu masele cele mai largi 
ale poporului s-au închegat 
încă în anii ilegalității, în po
fida prigoanei sălbatice a re
gimului burghezo-moșieresc, 
s-au dezvoltat și cimentat în 
anii revoluției și construcției 
socialiste, cînd masele largi 
ale poporului, dobîndind pen
tru prima oară deplinele li
bertăți cetățenești, s-au unit 
în jurul partidului, recunos- 
cînd în el pe conducătorul lor 
încercat.

în inima mea a găsit un a- 
dînc ecou hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Român de 
a supune Congresului propu
nerea ca partidul nostru să 
poarte denumirea de Parti
dul Comunist Român. Sînt fe
ricit că Congresul nostru a 
adoptat în unanimitate aceas
tă denumire, scumpă tuturor 
celor ce muncesc.

Totodată, socotesc de mare 
însemnătate propunerea ca 
membrilor de partid care au 
desfășurat activitate revolu
ționară permanentă în anii 
ilegalității fără a fi fost a- 
tunci membri de partid, fie că 
au activat sub conducerea 

putea furniza industriei pe
trochimice cantități suficiente 
de materie primă, îndeosebi 
propan. De asemenea, este 
necesar să se. intensifice cer
cetările pentru elaborarea 
procedeelor de fabricare în 
țară a catalizatorilor folosiți 
în procesele tehnologice mo
derne din prelucrarea țițeiu
lui și din petrochimie, cata
lizatori care în prezent se im
portă cu însemnate eforturi 
financiare din partea statului. 
Realizările obținute pînă în 
prezent de cercetătorii și spe
cialiștii din regiunea Ploiești 
în această direcție ne dau 
convingerea că, avînd spriji
nul organelor de resort, și a- 
ceastă importantă problemă 
va fi rezolvată cu succes.

Susținem din toată inima 
politica partidului nostru — 
așa cum a fost expusă în ra
portul Comitetului Central de 
a nu se folosi hidrocarburile 
ca surse de energie și de a se 
economisi rezervele de țiței și 
gaze, în vederea utilizării a- 
cestora pe o perioadă de timp 
cît mai îndelungată ca mate
rie primă în industria chi
mică.

înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare economică 
și social-culturală a țării ce 
va fi adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului impune 
aplicarea cu strictețe a pre
vederilor Statutului Partidu
lui Comunist Român, perfec
ționarea continuă a activității 
organelor și organizațiilor de 
partid; creșterea răspunderii 
comuniștilor în rezolvarea 

directă a Partidului Comunist 
din România, fie în organiza
țiile de masă conduse de par
tid și au avut o comportare 
demnă în fața dușmanului de 
clasă, să li se acorde vechimea 
în partid din momentul intră
rii lor în mișcarea revoluțio
nară, iar tovarășilor care în 
anii regimului burghezo-mo
șieresc au făcut parte din Par
tidul Social-Democrat sau 
Partidul Socialist să li se re
cunoască vechimea în partid 
de la data înscrierii lor în a- 
ceste partide. Eu văd în aceas
tă măsură nu numai o nouă 
expresie a prețuirii pe care o 
dau partidul și poporul nostru 
celor care au luptat în peri
oada ilegalității, ci și o con
firmare a faptului că, în ciu
da grelelor condiții de teroare 
și prigonire, partidul nostru, 
știind să folosească toate for
mele de luptă — ilegale, semi- 
legale și cele legale — a des
fășurat o activitate perma
nentă în sinul maselor.

Aș vrea, de asemenea, să mă 
refer pe scurt la sarcina tra
sată în raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea scrierii istoriei par
tidului nostru.

Prezența acestei probleme 
într-un document de însem
nătatea raportului de activi
tate al Comitetului Central la 
Congresul partidului, ținuta 
științifică, principialitatea și 
partinitatea care caracterizea
ză indicațiile date subliniază 
cu deosebită forță înalta pre
țuire pe care o acordă între
gul partid tradițiilor de luptă 
revoluționară ale poporului 

•nostru. Consider întru totul 
justă cerința pusă în fața is
toricilor și a întregului popor 
de a trece la aprofundarea de 
pe pozițiile materialismului 
istoric a celor mai importante 
etape și evenimente din isto
ria țării și a poporului, oglin
dind faptele în mod obiectiv, 
în deplină conformitate cu 
realitatea. Sînt de acord că 
istoria partidului trebuie să 
fie o operă care să înfățișeze 
multilateral și veridic mișca
rea muncitorească din Româ
nia de la începuturile ei în a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, să prezinte întregul 
drum de luptă al clasei noas
tre muncitoare cu victoriile pe 
care le-a obținut și cu înfrîn- 
gerile temporare pe care le-a 
suferit, toate fiind privite în 
strînsă interdependență cu 
realitățile politice, economice 
și sociale ale fiecărei etape de 
dezvoltare a țării noastre. Re
zultă că istoria partidului tre
buie să înfățișeze procesul 
greu de luptă în decursul că
ruia partidul a avut de în
fruntat idei și practici străi
ne, antileniniste, pe care le-a 
înfrînt și zdrobit. Rezultă, de 
asemenea, că trebuie ținut 
seama și de înrîurirea pe care 
au exercitat-o asupra activi
tății partidului nostru unele 
fenomene negative din mișca
rea comunistă internațională 
din acea vreme care s-au ma
nifestat în practică prin în
cercările de a stabili din afa
ră pentru fiecare partid linia 
politică, formele organizato
rice, metodele de activitate și 
chiar desemnarea conducăto
rilor partidului. Așa s-a în
tâmplat, bunăoară, la Congre
sul al IV-lea și după Congre
sul al V-lea al partidului nos
tru, cînd au fost desemnate 
în conducerea partidului ele
mente care n-aveau nici o le
gătură cu lupta clasei munci
toare din România, străine de 
realitățile din țara noastră. 
Asemenea împrejurări nu pu
teau să nu aibă urmări nega
tive ca împiedicarea folosirii 
din plin a tuturor condițiilor
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TABIRCA
problemelor complexe pe care 
le ridică viața.

Statutul Partidului Comu
nist Român, sinteză a uriașei 
experiențe acumulate în do
meniul construcției de partid, 
a întrunit adeziunea unanimă 
și înflăcărată a comuniștilor 
din regiunea Ploiești ca și din 
întreaga țară, care văd în el 
o călăuză sigură în munca și 
viața lor.

Apreciez cu osebire modul 
principial în care raportul Co
mitetului Central pune pro
blema calității de membru de 
partid, drepturile și îndatori
rile sale, justețea ideii ca o 
dată cu exigența față de com
portarea membrilor de partid, 
să se manifeste toată grija în 
tragerea la răspundere și lua
rea măsurilor disciplinare, in
clusiv excluderea, pentru ca 
ele să aibă un profund carac
ter educativ, să nu aibă ur
mări asupra activității profe
sionale a celui sancționat, să-l 
ajute să se îndrepte.

în numele comuniștilor și 
al tuturor oamenilor muncii 
din regiunea Ploiești, asigur 
Congresul că vom munci în 
așa fel, încît să fim demni 
de exemplul strălucit al îna
intașilor noștri care, prin 
jertfele ce le-au adus în anii 
ilegalității, în perioada eroi
celor lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști, ca și în 
celelalte bătălii de clasă or
ganizate și conduse de Parti
dul Comunist Român, au pus 
piatră de temelie la construc
ția mărețului edificiu al Româ
niei Socialiste.

STOICA
pentru conducerea de către 
partid a luptelor muncitori
mii, țărănimii, intelectualită
ții, frînarea creșterii partidu
lui. După cum este cunoscut, 
asemenea practici au dus la 
luptele fracționiste și la spar
gerea unității partidului în 
anii 1929 și 1930. Totodată, 
trebuie avut în vedere că în 
acele perioade s-au elaborat 
unele rezoluții și documente, 
care, precum bine se spune în 
raport, reflectînd stările de 
lucruri de atunci, cuprind idei 
și teze greșite într-o serie de 
aspecte importante ale tacti
cii și strategiei partidului, în 
problemele agrare, naționale, 
în problemele organizatorice 
și altele.

în ciuda condițiilor grele în 
care a avut de luptat clasa 
noastră muncitoare, partidul 
nostru comunist a găsit în 
rîndurile sale suficiente forțe 
pentru a pune capăt neajun
surilor, greșelilor și activită
ții nefaste a elementelor duș
mănoase din interiorul parti
dului. Noi știm, am văzut în 
ce luptă acerbă, de pe poziții 
principiale, s-a format nucleul 
de bază al partidului nostru, 
s-a elaborat linia lui politică 
justă, s-au călit cadrele de 
partid. Partidul nostru este 
astăzi mai puternic ca oricînd, 
strîns unit, monolit, iubit și 
urmat de întregul popor.

Oglindind lupta plină de 
abnegație și eroism a comu
niștilor, istoria partidului va 
fi fără îndoială un puternic 
instrument de educare parti
nică a membrilor de partid, 
de formare și de creștere a 
generațiilor tinere în spiritul 
glorioaselor tradiții ale miș
cării revoluționare din țara 
noastră, ale Partidului Comu
nist Român, în spiritul patrio
tismului fierbinte și al inter
naționalismului socialist.

Vă rog să-mi dați voie, to
varăși, să subliniez în mod 
deosebit fermitatea cu care 
partidul nostru continuă tra
dițiile sale internaționaliste. O 
expresie foarte grăitoare a 
acestui fapt sînt înseși lucră
rile și documentele Congresu
lui nostru. Partidul nostru 
desfășoară o vie activitate în 
rîndurile mișcării, comuniste 
și muncitorești internaționale 
pentru refacerea și întărirea 
unității ei pe baza marxism- 
leninismului. Poporul român 
este educat de partid în spi
ritul prieteniei și alianței cu 
popoarele țărilor socialiste, al 
solidarității cu lupta clasei 
muncitoare din țările capita
liste și cu lupta de eliberare 
națională a popoarelor din co
lonii. îndreptățită indignare a 
poporului român față de ac
țiunile agresive întreprinse de 
imperialiștii americani împo
triva eroicului popor vietna
mez, ca și cererea sa de a se 
respecta dreptul legitim al po
porului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta constituie 
o concludentă manifestare a 
sentimentelor internaționaliste 
ale oamenilor muncii din pa
tria noastră.

întregul nostru partid, în
tregul nostru popor au dez
bătut documente de o excep
țională însemnătate, pentru 
epoca pe care o trăim. Po
porul român știe că toate rea
lizările obținute se datoresc 
conducerii clarvăzătoare de 
către partidul nostru. Orien
tarea precisă, bazată pe cu
noașterea aprofundată a pro
blemelor, pe confruntarea per
manentă cu cerințele Vieții, 
legătura nemijlocită cu tere
nul, cu oamenii, sînt trăsături 
caracteristice stilului de mun
că al conducerii partidului 
nostru.

A sosit în uzinâ ziarul care publicâ raportul C.C. al P.C.R.

Realizările strălucite pe care 
le-a obținut poporul nostru în 
anii șesenalului, înfățișate în 
amplul tablou prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul Comitetului Central; 
sînt rodul minunat al politicii 
realiste și clarvăzătoare a par
tidului nostru.

Permiteți-mi ca de la acea
stă înaltă tribună să-mi ex
prim, în numele organizației 
de partid a regiunii Brașov, 
acordul deplin cu linia politică 
generală a partidului, cu ho
tărârile luate, precum și cu 
prevederile cuprinse în proiec
tele de Directive ale Congre
sului al IX-lea și în proiectul 
de Statut al Partidului Comu
nist Român.

Oamenii muncii din regiu
nea Brașov — români, ma
ghiari și germani, în strînsă 
unitate — îndrumați de organi
zațiile de partid, și-au adus 
contribuția, alături de întregul 
popor, la dezvoltarea ascen
dentă a economiei naționale, 
îndeplinind cu cinste sarcinile 
stabilite de Congresul al VlII- 
lea al partidului. Anul acesta 
producția globală industrială a 
regiunii va fi de 2,31 ori mai 
mare decît în anul 1959, în- 
registrînd un ritm mediu anual 
de peste 15 la sută. Producția 
industrială din regiune depă
șește în prezent pe aceea a 
întregii țări din anul 1938. 
Reprezentînd aproape jumă
tate din producția industrială 
a regiunii, întreprinderile con
structoare de mașini realizează 
întreaga cantitate de tractoare 
a țării, două treimi din pro
ducția de autovehicule și mo
toare cu combustie internă, 
aproape patru cincimi din 
producția de rulmenți, cea mai 
mare parte din producția de 
scule.

însușindu-și ca pe o cauză 
proprie indicațiile partidului, 
oamenii muncii din uzinele și 
combinatele regiunii noastre, 
în frunte cu comuniștii, au 
reușit să introducă în fabrica
ția de serie tractoarele U-650, 
U-651, S-1300 și S-650, remor
ca basculantă de 5 tone, auto
camioanele „Carpați" cu sim
plă și dublă tracțiune și „Bu- 
cegi“ de 5 tone, mai multe 
tipuri de rulmenți și motoare 
electrice, transmisia hidraulică 
pentru locomotiva Diesel de 
350 C.P., noi tipuri de carbu
ratoare, coloranți, o serie de 
produse ale industriei ușoare 
și alimentare.

Prin grija partidului și gu
vernului au fost sporite ne
încetat și modernizate capaci
tățile de producție ale între
prinderilor industriale și au 
luat ființă noi obiective de 
mare însemnătate pentru eco
nomia națională.

Proiectele Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidu
lui constituie pentru întregul 
nostru popor un vast și însu- 
flețitor program de muncă și 
luptă menit să ridice econo
mia și cultura țării noastre pe 
trepte și mai înalte. Trăsătura

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANGHEL MIRCEA DAN
Sinteză și totodată analiză 

de o mare profunzime, Rapor
tul de activitate al Comitetu
lui Central prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu im
presionează puternic prin jus
tețea aprecierilor și însemnă
tatea problemelor supuse dez
baterii.

Dat fiind domeniul meu de 
activitate, atenția mi-a fost în
deosebi atrasă de acea parte 
a Raportului în care sînt tra
tate problemele agriculturii.

Datorită sprijinului primit 
din partea partidului și statu
lui, care ne-au pus la dispo
ziție tractoare și mașini mo
derne, credite pe termen lung 
și în condiții deosebit de avan
tajoase, îndrumare tehnică 
din partea specialiștilor, se
mințe de mare productivitate,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALDEA MILITARU
caracteristică a noului plan 
cincinal este continuarea ne
abătută a politicii de indus
trializare socialistă a țării, de 
dezvoltare cu prioritate a in
dustriei grele și îndeosebi a 
industriei construcțiilor de 
mașini.

în proiectul de Directive ale 
Congresului al IX-lea al par
tidului se formulează cerințe 
mari și justificate în dome
niul producției de tractoare și 
autovehicule. Uzinei „Tracto
rul" îi revine sarcina de a 
realiza pînă la sfîrșitul noului 
cincinal o producție anuală de 
27 000 tractoare, iar uzinei 
„Steagul Roșu" — 35 000—
40 000 autocamioane și auto
tractoare de diferite tipuri. 
Atenție deosebită se va acorda 
diversificării producției de 
tractoare necesare extinderii 
mecanizării lucrărilor agrico
le. realizării autocamionului de 
5 tone cu simplă și dublă trac
țiune și autotractorului S.R.- 
115.

îmbunătățirea continuă a ca
racteristicilor constructive și 
funcționale ale autocamioane
lor și tractoarelor — ca de alt
fel ale oricărei mașini — depin
de în importantă măsură de 
intensificarea activității de 
cercetare științifică în țara 
noastră. Raportul Comitetului 
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, scoate in 
evidență un mare adevăr : im
portul de instalații, linii teh
nologice și mașini de înaltă 
tehnicitate .și mari capacități 
nu poate și nu trebuie să ducă 
la stagnarea cercetării proprii, 
fundamentale și aplicative, la 
nefolosirea energiilor creatoare 
ale oamenilor de știință și 
specialiștilor noștri. La dezba
terea proiectelor de Directive 
în. cadrul recentei conferințe 
regionale de partid, precum și 
în consfătuirile cu specialiștii 
din întreprinderile construc
toare de mașini, s-a desprins 
necesitatea organizării unei 
activități proprii de cercetare 
tehnico-științifică în marile 
uzine.

O influență apreciabilă asu
pra calității tractoarelor și 
autocamioanelor are coopera
rea dintre uzinele beneficiare 
și întreprinderile care le fur
nizează acestora piese și sub- 
ansamble. Organul regional de 
partid va lua în continuare 
măsuri pentru întărirea disci
plinei contractuale și îmbună
tățirea calității pieselor și sub- 
ansamblelor livrate de între
prinderile colaboratoare din 
cadrul regiunii. Dar, în ace
lași timp, este necesar ca Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini și alte ministere 
să ia măsuri asemănătoare în 
ce privește întreprinderile din 
afara regiunii, să întărească 
rolul consiliilor coordonatoare 
și — un lucru deosebit de im
portant — să se ocupe mai 
mult de ridicarea- gradului de 
înzestrare tehnică și de orga
nizare a întreprinderilor cola
boratoare la nivelul uzinelor 
coordonatoare.

îngrășăminte chimice, coope
rativa noastră agricolă din co
muna Grindu, regiunea Bucu
rești, a făcut an de an pași 
mari înainte. Cei 168 de mem
bri și candidați de partid au 
fost totdeauna în fruntea tu
turor acțiunilor, mobilizînd 
prin exemplul lor masa țăra
nilor cooperatori. Repartizarea 
comuniștilor în locurile cheie 
ale procesului de producție a 
asigurat aplicarea cu consec
vență a indicațiilor date de 
partid în direcția creșterii pro
ducției agricole.

De curînd, am încheiat re
coltarea celor 1 220 ha grîu, 
obținînd o producție de 2 800 
kg în medie la hectar, cu 1 000 
kg mai mult decît în anul 
trecut. Culturile de floarea- 
soarelui, sfetflă de zahăr și po

în legătură cu producția și 
mai ales cu exploatarea auto
vehiculelor, inclusiv a auto
camioanelor, Raportul Comi
tetului Central al partidului 
ridică o problemă de mare 
însemnătate pentru economia 
națională, a cărei soluționare 
nu suferă întîrziere — pro
blema pieselor de schimb. 
Lipsa pieselor de schimb pro
voacă mari greutăți și daune 
economiei naționale, deoarece 
numeroase autovehicule rămîn 
nefolosite vreme îndelungată. 
Din păcate, ne găsim uneori în 
situația celui care — așa cum 
spune zicala populară — pen
tru un cui pierde o potcoavă. 
Este necesar ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini să sprijine mai mult do
tarea cu utilaje moderne a 
uzinei „Automecanica" din Si
biu, profilată pe producția de 
piese de schimb auto.

O problemă principală care 
va sta în atenția organelor și 
organizațiilor de partid din 
regiunea noastră o constituie 
realizarea prevederilor din 
noul cincinal privind investi
țiile. în mod just, Raportul 
Comitetului Central a criticat 
unele neajunsuri în acest do
meniu, care se întîlnesc și în 
regiunea Brașov. Organele și 
organizațiile de partid din re
giune vor concentra și în 
viitor activitatea spre realiza
rea obiectivelor industriale și 
social-culturale la termenele 
prevăzute în planul de stat, a- 
tingerea în timp scurt a indi
cilor tehnico-economici pro
iectați, creșterea pe toate căile 
a eficienței economice a fon
durilor de investiții cheltuite.

în centrul preocupărilor 
noastre vor sta nu numai sar
cinile privind activitatea în
treprinderilor industriale, ci 
și înfăptuirea prețioaselor in
dicații din Raportul Comitetu
lui Central și a prevederilor 
din proiectul de Directive cu 
privire la dezvoltarea agricul
turii. Comitetul regional de 
partid va orienta eforturile 
comuniștilor și tuturor oame
nilor muncii de la sate spre 
sporirea continuă a producției 
de cartofi și sfeclă de zahăr, 
precum și spre creșterea con
tinuă a ponderei zootehniei în 
cadrul producției agricole. Pe 
baza studierii posibilităților 
existente în regiune, ne pro
punem ca, paralel cu sporirea 
efectivului de bovine, să luăm 
măsuri pentru ca încă în anul 
1967 ponderea vacilor cu lapte 
să reprezinte 50 la sută din 
totalul acestui. efectiv. Orga
nizațiile de partid din regiune 
își vor face o preocupare prin
cipală din mobilizarea tuturor 
rezervelor pentru creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale.

Experiența politică și orga
nizatorică bogată pe care a 
dobîndit-o pînă în prezent or
ganizația de partid a regiunii 
Brașov în ce privește mobilir- 
zarea și conducerea maselor 
largi de oameni ai muncii la 
înfăptuirea politicii partidului 

rumb se prezintă bine. Averea 
obștească a cooperativei este 
de aproape 18 milioane lei. 
fondul de bază depășind 12 
milioane lei. Veniturile bănești 
la sfîrșitul anului vor fi de 
circa 15 milioane, ceea ce ne 
va permite să retribuim fieca
re zi-muncă cu 37 lei în pro
duse și bani. Iată baza de la 
care au pornit membrii coope
rativei noastre cînd au dezbă
tut proiectele de Directive ale 
Congresului, care, în cadrul 
vastului program de dezvolta
re a economiei naționale, a- 
cordă o deosebită importanță 
agriculturii.

Noi, cooperatorii din nume
roase unități agricole din re
giunea București, am avut 
deosebita bucurie de a dezba

și statului nostru reprezintă 
garanția sigură că sarcinile 
mari și complexe pe care le 
trasează Congresul al IX-lea 
vor fi duse la bun sfîrșit. A- 
vem la îndemînă un far de 
neprețuit, care ne călăuzește 
în perfecționarea calitativă a 
muncii de partid, sub toate 
aspectele ei, în ridicarea ac
tivității organelor și organi
zațiilor de partid la nivelul 
cerințelor etapei de desăvîrși- 
re a construcției socialiste. 
Acesta este proiectul noului 
Statut al Partidului Comunist 
Român, document de însem
nătate hotărîtoare în viața 
partidului nostru. Aplicarea 
lui în viață va spori neîncetat 
capacitatea organelor și orga
nizațiilor de partid de con
ducere și mobilizare a mase
lor de oameni ai muncii din 
industrie, agricultură, din 
toate domeniile vieții sociale, 
la îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și guvernului.

Comitetul regional de partid 
Brașov va acorda toată aten
ția îmbunătățirii stilului și 
metodelor sale de muncă, 
organizării și controlului efi
cient al îndeplinirii hotărîri
lor, creșterii competenței or
ganelor și organizațiilor de 
partid în conducerea activită
ții economice, social-culturale, 
ideologice, generalizării expe
rienței înaintate în domeniul 
muncii politice și organizato
rice. O preocupare principală 
o va constitui aplicarea ace
lor prevederi din proiectul 
noului Statut care se referă 
la exercitarea de către orga
nizațiile de partid a dreptului 
de control asupra conduceri
lor administrative din unită
țile productive, dată fiind 
creșterea complexității sarci
nilor economice și politice, a 
rolului conducător al organe
lor și organizațiilor de partid. 
Totodată vom acorda atenție 
aplicării consecvente a muncii 
cu cadrele, îmbinării judicioa
se a activității cadrelor vîrst- 
nice, cu multă experiență, cu 
aceea a cadrelor tinere, în
drumării atente și sprijinirii 
activității Uniunii Tineretului 
Comunist, sindicatelor, sfatu
rilor populare, pentru educa
rea și atragerea tuturor oa
menilor muncii la înfăptuirea 
politicii partidului.

Țin să asigur Congresul că 
organele și organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oame
nii muncii din regiunea Bra
șov, români, maghiari și ger
mani, înfrățiți sub semnul a- 
celorași idealuri, strîns uniți 
în jurul Comitetului Central, 
își vor înzeci eforturile, își 
vor concentra întreaga lor e- 
nergie și capacitate creatoare 
într-o singură direcție : apli
carea în viață a politicii înțe
lepte, științifice și realiste a 
partidului nostru, traducerea 
în fapt a istoricelor hotărîri 
pe care le va adopta Congre
sul al IX-lea al partidului, 
spre bitiele și fericirea po- 
p.orului român.

te Proiectele de Directive ale 
celui de-al IX-lea Congres în 
prezența conducătorilor de 
partid și de stat. Prețioasele 
indicații date cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, prim-secretar al Comitetu
lui Central al partidului, ne-au 
insuflat un puternic imbold 
în muncă.

în legătură cu măsurile care 
vor contribui la creșterea 
producției agricole, Raportul de 
activitate al Comitetului Cen
tral subliniază că suprafețele 
irigate urmează să crească în 
următorii cinci ani cu 400 000 
ha, ajungînd în 1970 la 600 000 
ha.

(Continuare în pag. a IX-a)
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Pentru noi, cei care practi
căm agricultura in cîmpia Bă
răganului, unde precipitațiile 
sint relativ reduse și foarte 
neregulate, lipsind mai ales In 
perioadele cele mai importan
te pentru dezvoltarea plante
lor, problema extinderii supra
fețelor irigate capătă o însem
nătate deosebită. De altfel, a- 
ceastă problemă este în aten
ția conducerii partidului de 
mai multă vreme.

La indicația organelor de 
partid și cu sprijinul specia
liștilor, am trecut în anul 1960 
la amenajarea unor terenuri 
irigate, folosind pentru aceas
ta rezervele de apă din pînza 
freatică. Pînă în prezent, am 
forat 30 de puțuri cu ajutorul 
cărora irigăm 170 de ha culti
vate cu legume și lucernă, iar 
în viitor vom mări suprafața 
irigată, folosind aceeași sursă 
■de apă pentru extinderea iri
gațiilor și la alte culturi, în

Există în viața popoarelor 
momente esențiale în care 
cele trei dimensiuni ale 
timpului se unesc într-o stră
lucită sinteză, completîndu-se, 
lămurindu-se și definindu-se 
una pe alta : trecutul proiec
tează asupra prezentului lu
mina vie și puternică a înțe
legerii, iar din faptele, reali
tățile și visurile prezentului 
se conturează, limpede și în- 
suflețitor, profilul viitorului.

Trăim cu toții un astfel de 
moment, acum, aici : comu
niști căliți în focul marilor 
bătălii de clasă, în celulele 
Doftanei, în închisori și lagă
re, făuritorii celei mai bărbă
tești pagini din istoria Româ
niei moderne, deveniți con
structori a căror viață de 
muncă neprecupețită și gîn- 
dire creatoare, ale căror zile 
și nopți sînt înscrise, ca să- 
mința în arbore, în fiecare 
realizare cu care ne mîndrim ; 
tineri care am deschis ochii 
înțelegerii în anii puterii 
populare, în sufletul și-n con
știința cărora partidul a în
scris pentru totdeauna porun
cile celui mai înalt ideal pe 
care-1 cunoaște omenirea : 
idealul eliberării omului, al 
transformării lumii, prin om 
și pentru om.

In această sală răsună nu 
numai glasurile noastre, ra- 
portînd partidului bucuriile, 
nădejdile, realizările, frămîn- 
tările, aspirațiile — adică ceea 
ce constituie esența vieții 
noastre — ci freamătul crea
tor al unui întreg popor, unit 
ca un zid de granit în jurul 
partidului, in Jurul încercatei 
sale conduceri

Dacă aș încerca să definesc 
sentimentul general, unanim, 
care a însuflețit poporul nos
tru în perioada premergătoare 
Congresului, atunci cînd fie
care om al muncii, discutînd 
proiectul de Directive și pro
iectul de Statut al P.C.R. avea 
certitudinea că participă la 
împlinirea și la desăvîrșirea 
propriei sale vieți și mai ales 
acum cînd aceste proiecte vor 
deveni îndreptarul activității 
patriei, n-aș putea găsi pentru 
definirea acestui sentiment 
unanim decît cuvintele: o 
profundă, o nestrămutată în
credere.

Și e firesc să fie așa.
Istoria — acest judecător 

implacabil și fără drept de 
apel — a dovedit pas cu pas, 
în fiecare etapă, justețea po
liticii partidului nostru, sin
gurul partid din istoria atît de 
zbuciumată și de atîtea ori 
tragică a acestui popor, care 
a spus totdeauna oamenilor 
adevărul, la greu și la bine, în 
situațiile cele mai complexe, 
mobilizînd astfel și unind în 
iurul său in mod indestructi
bil toate forțele creatoare, 
toată energia nesecată, întrea
ga dragoste a unui popor har
nic. inteligent, talentat, cu su
flet larg, sănătos, vesel. înse
tat de perfecțiune, de auto- 
depășire ;

Singurul partid al cărui 
atotcuprinzător program de 
luptă a răspuns aspirațiilor 
seculare de libertate, demni
tate și fericire ale poporului 
nostru de atîtea ori mințît. de 
atîtea ori înșelat, de atîtea ori 
jefuit :

Singurul partid care a fă
cut față cu strălucire comple

RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE
Raportor tovarășul Gheorghe Necula

Tovarăși,

Conferințele regionale de partid și 
conferința organizației orășenești de 
partid București, care au avut loc în 
luna iunie a. c., au analizat activitatea 
desfășurată de organele și organizațiile 
de partid pe anul 1964, au dezbătut

proiectele de Directive ale Congresului 
al IX-lea al partidului cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale in pe
rioada 1966—1970, valorificarea sur
selor energetice și electrificarea țării 
în perioada 1966—1975 și Proiectul 
Statutului Partidului Comunist Român.

Conferințele organizațiilor de partid

au făcut bilanțul realizărilor însemna
te obținute de oamenii muncii, în frun
te cu comuniștii, in îndeplinirea sarci
nilor ultimului an a! planului șesenal 
și a angajamentelor luate în cinstea 
celui de-al IX-lea Congres al parti
dului.

în cadrul dezbaterilor, delegații

deosebi la porumb și la sfecla 
de zahăr. Sporirea suprafețe
lor irigate o vom realiza nu
mai cu fonduri proprii.

în Raportul prezentat se 
prevede alocarea unui volum 
însemnat de investiții pentru 
mărirea spațiilor de depozita
re și îmbunătățirea condițiilor 
de conservare a produselor, 
ceea ce are o importanță deo
sebită și pentru unitățile pro
ducătoare.

De aceea, socotesc că este 
necesar să se studieze de că
tre organele competente pro
blema construirii unor baze de 
recepție, amplasate cît mai a- 
proape de unitățile agricole 
mari producătoare de cereale, 
în cazul nostru, amenajarea u- 
nei baze de recepție în gara 
Grindu ar însemna scurtarea 
termenului de predare a can
tităților contractate de la 108 
la numai 35 zile. Ca atare, vom 
putea economisi timp, zlle- 
muncă, carburanți, material 
rutier și, în mod firesc, chel

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI TITUS POPOVICI
xului proces al cuceririi pu
terii, al construirii unor noi 
relații umane și care — din 
anii grei și glorioși ai recon
strucției, n-a făgăduit nimă
nui marea cu sarea, n-a flu
turat utopii menite să ascun
dă dura realitate, ci a spus 
fiecărui om al muncii : „Iată, 
aceasta este realitatea — a- 
cestea sînt căile ei de trans
formare — viitorul nostru și 
al urmașilor noștri stă în mîi- 
nile fiecăruia, în munca, în 
patriotismul, în spiritul de 
sacrificiu al fiecăruia".

Sentimentul acesta de încre
dere, izvor viu și nesecat de 
optimism, de avînt, de căutări 
creatoare, de bucurie de a 
trăi, a crescut, s-a întărit, an 
de an, hrănit de una din tră
săturile fundamentale ale po
liticii partidului nostru : con
secvența sa de oțel, profund 
științifică, care aplică în mod 
creator învățătura marxist- 
leninistă la condițiile specifice 
ale României, ferind procesul 
făuririi socialismului de su
biectivism, de erori și de con
fuzie. Și aceasta constituie 
meritul său nepieritor în fata 
istoriei, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
în fața poporului român.

Fiecare rînd al Raportului 
Comitetului Central, fiecare 
cifră cuprinzînd în ea o frîn- 
tură din ziua de mîine: noi 
fabrici și uzine pe care ochii 
noștri le localizează de pe 
acum pe harta viitorului ; șo
sele și maternități, kilowați- 
oră și școli, păduri și blocuri, 
kilograme în plus la hectar 
și bătrînețe fără griji — toa
te acestea. în sobrul lor lim
baj. vorbesc în primul rînd 
despre om.

în lumina acestor perspec
tive reale, pentru noi, scriito
rii, cuvintele clarvăzătoare 
ale partidului capătă o nouă 
și strălucită confirmare prac
tică. Pentru că în acești 21 
de ani, înscriși în viața Ro
mâniei cu litere de aur, car
tea n-a devenit numai un bun 
cu dărnicie pus la îndemîna 
tuturor, ci o necesitate vita
lă, ca pîinea.

Fiecare dintre noi. conști- 
enți de condițiile în care 
muncim, nu poate uita nici
odată strigătul deznădăjduit 
al marelui Eminescu : „Poe- 
zie-Sărăcie 1“ ; scrisorile sfî- 
șietoare în care un Caragiale 
cerea cîțiva poli împrumut 
ca să-și cumpere lemne ; pa
tul de spital la secția săraci
lor, unde și-a închis ochii 
Bolintineanu ; groapa comună 
de la Palermo, singurul loc 
de odihnă pentru oasele tru
dite ale lui Bălcescu. Nu pu
tem uita niciodată atîtea va
lori de neînlocuit, irosite, 
disprețuite. înșelate — care 
au ars totuși ca o flacără 
înaltă în mijlocul unei ruși
noase indiferențe, și aceasta, 
mai cu seamă astăzi, cînd 
scriitorii au primit cel mai 
înalt titlu de onoare și glo
rie : „ajutoare de nădejde 
ale partidului".

Tn lumina acestor adevă
ruri. cred că sentimentul cel 
mai puternic pe care l-a să
dit în noi partidul este sen
timentul responsabilității ple
nare față de tot ceea ce ne 
înconjoară, față de marile 
idealuri ale socialismului și co
munismului, față de oamenii 

tuielile de producție s-ar re
duce simțitor, ar crește renta
bilitatea și s-ar ridica valoa
rea zilei-muncă. în plus, s-ar 
reduce pierderile cauzate a- 
cum de transportul la mari 
distanțe, îndeosebi toamna.

Consider de asemenea foar
te importantă problema ridi
cată în Raportul Comitetului 
Central în legătură cu necesi
tatea găsirii celei mai bune 
soluții în vederea pensionării 
membrilor cooperatori care, la 

• un moment dat, datorită 
vîrstei înaintate, nu mai pot 
munci. Ținînd seama de nive
lul de dezvoltare la care au a- 
juns unitățile noastre, cred că 
este necesar să se atribuie în 
acest scop un procent mai 
mare din veniturile anuale ale 
fiecărei cooperative. După pă
rerea mea, merită să fie stu
diată oportunitatea unificării 
pe raion a fondurilor prove
nite de la fiecare unitate, ceea 
ce ar duce la o mai mare o- 
mogenitate și certitudine în a

care prin munca lor transfor- 
mînd lumea, se transformă 
pe ei înșiși eroi, .cititori și 
judecători pretențioși ai căr
ților noastre. Acest senti
ment care opune ireductibil 
pe scriitorul-cetățean, scrii- 
toruiui-singur, scriitorului 
care cultivă o iluzorie „liber
tate" de a fi inutil, a dat în 
zilele noastre un conținut de
plin dezideratului antic : „Ni
mic din ceea ce e omenesc nu 
mi-e străin".

Adevărata libertate — sim
plă și clară, ca toate marile 
adevăruri, înseamnă pentru 
scriitorul zilelor noastre an
gajarea totală în slujba ce
lor mai înalte idealuri ale 
omenirii, înseamnă a răspun
de cu ce e mai bun în el aspi
rațiilor înaintate ale epocii, 
această patrie a noastră, a 
tuturor, în timp.

Și o spunem deschis : a- 
ceasta constituie mîndria și 
rațiunea noastră de a fi 1

Din primele zile ale cuceri
rii puterii, atunci cînd lu
mea n-avea pîine și acoperi
șuri. cînd aproape în fiecare 
familie exista un scaun gol 
Ia masa de seară, cînd în 
mijlocul ruinelor și mizeriei, 
a sufletelor mutilate de ma
rea tragedie a războiului — 
răsunau și glasurile cobitoa- 
re ale unora care prevesteau 
„criza culturii", identificînd 
dispariția clasei lor cu dis
pariția universului. — grija 
partidului față de literatură, 
această oglindă și mărturie a 
vremii, s-a manifestat mereu 
atent față de specificul artei. 

Pentru fiecare scriitor demn 
de acest nume, cuvintele „în
drumarea literaturii de către 
partid" au un conținut precis 
al cărui rezultat îl constituie 
cele mai bune pagini ale 
noastre : atenție, căldură, în
țelegere, sprijin în momente
le de impas, deplinul respect 
al personalități’ creatoare și 
mai ales menținerea unui 
climat principial, fără de care 
făurirea unei culturi noi, su
perioare, este un nonsens.

Partidul, care se caracteri
zează printr-o analiză princi
pială și lucidă a realității, 
sub toate aspectele ei, ne-a 
îndreptat spre această reali
tate, izvorul veșnic viu și ne
secat al adevăratei arte din- 
totdeauna : ne-a învățat că 
scriitorul, dacă vrea să pă
trundă spre inimile oameni
lor, trebuie să trăiască din 
plin, cu toate antenele, via
ța lor; partidul ne-a dat 
adevăratul exemplu de curaj 
creator

Așa cum reiese cu deplină 
claritate din Raportul Comi
tetului Centra] al Partidului 
Comunist Român prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— prin tot ce a realizat mai 
valoros și mai durabil, lite
ratura noastră nouă alcă
tuiește un capitol însemnat în 
istoria culturii române. Cele 
mai valoroase opere din anii 
aceștia și-au cîștigat stima și 
dragostea cititorilor, atunci 
cînd autorii lor și-au pus în
tregul talent, forța lor de ob
servație și generalizare în 
slujba oglindirii marilor trans
formări prin care trece pa
tria ; atunci cînd personalita
tea lor artistică proprie a iz
butit să fixeze noutatea pro
fundă a experienței istorice 

sigurarea pensiilor, la lichida
rea unor neajunsuri ale actua
lului sistem de ajutorare a bă- 
trînilor.

Comuniștii din organizația 
noastră — a continuat vorbi
torul — au acordat o înaltă a- 
preciere proiectului de Statut 
al Partidului Comunist Ro
mân care conține prevederi a 
căror îndeplinire va asigura 
ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a muncii organelor și 
organizațiilor de partid, mobi
lizarea maselor pentru reali
zarea mărețelor perspective 
ce se deschid României socia
liste, în lumina Directivelor 
celui de-al IX-lea Congres al 
partidului. De aceea, ca mem
bru de partid, îmi exprim a- 
deziunea totală față de pro
iectul de Statut, legea funda
mentală a activității tuturor 
comuniștilor, și voi lupta cu 
consecvență pentru traduce
rea ei în viață.

trăite de poporul român, a- 
tunci cînd omul zilelor noas
tre s-a regăsit în paginile căr
ților, cu bucuriile, speranțele, 
căutările, cu măsura, stăpîni- 
rea, îndrăzneala, umorul și 
modestia lui.

Spiritul de muncă ce-i ca
racterizează pe comuniști în
seamnă în primul rînd tendin
ța activă spre autodepășire. 
De aceea, în aceste momente 
solemne în care în cel mai 
înalt for al gîndirii și acțiunii 
comuniste ne analizăm viito
rul. cred că exprim sentimen
tul unanim al tuturor colegi
lor mei de breaslă, spunînd 
că fiecare din noi simțim că 
avem datorii uriașe, nelimi
tate față de poporul care ne-a 
născut, ne-a hrănit și ne-a dat 
acele trăsături spirituale care 
constituie trăsătura dominan
tă a vieții și activității noas
tre. Iar sentimentul acestei 
datorii trebuie să se transfor
me în cărți.

Interesul și prestigiul de 
care se bucură astăzi țara 
noastră în lume ne obligă să 
înfățișăm cu mijloacele speci
fice literaturii realitățile noas
tre socialiste. Avem nevoie 
de opere care să zugrăvească 
artistic trecutul de luptă al 
poporului nostru, viața și 
lupta clasei muncitoare, a 
partidului său, sub conducerea 
căruia poporul nostru și-a 
luat destinul în propriile 
mîini. și e bine, e necesar — 
așa cum spunea bătrînul Mi
ron Costin : „Cu cele trecute 
să nrecepem cele viitoare".

Unul din învățămintele cele 
mai prețioase, îndreptar per
manent al activității scriitori
cești, este indicația cuprinsă în 
Raportul C.C. în care se arată 
că realitatea vremii noastre, 
transformările subtile, com
plexe petrecute în conștiința 
oamenilor, constituie esența 
noutății și vigorii literaturii 
noastre, originalitatea ei de 
substanță, un cîmp vast de in
vestigații cu adevărat înnoi
toare.

Eternitatea unui scriitor este 
în funcție de contemporanei
tatea Iui. Pentru a cuceri înal
tul titlu de scriitor contempo
ran — datoria noastră funda
mentală este să oglindim viața 
de azi a poporului, să atacăm 
— cu acel curaj al cărui 
exemplu ni l-a dat întotdea
una partidul, problemele din 
ce în ce mai complexe ale de- 
săvîrșirii noii societăți, lupta 
multiplă între nou și vechi, 
pentru că niciodată noul nu 
s-a afirmat de la sine, în vir
tutea cine știe cărei inerții, ci 
în luptă permanentă, niciodată 
slăbită, cu rămășițele vechii 
mentalități, cu tot ceea ce e 
inerție, stagnare, automulțu- 
mire.

Avem ce spune lumii. Dar 
trebuie să o spunem în așa 
fel încît să ni se poată aplica 
și nouă, scriitorilor, formula 
din ce în ce mai încetățenită 
în viața noastră : la nivelul 
tehnicii mondiale.

Acestea nu sînt simple de
ziderate, ci un angajament pe 
care ni—1 luăm aici, în fața 
Congresului, într-un moment 
în care întreg poporul ro
mân, strîns unit în jurul 
partidului. își întrevede viito
rul strălucit, pe care-1 merită, 
pe care va ști să și-1 fău
rească.

și-au manifestat totala adeziune și a- 
probare față de proiectele de Directive 
ale Congresului al IX-lea al partidului, 
exprimîndu-și hotărîrea fermă de a 
lupta cu toată energia pentru tradu
cerea în viață a mărețelor sarcini ce 
vor fi stabilite de Congres, a căror în
făptuire va ridica patria noastră socia
listă pe noi culmi ale civilizației și 
progresului.

Conferințele organizațiilor regionale 
de partid și-au exprimat satisfacția și 
acordul deplin față de prevederile din 
proiectul Statutului Partidului Comu
nist Român, document de mare însem
nătate, care oglindește creșterea ma
turității, întărirea unității partidului 
și a rolului său conducător în toate 
domeniile de activitate, în viața între
gii noastre societăți

Conferințele organizațiilor regionale 
de partid au demonstrat unitatea de 
monolit a partidului, hotărîrea nestră
mutată a tuturor comuniștilor de a-și 
strînge și mai puternic rîndurile în ju
rul Comitetului Centra] al partidului, 
conducătorul încercat al clasei munci
toare, al întregului nostru popor. Con
ferințele au stabilit măsuri pentru îm
bunătățirea muncii în toate domeniile 
de activitate, au ales comitetele regio
nale de partid și delegații la Congresul 
al IX-lea al partidului.

Verificînd documentele conferințelor 
organizațiilor regionale de partid, Co
misia de validare a constatat că nor
mele de reprezentare stabilite de Co
mitetul Central pentru alegerea delega- 
ților la Congresul al IX-lea al partidu
lui, un delegat cu drept de vot delibe
rativ la 900 membri de partid și un de
legat cu drept de vot consultativ la 900

candidați de partid, au fost respectate 
întocmai. Ca urmare, au fost aleși în 
total 1 568 delegați, din care 1 359 dele
gați cu drept de vot deliberativ, repre- 
zentînd 1 221 877 membri de partid, și 
209 delegați cu drept de vot consulta
tiv reprezentînd 189 189 candidați de 
partid existenți la 1 aprilie 1965.

Ca rezultat al creșterii rîndurilor 
partidului, la acest Congres participă 
cu 415 delegați mai mult decît la Con
gresul al VIII-lea. La Congres sînt pre- 
zenți 1 356 delegați cu drept de vot de
liberativ și 209 delegați cu drept de vot 
consultativ. Lipsesc motivat 3 delegați 
cu drept de vot deliberativ.

Tovarăși,

Analizînd datele referitoare la dele
gații aleși la Congres, rezultă că ei re
prezintă organizațiile de partid din toa
te domeniile de activitate.

Din totalul delegaților, 793 sînt mun
citori, 290 țărani membri ai cooperati
velor agricole de producție, 233 ingi
neri și tehnicieni din industrie și agri
cultură, 194 oameni de știință, artă, li
teratură, profesori, învățători și alți in
telectuali, 43 sînt ofițeri ai armatei R. P. 
Române, iar 15 sînt funcționari.

Dintre delegați, 30 poartă înaltul titlu 
de „Erou al Muncii Socialiste", 1 443 au 
fost decorați cu ordine și medalii ale 
R. P. Române, 17 sînt laureați ai Pre
miului de Stat; 323 sînt deputați în 
Marea Adunare Națională, 653 depu
tați în sfaturile populare.

Creșterea nivelului pregătirii politico- 
ideologice și profesionale a membrilor 
de partid se reflectă și în faptul că din 
totalul delegaților, 571 au absolvit dife
rite școli de partid, 276 au absolvit

școli superioare ■ de stat; 80 dintre de
legați au titluri științifice, sînt acade
micieni, doctori și candidați în științe.

Din documentele conferințelor regio
nale de partid rezultă că 171 delegați 
sînt membri de partid dinainte de 23 
August 1944 ; 713 au o vechime în par
tid între 16—20 ani și 684 între 10—12 
ani; 371 din totalul delegaților aleși au 
vîrsta pînă la 35 ani; 895 între 36—50 
ani și 302 au peste 50 de ani.

Din datele de mai sus rezultă că la 
Congres participă un număr însemnat 
de comuniști, formați și căliți în focul 
luptei ilegale, cadre cu o bogată expe
riență în activitatea de partid, de stat 
și economică, un număr mare de comu
niști tineri, care luptă cu pasiune și de
votament pentru înfăptuirea politicii 
partidului.

Dintre delegați. 84,57 la sută sînt ro
mâni. 9.25 la sută maghiari, 2,29 la sută 
germani, iar 3,89 la sută sînt din rîndul 
celorlalte naționalități.

La Congres participă 269 femei, adi
că 17,16 la sută din totalul delegaților.

Tovarăși,

Comisia de validare, verificînd docu
mentele conferințelor organizațiilor re
gionale de partid și ale conferinței ora
șului București, a constatat că la ale
gerea delegaților pentru Congres ati fort 
respectate întocmai Statutul partidului 
și normele de reprezentare stabilite de 
Comitetul Central al partidului.

Ținînd seama de aceasta. Comisia de 
Validare supune aprobării Congresului 
al IX-lea al P.C.R. validarea mandate
lor celor 1 359 delegați cu drept de vot 
deliberativ și a celor 299 delegați cu 
drept de vot consultativ.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION STÂNESCU
Sîntem contemporanii unor 

evenimente înălțătoare din is
toria și viața poporului român. 
Infățișînd în mod fidel tabloul 
glorioaselor înfăptuiri ale con
strucției socialismului în pa
tria noastră, Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu privește retrospectiv 
scurta istorie a celor șase ani 
și trezește în fiecare dintre 
noi sentimentul unei îndrep
tățite mîndrii patriotice pen
tru cuceririle obținute.

Raportul Comitetului Cen
tral a prezentat în mod clar 
roadele politicii înțelepte a 
partidului de industrializare 
socialistă, de repartizare rațio
nală a forțelor de producție 
în vederea dezvoltării tuturor 
regiunilor țării. Procesul de 
ridicare Ia o nouă viață și de 
valorificare complexă a ma
rilor bogății naturale ale pa
triei își găsește o expresie vie 
și în regiunea Oltenia.

Minele și carierele de căr
bune, schelele de extracție a 
țițeiului, centralele electrice și 
de termoficare, modernele u- 
zine constructoare de mașini 
și fabricile de industrializare 
a lemnului ; noua înfățișare a 
satelor prin cooperativizarea 
agriculturii, puternicele gospo
dării agricole de stat și stațiu
nile de mașini și tractoare ; 
amploarea învățămîntului și a 
muncii de răspîndire a cultu
rii în mase — toate acestea au 
schimbat radical înfățișarea 
regiunii noastre, dîndu-i un 
pronunțat profil industrial, cu 
o agricultură în plină dezvol
tare și oameni cu o cultură și 
conștiință socialistă ridicată.

Crescînd într-un ritm mediu 
anual de 18 la sută, în pas mai 
iute decît dezvoltarea indus
trială a întregii țări, produc
ția industrială a regiunii noas
tre a atins un nivel cu care 
pe drept cuvînt ne mîndrim 
cu toții. în prezent, în regiu
ne lucrează 235 000 de sala- 
riați, cu aproape 55 la sută 
mai mulți ca în 1959 și de 7,7 
ori ca în 1938. Vorbind 13 fi
gurat, Oltenia industrială de 
astăzi echivalează cu 26 de 
Oltenii din 1938.

în anii șesenalului, condu
cerea partidului și guvernului 
au acordat regiunii Oltenia 
fonduri de investiții de peste 
16,5 miliarde lei. Primele pa
tru fabrici ale Combinatului 
chimic Craiova produc din 
plin îngrășăminte azotoase; 
două turbine de la centrala e- 
lectrică de termoficare livrea
ză energie în sistemul națio
nal. De asemenea, au intrat în 
funcțiune fabricile de placaj și 
mobilă de la C.I.L. Tr. Seve
rin și principalele secții ale în
treprinderii de prefabricate 
Craiova ; se află în probe teh
nologice primele capacități ale 
Fabricii de ciment Tg. Jiu. Cu 
fiecare an, bazinul carbonifer 
și orașul minier Motru iau 
amploare tot mai mare. A în
ceput în ritm susținut con
strucția sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile 
de Fier, cel mai important o- 
biectiv hidroenergetic al pa
triei noastre

Creșterea competenței orga
nizațiilor noastre de partid în 
rezolvarea problemelor eco
nomice și mai buna folosire a 
cadrelor de specialiști din în
treprinderile regiunii noastre 
se reflectă în proiectarea și 
realizarea unor produse de un 
înalt nivel tehnic, care concu
rează cu succes produsele si

milare fabricate în țări cu in
dustrie dezvoltată. Anul aces
ta, pe poarta uzinelor „Elec- 
troputere" Craiova, în afara 
transformatoarelor, aparataju- 
lui și a motoarelor, au ieșit 
primele locomotive Diesel 
electrice pentru export.

în Raportul Comitetului 
Centra] au fost prezentate ma
rile posibilități ce există pen
tru creșterea producției agri
cole, prin desecarea și îndi
guirea luncilor Dunării și a 
rîurllor Interioare, cît și pen
tru creșterea suprafețelor iri
gate. în această direcție, și în 
regiunea noastră există o ex
periență valoroasă. La noi, în 
Lunca Dunării, s-au îndiguit 
aproape 20 000 ha cu fertili
tate ridicată și cea mai mare 
parte din ele dau, în condiții 
de neirigare, producții de pes
te 5 000 kg porumb boabe la 
ha. De asemenea, în sistemul 
de irigații Stoenești, Vișina- 
Corabia s-au amenajat peste 
8 000 ha., iar unitățile care au 
cultivat porumb în acest sis
tem au obținut peste 6 000 kg 
porumb boabe la ha., adică de 
două, trei ori mai mult decît 
în condițiile cînd aceste supra
fețe nu erau irigate. Iată de 
ce socotim că organele econo
mice centrale. Comitetul de 
Stat al Apelor și Consiliul Su
perior al Agriculturii trebuie 
să rezolve mai operativ pro
blemele legate de documenta
ție și înzestrarea unităților de 
execuție în vederea grăbirii 
intrării în producția agricolă 
a marilor suprafețe din lunci
le inundabile și a sistemelor 
de irigații de peste 50 000 ha 
din regiunea noastră, deosebit 
de importante pentru econo
mia națională.

Comitetul regional de par
tid este conștient că, așa după 
cum s-a arătat în Raportul 
Comitetului Central, în agri
cultură sînt încă mari rezerve 
atît în ce privește creșterea 
producției vegetale cît a celei 
animale. Raportul subliniază 
necesitatea acordării unei a- 
tenții sporite cooperativelor 
din zonele de deal și munte. 
Și la noi în regiune există un 
număr de cooperative agrico
le de producție din raioanele 
de deal care nu obțin rezul
tate pe măsura posibilităților 
de care dispun. Aceasta se da- 
torește pe de o parte unei am
plasări încă neraționale a cul
turilor în aceste zone și efec
tuării lucrărilor agricole la 
un nivel agrotehnic necores
punzător, iar pe de altă parte, 
așa cum s-a subliniat, și lipsei 
sistemei de mașini adecvate 
terenurilor în pantă. De a- 
ceea se ridică cu acuitate ne
cesitatea completării sistemei 
de mașini pentru mecanizarea 
muncii în livezile de pomi și 
vii, cositul și strîngerea finu
lui, întreținerea și recoltarea 
culturilor prășitoare, lucrări 
care, datorită terenurilor în 
pantă, cer un efort fizic mare 
și irosesc multe brațe de 
muncă.

Ținînd seama de sarcinile 
pe care Directivele le pun în 
fața agriculturii, la recenta 
conferință a organizației re
gionale de partid s-au stabilit 
măsuri concrete pentru orga
nizarea mai bună a muncii în 
vederea ridicării tuturor coo
perativelor agricole de pro
ducție la nivelul celor frun
tașe. Au fost luate măsuri 
pentru repartizarea mai judi
cioasă a culturilor în funcție 

de condițiile economice-natu- 
rale din fiecare raion și uni
tate agricolă în parte, astfel 
încît să se obțină o producti
vitate mereu sporită pe uni
tatea de suprafață.

Raportul Comitetului Cen
tral precum și raportul pre
zentat de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer privind pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1966— 
1970 cuprind obiective cu ade
vărat grandioase, asigurîn- 
du-se în continuare un ritm 
de dezvoltare intens în toate 
ramurile economiei naționale, 
în cadrul dezvoltării în an
samblu a țării, regiunea noas
tră va cunoaște în continuare 
un puternic avînt industrial.

După cum se prevede în Di
rective, pentru economisirea 
și valorificarea superioară a 
rezervelor de țiței și gaze, re
giunii noastre îi revin sarcini 
deosebit de mari în creșterea 
extracției de cărbune în vede
rea dezvoltării bazei energe
tice a țării. Prin extinderea 
largă a extracției de lignit din 
bazinele carbonifere ale re
giunii, producția va fi în 1975 
de aproape 17 milioane tone 
anual, iar numărul minerilor 
va ajunge la peste 20 000. Vor 
fi construite noi și importante 
obiective energetice. Termo
centrala de la Craiova se va 
dezvolta la capacitatea de un 
milion de kW și este prevă
zut a se construi o a doua ter
mocentrală, tot pe bază de lig
nit, aproximativ de aceeași 
capacitate. Pînă în anul 1970 
se va executa cea mai mare 
parte a lucrărilor de construc
ții ale nodului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de 
Fier. De asemenea, se vor 
extinde capacitățile din indus
tria chimică și ale fabricilor 
de materiale de construcții. 
Industria constructoare de ma
șini se va dezvolta și va asi
mila cele mai moderne uti
laje ; la uzinele „Electropu- 
tere" sînt în curs de pregătire 
condițiile de asimilare a loco
motivei electrice de 6 580 C P. 
și a altor mașini cu perfor
manțe ridicate.

Comitetul regional de par
tid. comuniștii, toți oamenii 
muncii din regiunea Oltenia 
sînt conștienți de răspunderea 
mare ce le revine pentru 
transpunerea în viață a noilor 
și mărețelor sarcini prevăzute 
de viitorul plan cincinal și 
planul de dezvoltare a ener
geticii pe următorii 10 ani. Ți
nînd seama de amploarea ce 
o va lua activitatea de inves
tiții, comitetul regional va a- 
corda toată atenția întăririi 
organizațiilor de partid de pe 
șantierele de construcții, ast
fel ca ele să devină tot mai 
competente în conducerea 
problemelor economice.

Doresc să-mi exprim acor
dul cu proiectul Statutului 
Partidului Comunist Român 
supus spre aprobare Congresu
lui. EI sintetizează experiența 
pozitivă dobîndită în decursul 
anilor de organizațiile noas
tre de partid, reflectă schim
bările petrecute în viața par
tidului. stadiul actual al evo
luției societății noastre cît și 
creșterea continuă a rolului 
conducător a! partidului în 
întreaga operă de construcție 
socialistă

în cuvîntul meu aș dori să 
subliniez însemnătatea pro
punerii cuprinse în Raport — 
pe care o susțin întrutotul — 

cu privire la desființarea sta
giului de candidat de partid. 
Această propunere ține sea
ma de transformările funda
mentale petrecute în structu
ra societății noastre de creș
terea conștiinței politice a 
maselor populare. Activitatea 
nemijlocită a membrilor de 
partid în rîndul maselor dă 
posibilitate organizațiilor de 
partid să cunoască din acti
vitatea practică de zi cu zi 
calitățile politice și morale 
ale celor ce solicită să facă 
parte din gloriosul partid al 
comuniștilor. Toate acestea 
fac practic inutilă existenta 
pe mai departe a stagiului de 
candidat

împărtășesc întrutotul pro
punerea făcută în Raport de 
a se recunoaște membrilor de 
partid vechimea de la data 
primirii în rîndurile candida- 
ților. cît și aceea referitoare 
la actualii candidați de partid 
care să devină de la data a- 
probării Statutului membri ai 
P.C.R.. indiferent de perioada 
care le-a mai rămas pină la 
expirarea stagiului

Aceste propuneri făcute în 
Raport și în Proiectul de Sta
tut au avut un puternic ecou 
în rîndul comuniștilor și al 
celorlalți oameni al muncii 
din regiunea Oltenia. Cu oca
zia dezbaterii Proiectului de 
Statut în organizațiile de 
partid, ei și-au exprimat de
plina adeziune și aprobarea 
unanimă față de prevederile 
cuprinse în Proiect, au subli
niat spiritul creator și realist 
în care conducerea partidului 
nostru abordează problemele 
construcției de partid, hotărî
rea de a milita neobosit pen
tru întărirea partidului, a ro
lului său conducător, pentru 
ridicarea în permanență a e- 
xigenței față de calitatea de 
membru al Partidului Comu
nist Român.

în 'ditor vom ridica pe o 
treaptă superioară organiza
rea și controlul îndeplinirii 
tuturor hotărîrilor partidului 
și guvernului. Consider în
dreptățită critica făcută în a- 
ceasta privință în Raportul Co
mitetului Central prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu atît mai mult cu cît și 
în activitatea noastră s-au 
manifestat lipsuri în organi
zarea muncii de control. Vom 
manifesta mai multă grijă 
pentru respectarea cu stricte
țe a normelor vieții interne 
și a principiului muncii co
lective. antrenînd în munca 
de conducere pe toți membrii 
comitetelor și întregul activ 
de partid : vom face totul 
pentru creșterea capacității 
fiecărei organizații de partid 
în mobilizarea maselor de oa
meni ai muncii la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Con
gresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român.

încrezători în politica fer
mă a partidului. în înțelep
ciunea conducerii sale comu
niștii din regiunea Oltenia a- 
probă cu toată convingerea 
documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R și se anga
jează să muncească sîrguin- 
cios. să mobilizeze oamenii 
muncit la îndeplinirea cu ne
stăvilit elan a înălțătorului 
program de dezvoltare multi
laterală a societății noastre, 
devenit de pe acum un ideal 
al întregului popor.
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CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI LEONID BREJNEV CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI DEN SIAO-PIN
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în numele 
întregului nostru partid și al 
poporului sovietic transmitem 
delegaților la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, tuturor comuniș
tilor și oamenilor muncii 
din România socialistă un 
fierbinte și frățesc salut (A- 
plauze puternice). Urăm 
din toată inima, tovarăși, 
succes lucrărilor Congresului, 
care are — ceea ce se poate 
spune cu certitudine de pe a- 
cum — o uriașă importanță în 
viața partidului și a țării dv.

Delegația P.C.U.S. a ascul
tat cu mult interes Raportul 
tovarășului Ceaușescu și cu- 
vîntările altor tovarăși. Asu
pra noastră a produs o mare 
impresie atmosfera care dom
nește Ia Congres — atmosferă 
de clan, de entuziasm — și 
totodată spiritul de lucru, 
abordarea concretă a rezolvă
rii marilor probleme care stau 
în fața partidului și a țării.

Congresul dv. marchează 
intrarea României în cel de-al 
treilea deceniu de dezvoltare 

r pe calea socialistă. într-o pe
rioadă istorică scurtă, socialis
mul a învins la orașe și la 
sate. Pretutindeni pe pămîn- 
tul României pot fi văzute 
roadele acestei victorii: mari 
întreprinderi industriale, o a- 
gricultură în plină dezvoltare, 
cartiere bine amenajate ale 
orașelor și așezărilor sătești, 
stațiunile climaterice însorite 
de pe litoralul Mării Negre, 
în toate acestea s-au investit 
multă muncă a poporului, ta
lent și inspirație. La baza tu
turor acestor realizări se află 
uriașa activitate organizatori
că a comuniștilor români, care 
conduc cu încredere țara lor 
pe drumul larg și luminos al 
socialismului.

în prezent poporul român 
pășește la rezolvarea unor 
sarcini mai mari și mai com
plexe în domeniul dezvoltării 
economiei și culturii, al ridi
cării nivelului de trai. îm
preună cu dv. sîntem încre
dințați că planurile elaborate 
de Partidul Comunist Român, 
cu participarea și sprijinul 
maselor de oameni ai muncii, 
vor fi realizate cu succes. 
(Aplauze). Urăm noi și glo
rioase succese poporului frate 
român și avangărzii sale de 
luptă — partidul comuniștilor 
români — în dezvoltarea și în
tărirea continuă a socialismu
lui. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,
De la această înaltă tribună 

am vrea să vorbim despre 
principalul lucru care frămîn- 
tă astăzi pe comuniștii din în
treaga lume, de care depind 
în mare măsură victoriile 
noastre ulterioare — despre 
necesitatea unității și solida
rității tuturor forțelor revolu
ționare din lume.

Măreața lozincă a mișcării

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comu

nist al Uniunii Sovietice și al 
întregului popor sovietic Co
mitetul Central al P.C.U.S. sa
lută cordial pe delegații Con
gresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român și a- 
dresează comuniștilor români, 
tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Română 
un salut frățesc și urări de 
succes lucrărilor Congresu
lui dv.

Congresul al IX-lea al 
P.C.R. face bilanțul unei im
portante perioade din viața 
partidului și poporului. Socia
lismul a triumfat pe deplin pe 
pămîntul românesc. Aplicînd 
în mod creator învățătura 
marxist-leninistă la condițiile 
din țara lor, comuniștii din 
România, împreună cu între
gul popor, au obținut realizări 

In îala Congresului

noastre — „Proletari din toate 
țările, uniți-vă 1“ — s-a născut 
o dată cu primele cuvinte des
pre comunismul științific. Cu 
această lozincă, clasa munci
toare revoluționară a obținut 
victorii de importanță istorică 
mondială în bătăliile împotri
va capitalului. Sub steagul in
ternaționalismului a învins 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, s-a format și de
vine tot mai puternic sistemul 
mondial al statelor socialiste. 
Internaționalismul a devenit 
un puternic factor de coeziune 
a tuturor forțelor revoluțio
nare ale contemporaneității în 
lupta lor împotriva imperia
lismului, pentru pace, demo
crație, independență națională 
și progresul social al întregii 
omeniri.

Unitatea de acțiune a în
mulțit întotdeauna și înmul
țește forțele mișcării revolu
ționare. Astăzi însă ea este 
mai necesară ca oricînd. Cu 
cîțiva ani în urmă, partidele 
comuniste au tras concluzia că 
raportul de forțe pe arena in
ternațională se schimbă neîn
cetat în favoarea socialismu
lui. Această concluzie s-a con
firmat întrutotul. Anii care 
s-au scurs de atunci au fost 
ani de creștere continuă a 
forței sistemului mondial so
cialist, de dezvoltare a mișcă
rii de eliberare națională și a 
mișcării muncitorești. Forțele 
progresiste se află în ofensivă 
și reacționarii, desigur, nu vor 
izbuti să le oprească.

Lumea veche, lumea ex
ploatării oamenilor și a asu
pririi popoarelor este osîndită. 
Dar imperialismul nu inten
ționează să cedeze pozițiile 
sale fără luptă. El își arată 
colții amenințător, încearcă să 
treacă la contraatac, nu se dă 
în lături de la nici o crimă 
pentru a-și menține domina
ția. Cu cit va fi mai puternică 
solidaritatea noastră, cu atît 
vor putea fi paralizate mai u- 
șor acțiunile agresive ale im
perialiștilor, cu atît mai mici 
vor fi pierderile și sacrificiile 
popoarelor în apărarea liber
tății și independenței lor, în 
lupta împotriva dezlănțuirii 
unui nou război mondial.

Necesitatea unității apare 
pregnant astăzi, cînd Statele 
Unite săvîrșesc agresiuni in
solente împotriva poporului 
vietnamez, împotriva Republi
cii Dominicane, calcă în pi
cioare cu brutalitate dreptu
rile și interesele vitale ale po
porului congolez și ale altor 
popoare, cînd în Germania oc
cidentală, cu sprijinul și încu
rajarea acelorași imperialiști 
americani, se urzesc planuri 
revanșarde care amenință pa
cea în Europa.

Știm că reacționarii ameri
cani și ceilalți reacționari nu 
și-au realizat și nu-și vor rea
liza scopurile în aceste acțiuni 
rușinoase. Ei nu vor reuși să 
îngenuncheze eroicul popor 
vietnamez, deoarece cauza lui 
este dreaptă și el își apără cu 
abnegație libertatea și inde
pendența. De partea lui este 

Congresului al IX-lea
al Partidului Comunist Roman

strălucite în dezvoltarea pro
ducției, științei, culturii și în 
creșterea bunăstării oameni
lor muncii. Relațiile de pro
ducție socialiste au învins la 
orașe și sate. S-a întărit și mai 
mult prestigiul internațional 
al Republicii Populare Ro
mâne, care luptă activ pentru 
coexistența pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite, 
pentru pace și prietenie între 
popoare, pentru independență 
națională, democrație și socia
lism, împotriva uneltirilor a- 
gresive ale imperialismului. 
Sîntem ferm convinși că sub 
conducerea partidului comu
niștilor și a Comitetului său 
Central poporul român va în
făptui planurile elaborate și 
va obține noi victorii în lupta 
pentru viitorul luminos al pa
triei sale. 

marea forță a țărilor socialis
te, întreaga omenire progre
sistă. (Aplauze puternice).

Uniunea Sovietică, împreună 
cu celelalte țări socialiste, a 
acordat și va acorda și în vii
tor ajutorul necesar fraților 
săi vietnamezi în lupta împo
triva agresiunii. Nu încape în
doială că orice tentativă de a 
extinde agresiunea se va lovi 
de o ripostă și mai solidară și 
hotărîtă a statelor socialiste. 
Și dacă, contrar judecății să
nătoase, intervention iștii ame
ricani se vor lansa în noi a- 
venturi, ei vor încerca pe pie
lea lor forța unității și coezi
unii noastre. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
în condițiile contemporane, 

ideea internaționalismului se 
poate spune că și-a extins li
mitele, capătă un caracter din 
ce în ce mai universal. încă 
în timpul vieții lui Lenin, cu 
asentimentul , lui Vladimir 
Ilici, mișcarea comunistă in
ternațională a completat lo
zinca „Proletari din toate ță
rile, uniți-vă 1“ cu apelul 
„Proletari din toate țările și 
popoare asuprite, uniți-vă !“.

în acest apel se reflectă 
faptul simplu că interesele 
fundamentale ale clasei mun
citoare internaționale, ale po
poarelor din țările socialiste 
și ale popoarelor care luptă 
pentru izbăvirea definitivă de 
sub jugul imperialismului și 
colonialismului coincid.

Luptînd împotriva tentati
velor imperialiștilor de a înă
buși mișcarea de eliberare, 
comuniștii apără implicit 
principiile sacre proclamate 
de întemeietorii marxism-le- 
ninismului, apără dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur soarta.

în epoca noastră se deschid 
posibilități pentru o și mai 
largă propagare și afirmare 
a ideilor internaționalismului. 
Căci, încereînd să înăbușe 
mișcarea de eliberare, impe
rialismul atentează la secu
ritatea internațională, ame
nință să împingă omenirea în 
dezastrul unui război termo
nuclear.

Pericolul pentru cauza pă
cii și pentru cauza progresu
lui social are aceeași sursă. 
Toți cei cărora le sînt scumpe 
libertatea și independența 
popoarelor, destinele civiliza
ției se unesc pentru a riposta 
agresorilor imperialiști.

Noi, comuniștii, sîntem 
mîndri de faptul că în avan
garda tuturor forțelor revo
luționare și progresiste pă
șește mișcarea comunistă. A- 
ceasta implică o mare răs
pundere în fața popoarelor. 
Pentru a-și îndeplini cu cin
ste misiunea istorică, mișcarea 
comunistă, marea comunitate 
a țărilor socialiste din lume 
trebuie să fie strîns unite. 
Partidele comuniste și munci
torești pot avea păreri dife
rite asupra unor probleme 
sau asupra altora. Sîntem 
însă profund convinși că a- 
ceste deosebiri de păreri nu

Oamenii sovietici dau o înal
tă prețuire relațiilor frățești 
cu oamenii muncii din Româ
nia. Prietenia dintre P.C.U.S. 
și P.C.R., dintre U.R.S.S. și 
R.P.R., bazată pe principiile de 
neclintit ale marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
socialist, contribuie la întă
rirea relațiilor de întrajutora
re tovărășească, de egalitate în 
drepturi, corespunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare 
și servește scopului nobil al 
coeziunii continue a țărilor so
cialiste, cauzei construirii so
cialismului și comunismului.

Vă dorim din toată inima, 
dragi tovarăși, noi succese în 
toate domeniile vieții politice. 
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pot și nu trebuie să împiedice 
acțiunile unite ale partidelor 
frățești, acțiunile unite ale 
țărilor socialiste în lupta 
pentru mărețele noastre țe
luri comune.

Ne bucură faptul că necesi
tatea unității mișcării comu
niste mondiale și a coeziunii 
țărilor socialiste, a tuturor 
forțelor iubitoare de pace a 
fost atît de energic subliniată 
în raportul tovarășului Ceau
șescu, cu aprobarea fierbinte a 
tuturor delegaților la Congres. 
(Aplauze puternice).

în numele comuniștilor din 
Uniunea Sovietică declarăm că 
partidul nostru nu-și va pre
cupeți eforturile pentru a în
tări și dezvolta relațiile fră
țești cu toate țările socialis
mului. Aici, la Congresul co
muniștilor români, dorim să 
ne exprimăm în primul rînd 
satisfacția că partidele noastre 
au același punct de vedere în 
aprecierea principalelor pro
bleme ale contemporaneității. 
Ne unește devotamentul pro
fund față de marea cauză a 
socialismului și comunismului, 
ura comună față de imperia
liștii agresori, opresorii liber
tății popoarelor, convingerea 
comună profundă că este ne
cesar ca unitatea tuturor for
țelor păcii, libertății și pro
gresului în lume să fie conso
lidată. (Aplauze).

între țările noastre se întă
resc legăturile politice și cul
turale, se înfăptuiește colabo
rarea economică, bazată pe 
egalitate în drepturi și avantaj 
reciproc ; ne-am împărtășit și 
ne vom împărtăși experiența 
în construcția socialistă spre 
folosul ambelor părți.

Pe arena internațională mi
lităm în comun, împreună cu 
celelalte țări frățești, pentru 
apărarea intereselor generale 
ale comunității țărilor socia
liste, pentru sprijinirea luptei 
de eliberare revoluționară a 
popoarelor și a principiului 
coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite.

între popoarele Uniunii So
vietice și României, între co
muniștii sovietici și români 
există străvechi relații priete
nești, tradiționale, bazate pe 
profunda comunitate de inte
rese. Declarăm delegaților la 
Congresul comuniștilor ro
mâni că Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice va urma 
și ne viitor neabătut linia con
solidării și dezvoltării rela
țiilor frățești dintre U.R.S.S. 
și România socialistă.

Să se întărească prietenia 
româno-sovietică spre binele 
popoarelor noastre, spre bi
nele întregii noastre comuni
tăți socialiste 1 (Vii aplauze).

Urăm încă o dată gloriosu
lui dv. partid și întregului po
nor român frățesc noi succese 
în construirea socialismului 1 
(Anlauze puternice).

Trăiască steagul revoluțio
nar atotbiruitor al marxism- 
leninismului 1 (Aplauze puter
nice).

Trăiască comunismul 1 (A-
plauze îndelungate).

economice și culturale a țării, 
în desăvîrșirea construcției so
cialiste.

Trăiască România socialistă 
frățească !

Trăiască Partidul Comunist 
Român— avangarda de luptă 
a oamenilor muncii din Ro
mânia !

Să se întărească și să se 
dezvolte prietenia indestruc
tibilă și colaborarea multilate
rală sovieto-română 1

Trăiască unitatea țărilor co
munității socialiste, a întregii 
mișcări comuniste și muncito
rești mondiale, pe baza de 
neclintit a marxism-leninis- 
mului !

Trăiască comunismul 1

Dragi tovarăși,
Delegația Partidului Comu

nist Chinez încearcă un senti
ment de mare bucurie ca la 
invitația Partidului Comunist 
Român să participe la lucră
rile celui de-al IX-lea Congres 
al său. Din însărcinarea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, transmitem, 
în numele tuturor membrilor 
Partidului Comunist Chinez și 
al întregului popor chinez, ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
tuturor membrilor Partidului 
Comunist Român și poporului 
român, felicitări calde și fră
țești. (Aplauze puternice).

Partidul Comunist Român 
este un partid cu un trecut 
de luptă și tradiții revoluțio
nare glorioase. Conducînd 
poporul român. Partidul Co
munist Român a dus o luptă 
eroică îndelungată pentru e- 
liberarea României și victoria 
socialismului. în 1933, Partidul 
Comunist Român a condus cu
noscuta grevă a ceferiștilor și 
petroliștilor, înscriind pagini 
strălucite in istoria revoluțio
nară a României. în ciuda re
primării crunte la cere au fost 
supuși de clasele dominante 
reacționare, comuniștii și re
voluționarii din România, ți- 
nînd întotdeauna sus steagul 
revoluției, au împins mereu 
înainte cauza revoluționară, 
în 1944, Partidul Comunist 
Român a condus glorioasa in
surecție armată de la 23 Au
gust, a răsturnat dominația 
fascismului german și a la
cheilor lui, deschizînd. o eră 
nouă în istoria României.

După ce întreaga țară a fost 
eliberată, Partidul Comunist 
Român, ținînd sus steagul 
marxism-leninismului, spriji- 
nindu-se cu hotărîre pe clasa 
muncitoare, unind întregul po
por muncitor, a întemeiat Re
publica Populară și a instau
rat dictatura proletariatului. 
Dictatura proletariatului a 
constituit garanția pășirii Ro
mâniei pe drumul revoluției 
socialiste și construcției socia
liste.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, cauza re
voluției socialiste din Româ
nia a fost încununată de mari 
succese. Dv. ați perseverat în 
politica de lichidare a pro
prietății capitaliste, de înfăp
tuire a industrializării socia
liste. La sate ați înfăptuit coo
perativizarea agriculturii.

în construcția socialistă, 
Partidul Comunist Român a- 
plică politica de mobilizare, în 
primul rînd și în mod intens, 
a forțelor propriului lui popor, 
politica de maximă folosire a 
resurselor naturale ale pro
priei sale țări, de valorificare 
a rezervelor interne, obținînd 
realizări strălucite. (Aplauze). 
Practica a dovedit justețea 
faptului că ați perseverat în 
orientarea de a construi în 
mod independent și de sine 
stătător. Vedem cu mare bucu
rie că situația economică a ță
rii dv. este foarte bună. în de
cursul celor 20 de ani, econo
mia națională a României s-a 
dezvoltat pe o linie mereu as
cendentă. România nu mai 
este „un colț vitregit de sără
cie al Europei"; ea a devenit 
un stat socialist cu o industrie 
și o agricultură înaintată. 
(Vii aplauze).

Partidul Comunist Român 
duce o politică externă de în
tărire a prieteniei și colaboră
rii cu țările socialiste, de spri
jinire a luptei de eliberare 
a popoarelor, de luptă împo
triva politicii de agresiune a

Telegrama de salut a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Chinez trans
mite felicitări călduroase celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Ținînd sus steagul mar
xism-leninismului, trecînd 
prin lupte revoluționare înde
lungate și grele, Partidul Co
munist Român, partid cu glo
rioase tradiții revoluționare, a 
înfăptuit cu succes insurecția 
armată, a răsturnat dominația 
reacționară din România și a 
făurit statul dictaturii proleta
riatului.

Partidul Comunist Român se 
bucură de un înalt prestigiu 
în rîndurile poporului român. 
Dv. ați promovat cu fermitate 
politica de lichidare a proprie
tății capitaliste, de înfăptuire 
a industrializării socialiste și 
colectivizării agriculturii. Dv. 
apărați pozițiile socialismului ; 
aplicați politica de a construi 
în mod independent și de sine 
stătător. România a obținut 
succese mărețe în transforma
rea socialistă și în opera de 
construire a socialismului. Ro
mânia a și devenit o țară so
cialistă cu o industrie și o a- 
gricultură înaintată. 

imperialismului, pentru co
existență pașnică cu țările cu 
sisteme sociale diferite. Parti
dul Comunist Român a dus o 
luptă activă împotriva impe
rialismului, pentru cauza pă
cii mondiale, a eliberării națio
nale, a democrației populare 
și a socialismului, aducînd o 
contribuție importantă.

Partidul Comunist Român 
apără cu hotărîre normele re
lațiilor dintre partidele fră
țești și dintre țările frățești, 
prevăzute în Declarațiile din 
1957 și 1960. Partidul Comu
nist Român a dus o luptă ne
împăcată pentru apărarea in
tereselor legitime ale Româ
niei socialiste, pentru apăra
rea normelor relațiilor dintre 
partidele frățești și dintre ță
rile frățești, pentru apărarea 
unității mișcării comuniste in
ternaționale și a lagărului so
cialist, și a adus o mare con
tribuție la aceasta. (Aplauze 
îndelungate).

Constatăm cu bucurie că la 
Congresul dv. se dezbate și 
se adoptă noul Statut al parti
dului. Sîntem convinși că a- 
doptarea și aplicarea noului 
Statut al partidului vor întări 
cu siguranță și mai mult ro
lul Partidului Comunist Ro
mân ca detașament de avan
gardă al clasei muncitoare, 
va ridica cu siguranță și mai 
mult rolul conducător al parti
dului în statul socialist.

Constatăm cu bucurie că la 
Congresul dv. se dezbat și se 
vor aproba Directivele cu 
privire la noul plan cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale și planul de valorifi
care a surselor energetice 
și de electrificare a țării pe 
o perioadă de 10 ani. Sîntem 
convinși că sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
poporul român va realiza în 
mod sigur și cu succes aceste 
două planuri grandioase, rea
lizare care va marca o nouă 
etapă în opera de construire 
a socialismului în România 
(Vii aplauze).

Tovarăși,
Poporul chinez, sub con

ducerea Partidului Comunist 
Chinez și a tovarășului Mao 
Tze-dun, a obținut realizări 
însemnate în revoluția socia
listă și în construcția socia
listă. în ultimii ani situația 
economiei naționale a țării 
noastre se prezintă din an în 
an mai bine; se conturează 
un nou avînt al producției 
industriale și agricole. Știm 
foarte bine că pe noi conti
nuă să ne amenințe imperia
liștii și lacheii lor. Pe dru
mul luptei noastre vor apare 
în mod inevitabil noi greutăți 
și lipsuri. Dar toate acestea 
nu vor putea împiedica po
porul chinez să pășească în 
continuare, Tn mod victorios, 
înainte. Poporul chinez este 
hotărît ca într-o perioadă is
torică nu prea lungă să trans
forme țara noastră într-o țară 
socialistă puternică, cu o agri
cultură modernă, o industrie 
modernă, o apărare națională 
modernă, cu o știință și tehni
că modernă. (Aplauze). în 
lupta noastră nu sîntem izo
lați. Ne-am bucurat întotdea
una de ajutorul internațional 
și de încurajarea României, a 
altor țări frățești, a tuturor 
țărilor prietene și a popoare
lor revoluționare din întreaga 
lume. Pentru aceasta expri
măm mulțumirile noastre cor
diale. (Aplauze puternice).

Am fost întotdeauna de pă
rere că țările lagărului socia
list sînt vlăstarele luptei pro
letariatului internațional și a

Sîntem convinși că în urma 
acestui Congres, Partidul Co
munist Român își va întări în 
mod sigur și mai mult capaci
tatea sa de luptă, va crește și 
mai mult rolul său conducător 
în statul socialist, ceea ce va 
duce cauza socialismului în 
România la un nou avînt.

Susținînd cu fermitate prin
cipiile și normele marxist-le- 
niniste ale relațiilor dintre 
partidele frățești și țările fră
țești, Partidul Comunist Ro
mân a apărat unitatea miș
cării comuniste internaționale 
și a lagărului socialist. Parti
dul Comunist Român a adus 
o contribuție însemnată la 
lupta împotriva politicii de 
agresiune și război a imperia
lismului, pentru apărarea păcii 
mondiale.

în prezent se dezvoltă victo
rios lupta proletariatului in
ternațional și a popoarelor din 
întreaga lume împotriva im
perialismului în frunte cu cel 
american și a lacheilor săi. în 
Vietnam, în Republica Domi- 
nic»ă, în Congo (Leopold
ville), precum și în multe re
giuni ale lumii, imperialismul 
american își dezvăluie și mai 
mult natura sa agresivă și răz

oamenilor muncii din întrea
ga lume. Țările socialiste nu 
aparțin numai propriilor lor 
popoare, ci și proletariatului 
internațional și oamenilor 
muncii din întreaga lume. 
(Aplauze). Tocmai pornind de 
la acest lucru fundamental, 
politica internă și cea externă 
a țării noastre nu poate să nu 
reflecte cerințele comune ale 
proletariatului internațional 
și ale oamenilor muncii din 
întreaga lume. De aceea, noi 
sîntem de părere că numai 
apărînd pozițiile teoretice ale 
marxism-leninismului, susți- 
nînd cu consecvență princi
piile revoluționare ale Decla
rațiilor din 1957 și 1960 și du- 
cînd o politică internă și ex
ternă marxist-leninistă, China 
socialistă își va putea înde
plini îndatoririle internațio
naliste proletare ce-i revin. 
(Aplauze).

Actuala situație internațio
nală este foarte bună. Se dez
voltă și se întăresc în mod 
necontenit forțele revoluțio
nare ale popoarelor. Forțele 
imperialiste și ale reacțiunii 
din diferite țări sînt în con
tinuă scădere. Dar nici una 
dintre forțele reacționare, pu
trede. nu părăsește de bună 
voie scena istoriei. în fața va
lurilor revoluționare tumul
tuoase ele se zbat în agonie.

Ășa cum s-a arătat în De
clarațiile din 1957 și 1960, im
perialismul american este rea- 
zimul principal al reacțiunii 
mondiale în epoca actuală, 
este dușmanul cel mai înrăit 
al ponoarelor din întreaga lu
me. Imperialismul american 
acționează samavolnic și arbi
trar din diferite colturi ale 
lumii, săvîrșeste tot felul de 
fărădelegi. Imperialismul a- 
merican este căpetenia crimi
nală a agresiunii și războiului. 
Imperialismul american ■ re
învie militarismul vest-ger- 
man și cel japonez, făcîndu-le 
complicii lui în agresiune și 
război. Pentru a lupta împo
triva politicii de agresiune și 
de război a imperialismului 
american, pentru a apăra pa
cea lumii, se unesc popoarele 
din toate continentele lumii, 
se unesc toate țările iubitoare 
de pace, se unesc toate țările 
care suferă de pe urma agre
siunii, controlului, interven
ției și ofensei imperialismului 
american. Se dezvoltă și se 
lărgește un foarte larg front 
unit international împotriva 
imperialismului american și a 
lacheilor lui.

în prezent imperialismul a- 
merican își intensifică cu și 
mai mult zel agresiunea îm
potriva Vietnamului de sud, 
bombardează nebunește Re
publica Democrată Vietnam. 
Poporul chinez sprijină cu 
hotărîre și fără rezerve lupta 
sfîntă a poporului frate viet
namez pentru eliberarea păr
ții de sud, pentru apărarea 
părții de nord și pentru unifi
carea patriei (Aplauze). Sîn
tem hotărîți să facem tot ce 
ne stă în putință pentru a 
ajuta poporul vietnamez pînă 
cînd cotropitorii americani 
vor fi alungați cu desăvîrșire, 
în mod definitiv și complet 
din Vietnam. Sîntem pregătiți 
în toate privințele pentru a ri
posta la orice planuri nebu
nești ale imperialismului ame
rican de a extinde războiul. 
Poporul chinez sprijină cu ho
tărîre mișcarea de eliberare 
națională din Asia, Africa și 
America Latină și lupta re
voluționară a popoarelor din 
întreaga lume, sprijină lupta 

boinică. Popoarele din lumea 
întreagă văd și mai clar că 
imperialismul american este 
dușmanul lor comun. Sarcina 
cea mai urgentă a proletaria
tului internațional constă în 
unirea tuturor forțelor care 
pot fi unite, în consolidarea și 
lărgirea frontului unit împo
triva politicii de agresiune și 
de război a imperialismului a- 
merican, în zădărnicirea pla
nurilor criminale ale capita
lului monopolist din S.U.A. de 
subjugare a lumii, în preîn- 
tîmpinarea unui nou război 
mondial.

Experiența și numeroase în
vățăminte din ultimii ani ale 
mișcării comuniste internațio
nale au confirmat pe deplin 
justețea afirmației cuprinse în 
cele două Declarații că revi
zionismul este principalul pe
ricol în mișcarea comunistă in
ternațională contemporană. 
Pentru apărarea purității mar
xism-leninismului, pentru a- 
părarea principiilor revoluțio
nare ale celor două Declarații, 
pentru asigurarea unității miș
cării comuniste internaționale 
pe baza marxism-leninismului 
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clasei muncitoare și a oame
nilor muncii din țările capita
liste împotriva capitalismului 
monopolist și a reacțiunii din 
țările respective, sprijină lupta 
revoluționară a popoarelor ță
rilor lumii, lupta patriotică 
antiimperialistă a tuturor ță
rilor și popoarelor care suferi 
de pe urma agresiunii și ofe.' - 
sei imperialismului în frunte 
cu cel american.

Partidul Comunist Chinez a 
depus neobosit eforturi pentru 
întărirea unității mișcării co
muniste internaționale. Noi 
sîntem de părere că numai 
dacă vor fi apărate pozițiile 
teoretice ale marxism-leninis
mului, vor fi susținute cu con
secvență principiile revoluțio
nare ale celor două Declarații 
și se vor respecta normele re
lațiilor dintre partidele fră
țești și dintre țările frățești, 
numai astfel se va putea vorbi 
de o adevărată unitate a lagă
rului socialist.

Pentru apărarea purității 
marxism-leninismului, a prin
cipiilor revoluționare ale celor 
două Declarații, Partidul Co
munist Chinez va continua să 
lupte în mod hotărît, împre
ună cu partidele frățești care 
susțin cu fermitate marxism- 
leninismul și internaționalis
mul proletar, împotriva revi
zionismului contemporan — 
principala primejdie în mișca
rea comunistă internațională 
— și în același timp împotriva 
dogmatismului contemporan, 
conducîndu-se cu perseveren
tă, în această luptă, după prin
cipiul îmbinării adevărului u- 
niversal al marxism-leninis
mului cu practica concretă a 
revoluției și construcției din 
țara respectivă; va împinge 
cauza revoluționară a popoare
lor și a comunismului inter
național spre noi victorii.

Tovarăși,
în cursul luptei revoluțio

nare îndelungate, între po
porul chinez și poporul român 
s-a închegat o prietenie trai
nică. Relațiile dintre cele două 
partide și cele două țări ale 
noastre corespund internațio
nalismului proletar, normelor 
relațiilor dintre partidele fră
țești și țările frățești, stabilite 
în cele două Declarații. (Apla
uze). Constatăm cu bucurie 
că în ultimii ani relațiile de 
prietenie și de colaborare din
tre cele două partide și țări 
ale noastre au cunoscut o 
continuă dezvoltare; se întă
resc pe zi ce trece ajutorul 
reciproc și colaborarea dintre 
țările noastre în domeniile 
politic, economic, cultural și 
tehnico-științific. în lupta co
mună împotriva imperialis
mului, în frunte cu cel ameri
can și a reacțiunii din toate 
țările, în lupta pentru apăra
rea păcii mondiale, pentru eli
berarea națională, democrație 
populară și socialism, poporul 
chinez va merge înainte întot
deauna mină în mînă cu po
porul român, cu celelalte po
poare frățești ale țărilor la
gărului socialist, va merge 
înainte întotdeauna mînă în 
mînă cu popoarele și națiunile 
asuprite din lumea întreagă. 
(Aplauze puternice).

Urăm deplin succes celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român ! (A- 
plauze puternice).

Trăiască prietenia de ne
zdruncinat dintre partidele și 
popoarele chinez și român! 
(Vii aplauze).

Trăiască marele steag al 
marxism-leninismului revolu
ționar și atotbiruitor 1 (Apla
uze îndelungate).

și a internaționalismului pro
letar, Partidul Comunist Chi
nez, împreună cu partidele 
frățești, va continua să ducă 
pînă la capăt lupta împotriva 
revizionismului contemporan.

Prietenia dintre cele două 
partide, țări și popoare ale 
noastre este întemeiată pe 
baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului prole
tar. în lupta împotriva dușma
nului nostru comun, pentru 
victoria cauzei noastre comu
ne, prietenia noastră de luptă 
se va consolida și dezvolta cu 
siguranță și pe mai departe.

Comuniștii chinezi sînt ferm 
convinși că în lupta împotriva 
imperialismului și pentru apă
rarea păcii mondiale, în lupta 
pentru promovarea cauzei re
voluționare a popoarelor lumii 
și a comunismului internațio
nal, marxist-leniniștii din lu
mea întreagă, popoarele țărilor 
lagărului socialist, proletaria
tul și popoarele revoluționare 
din lumea întreagă, vor în
vinge cu siguranță greutățile 
și piedicile de tot felul, se vor 
uni și mai mult și vor obține 
victorii și mai mari.
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CUVINTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI WALTER ULBRICHT
Stimote tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
în numele Comitetului Cen

tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, vă trans
mit dv. delegați la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, tuturor 
membrilor partidului dv. și 
oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România un 
salut cordial și frățesc de 
luptă. (Aplauze puternice).

Muncitorii, țăranii și inte
lectualii din țara dv. au 
transformat, sub conducerea 
partidului revoluționar mun
citoresc, patria dv., într-o 
perioadă istorică scurtă, într-o 
țară cu o economie națională 
multilateral dezvoltată. Vic
toria relațiilor de pro
ducție socialiste demonstrea- 

' ză marile realizări ale parti
dului și ale poporului mun
citor. Pentru aceste succese 
minunate vă felicităm din toa
tă inima. (Vii aplauze).

Raportul Comitetului dv. 
Central, prezentat de tovară
șul Ceaușescu, precum și des
fășurarea de pînă acum a 
dezbaterilor ne-au arătat că 
depuneți toate eforturile pen
tru a folosi pe deplin legile 
economice ale socialismului in 
vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste.

Vă putem informa că oa
menii muncii din Republica 
Democrată Germană au putut 
obține, cu ajutorul noului 
sistem economic de planificare 
și conducere a economiei na
ționale, însemnate succese în 
construcția desfășurată a so
cialismului. In obținerea aces
tora ne-a fost de ajutor strîn- 
sa colaborare cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări so
cialiste.

In prezent, industria Repu
blicii Democrate Germane 
produce mai multe mărfuri 
decît producea imperiul ger
man acum 30 de ani, imperiu 
care era de patru ori mai 
mare decît R D.G. (Vii aplau
ze). In 1964 am obținut în 
medie la hectar o producție 
de 2 400 kg cereale, 26 100 kg 
sfeclă de zahăr și 17 300 kg 
cartofi. Am reușit să înfăp
tuim trecerea de la economia 
țărănească individuală la eco
nomia cooperatistă în condi
țiile creșterii producției agri
cole, vegetale și animale. In

Scumpi tovarăși,
Comitetul Central al Parti-* 

dului Socialist Unit din Ger
mania transmite delegaților 
la cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Popu
lară Română salutări frățești 
de luptă. Oamenii muncii din 
Republica Populară Română 
au obținut în anii trecuți, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Român, mari succese în 
îndeplinirea sarcinilor trasa
te de Congresul al III-lea. As
tăzi, România este o țară cu 
o economie națională socialis
tă modernă și multilateral 
dezvoltată.

Partidul Socialist Unit din 
Germania și întreaga popu
lație a Republicii Democrate 
Germane felicită din toată 
inima poporul român pentru 
aceste cuceriri în construcția 
socialismului.

In Republica Democrată 
Germană, datorită marilor e-

. CUVINTAREA
Scumpi tovarăși,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Bulgar, al întregului nostru 
partid și al poporului bulgar, 
transmit celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, tuturor comuniș
tilor români și harnicului po
por român cele mai cordiale 
salutări frățești și urări de 
succese în munca Congresului. 
(Aplauze puternice).

Salutăm călduros Partidul 
Comunist Român, avangarda 
de luptă a clasei muncitoare 
și a oamenilor muncii din Ro- 

ănia socialistă.
Salutăm călduros poporul 

frate român, constructor al 
socialismului, de care ne lea
gă relații de prietenie seculară, 
o prietenie de nezdruncinat, 
călită în lupta comună împo
triva asupritorilor străini, în 
lupta pentru eliberarea națio
nală și socială. (Vii aplauze). 
Astăzi această prietenie se 
dezvoltă și se întărește pe 
baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului proletar, 
în lupta comună pentru con
struirea socialismului în țările 
noastre. (Aplauze puternice).

Comuniștii bulgari, oamenii 
muncii din Republica Populară 
Bulgaria se bucură sincer de 
marile succese obținute de țara 
dumneavoastră în construirea 
societății socialiste. Dăm o 
înaltă apreciere entuziasmului 
revoluționai- și eforturilor 
creatoare ale poporului român. 

prezent ne punem sarcina să 
dezvoltăm în continuare eco
nomia națională pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale știin
ței și revoluției tehnice.

Munca creatoare și rodnică 
a popoarelor noastre și pacea 
sînt însă amenințate. Agresiu
nea S.U.A. în Vietnam, împo
triva poporului dominican și 
politica revanșardă a imperia
liștilor vest-germani arată a- 
cest pericol. încercările insis
tente ale imperialiștilor vest- 
germani de a obține drep
tul de a dispune de arme 
nucleare caracterizează pri
mejdia pe care o reprezin
tă politica oficială a guvernu
lui de la Bonn. Legislația 
stării excepționale și ațîțarea 
deșănțată anticomunistă slu
jesc pregătirii unui război a- 
gresiv. De asemenea, efortu
rile tot mai insistente de a 
abuza de Berlinul occidental 
ca un focar de provocări con
stituie părți componente ale 
acestei politici.

Toate popoarele pun pe 
drept cuvînt întrebarea: cum 
este posibilă rezolvarea pașni
că a problemei germane? In 
raportul Comitetului Central, 
tovarășul Ceaușescu a decla
rat că trebuie pornit de la re
cunoașterea faptului istoric 
al existenței celor două state 
germane și că soluția rezidă 
în încheierea unui tratat de 
pace. Aceasta este o apreciere 
realistă. Următorul pas pe a- 
ceastă cale îl constituie sta
bilirea de relații normale în
tre guvernele celor două sta
te germane și renunțarea la 
dreptul de a dispune de arme 
nucleare, respectiv la arme 
nucleare proprii.

Militariștii vest-germani 
caută să folosească Berlinul 
occidental ca o bază a provo
cărilor lor. In acest scop, ei 
cer includerea Berlinului oc
cidental în Republica Fede
rală. în Berlinul occidental 
cele trei puteri occidentale 
mențin regimul de ocupație. 
Berlinul occidental trebuie 
considerat ca o unitate politi
că independentă în mijlocul 
Republicii Democrate Germa
ne. Republica Democrată Ger
mană asigură Berlinului occi
dental posibilitatea de a sta
bili relații bune cu toate sta
tele și el se poate dezvolta în 
condiții bune dacă întreține 

Celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Roman

forturi și muncii poporului 
nostru, colaborării strînse fră
țești cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, se des
fășoară cu succes construcția 
desfășurată a socialismului. 
Sub conducerea partidului 
lor marxist-leninist, oamenii 
muncii din republica noastră 
luptă pentru atingerea celui 
mai înalt nivel al științei și 
tehnicii în producție. Acestui 
scop îi servește și noul sis
tem de planificare și condu
cere a economiei naționale a 
R.D.G., care urmărește folo
sirea deplină a legilor econo
mice ale socialismului și des
fășurarea inițiativelor crea
toare ale celor ce muncesc și 
care ține seama de cerințele 
revoluției tehnice.

Succesele celor ’două țări 
socialiste ale noastre consti
tuie o contribuție importantă 
la întărirea comunității țări
lor socialiste, întregii miș
cări comuniste mondiale și a 
tuturor forțelor păcii. Cuce

DE SALUT A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
care a înfăptuit mari trans
formări politice, economice și 
culturale în țara sa într-o 
scurtă, perioadă istorică.

Succesele obținute de dum
neavoastră în industrializarea 
socialistă, în cooperativizarea 
și avîntul agriculturii, victo
ria socialismului la orașe și 
sate și lichidarea deplină a ex
ploatării omului de către om, 
succesele obținute de dumnea
voastră în domeniul învăță- 
mîntului, științei și culturii, 
în creșterea bunăstării mate
riale și culturale a poporului 
— toate acestea sînt o confir
mare vie a superiorității so
cietății socialiste, a capacității 
creatoare a poporului român, 
o confirmare a puterii vitale 
a colaborării frățești dintre ță
rile socialiste. (Aplauze).

După eliberarea României 
de sub jugul fascist și capi
talist, am avut onoarea, ca re
prezentant al Partidului Co
munist Bulgar, să particip la 
trei congrese consecutive ale 
partidului dumneavoastră. De 
aceea aș dori să exprim aici și 
propria mea satisfacție față 
de marile succese obținute de 
comuniștii români și de po
porul român, (Vii aplauze).

Roadele muncii dumneavoa
stră creatoare în lupta pentru 
progres și prosperitatea Repu
blicii Populare Române sînt 
îmbucurătoare. Ele sînt ară
tate în mod convingător în 
raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, precum 

relații normale contractuale 
cu Republica Democrată Ger
mană.

Interesele naționale ale po
porului german cer ca în Ger
mania să se pună capăt pentru 
totdeauna tendințelor de cu
cerire ale altor țări, urii de 
rasă, agresiunii și șovinismu
lui. Aceasta corespunde, de a- 
semenea, prevederilor Acor
dului de la Potsdam. Repu
blica Democrată Germană 
consideră sarcina sa princi
pală aceea ca niciodată să nu 
mai pornească un război de 
pe pămînt german. (Aplauze 
puternice). Poporul nostru do
rește ca pacea și securitatea 
în Europa să se consolideze, 
să se stabilească o colaborare 
între statele europene pe ca
lea tratativelor și înțelegerii.

Comunitatea orînduirii so
ciale și politice, comunitatea 
mărețului țel — pacea, demo
crația și socialismul — con
stituie baza trainică pe care 
s-au dezvoltat relațiile priete
nești dintre Republica Demo
crată Germană și Republica 
Socialistă România. (Vii a- 
plauze). Acesta este un impor
tant succes istoric. Poporul 
român a cunoscut deja ce în
seamnă imperialismul german. 
In primul război mondial te
ritoriul român a fost ocupat 
și jefuit de militarismul ger
man. Mai tîrziu, România a 
fost șantajată de imperialis
mul german și tîrîtă în cel de 
al doilea război mondial. In 
prezent, datorită existenței 
Republicii Democrate Germa
ne și României socialiste, s-a 
creat o situație nouă. Noi, ca 
reprezentanți ai statului ger
man al păcii, care ne pronun
țăm pentru o politică de co
existență pașnică, am saluta 
dacă între România și Germa
nia occidentală imperialistă 
s-ar stabili relații normale pe 
linie de stat. Nu este rău că 
guvernul de la Bonn mani
festă interes față de o anu
mită normalizare a relațiilor 
cu țările socialiste, chiar dacă 
în spatele acestuia se ascunde 
intenția de a promova, în sta
tele de democrație populară 
luate aparte, politica sa re
vanșardă, sub pretextul drep
tului popoarelor la autodeter
minare.

Cercurile guvernante vest- 
germane încearcă să obțină 
modificarea statu quo-ului în 

ririle noastre socialiste și pa
cea în lume sînt însă amenin
țate datorită acțiunilor agre
sive politice și’ militare ale 
S.U.A. și Germaniei occiden
tale.

Țările socialiste și partidele 
lor marxist-leniniste au în
țeles caracterul fățarnic al 
politicii imperialismului vest- 
german față de țările socia
liste și răspund printr-o po
ziție comună împotriva impe
rialismului. militarismului și 
revanșismului vest-german, 
precum și printr-o colaborare 
mai strînsă pe baza interna
ționalismului socialist. Sîntem 
convinși că acțiunea comună 
a partidelor comuniste și 
muncitorești în problema ger
mană va crește. Lupta co
mună, acțiunile comune ale 
țărilor socialiste și ale tutu
ror partidelor comuniste și 
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și în cuvîntările celorlalți to
varăși. Sîntem convinși că 
clasa muncitoare română, ță
ranii și intelectualitatea, in
spirați de un cald patriotism 
socialist și internaționalism 
proletar, vor îndeplini cu cin
ste prevederile celui de-al IX- 
lea Congres cu privire la dez
voltarea țării în perioada ce 
urmează. (Vii aplauze). Acea
sta va fi o nouă contribuție a 
poporului dumneavoastră la 
întărirea puterii sistemului 
socialist mondial, la realizarea 
mărețului nostru scop comun 
— triumful socialismului și al 
comunismului. (Aplauze pu
ternice).

Pentru victoria măreței 
noastre cauze comune, dragi 
tovarășe și tovarăși, muncesc 
neobosit și comuniștii bulgari, 
întregul nostru popor. Repu
blica Populară Bulgaria, ca o 
parte indivizibilă a familiei 
țărilor socialiste, dezvoltă cu 
succes economia și cultura sa.

Vreau să vă încredințez că 
și în viitor poporul bulgar, 
sub conducerea partidului 
său, va continua să constru
iască viața sa nouă împreună 
cu Uniunea Sovietică, cu țările 
lagărului socialist, continuînd 
să meargă neabătut, umăr la 
umăr cu ele, atît în zile fe
ricite, cît și în clipe grele. (A- 
plauze).

Scumpi tovarăși,
Succesele țărilor noastre, 

Bulgaria și Romania, in con

Europa, recurgînd la o tac
tică diferențiată față de țările 
socialiste. Ele nu ar trebui 
însă să treacă cu vederea fap
tul că partidele frățești din 
țările socialiste înțeleg poli
tica lor fățarnică, la care răs
pund în mod clar printr-o po
ziție comună împotriva mili
tarismului și revanșismului 
vest-german, precum și prin 
întărirea și lărgirea colabo
rării dintre țările socialiste.

Scumpi tovarăși,
Noi sîntem convinși că lupta 

comună a partidelor comu
niste și muncitorești împo
triva imperialismului și colo
nialismului se va dezvolta în 
continuare și va exercita o in
fluență favorabilă asupra coe
ziunii mișcării comuniste in
ternaționale. Adversarii noștri 
imperialiști speculează diver
gențele dintre comuniști. Noi 
ar trebui însă să le opunem 
unitatea și coeziunea noastră. 
Astfel, Partidul Socialist Unit 
din Germania consideră im
perios necesară o înțelegere 
între partidele comuniste și 
muncitorești și o luare de po
ziție comună împotriva războ
iului colonial al S.U.A. în 
Vietnam. (Aplauze).

Comitetul Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania urează celui de al 
IX-lea Congres al dv. succese 
în desfășurarea lucrărilor 
sale, iar dv. și tuturor oame
nilor muncii noi succese în 
realizarea marilor sarcini pe 
care Congresul dv. le va a- 
dopta în vederea desăvîrșirii 
construirii socialismului în 
patria dv. (Aplauze puternice).

Trăiască colaborarea fră
țească, indestructibilă, dintre 
Partidul Socialist Unit din 
Germania și Partidul Comu
nist Român ! (Vii aplauze).

Trăiască prietenia dintre 
oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană și Re
publica Socialistă România! 
(Vii aplauze).

Cu toate forțele pentru uni
tatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale ! (Vii aplauze).

Trăiască lupta noastră co
mună pentru pace, democrație 
și socialism ! (Aplauze pu
ternice).

Prietenie! (Aplauze înde
lungate).

muncitorești împotriva impe
rialismului și războiului, con
stituie în prezent imperativul 
zilei. Aceasta constituie în a- 
celași timp calea cea mai 
bună pentru înlăturarea di
vergențelor de păreri.

In spiritul solidarității fră
țești, Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania urează succes celui 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Român, iar 
dv. și tuturor oamenilor mun
cii din România, noi și mari 
succese în construirea socia
lismului și în lupta noastră 
comună pentru menținerea și 
întărirea păcii.

Trăiască prietenia dintre 
oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Populară Română și 
lupta noastră comună pentru 
pace, democrație și socialism !

struirea socialismului, ca și a 
tuturor țărilor din lagărul so
cialist, sînt o parte integran
tă a dezvoltării procesului re
voluționar mondial, a dezvol
tării și întăririi forțelor care 
luptă pentru pace, democra
ție și socialism.

Aceste forțe cresc neîncetat 
și lupta lor împotriva impe
rialismului, pentru progres 
social, ia un tot mai mare 
avîriț. Bilanțul întregii dez
voltări mondiale în ultimul 
deceniu confirmă în modul 
cel mai categoric justețea li
niei mișcării comuniste in
ternaționale pe arena mon
dială, linie elaborată la Con
sfătuirile de la Moscova din 
1957 și 1960.

In ultimul timp reacțiunea 
internațională și mai ales im
perialiștii din S.U.A. înăs
presc atmosfera internaționa
lă. ațîțind focare de război în 
diferite părți ale globului, în- 
treprinzînd acțiuni agresive 
pentru a înăbuși lupta de e- 
liberare a popoarelor. Parti
dul și poporul nostru sprijină 
fără rezerve lupta eroică a 
poporului vietnamez, insistă 
pentru încetarea imediată a 
agresiunii imperialiste în Asia 
de sud-est, pentru retragerea 
armatelor americane din a- 
ceastă regiune. Țara noastră 
acordă și va acorda un ajutor 
frățesc eroicului popor viet
namez. (Aplauze). Sprijinim 
fără rezerve lupta popoarelor 

din Laos, Congo, Republica 
Dominicană și din alte țări 
pentru libertate și democra
ție, împotriva asupririi colo
niale și sociale.

Sîntem profund convinși că 
aventurierii vor fi înfrînti 
Pentru aceasta însă se im
pune ca o necesitate vitală, 
mai mult decît oricînd, întă
rirea coeziunii și unității de 
acțiune a comunității socia
liste mondiale, a marii arma
te a comuniștilor, a clasei 
muncitoare internaționale și a 
mișcării de eliberare naționa
lă. (Aplauze puternice).

De la această tribună noi 
declarăm din nou că Partidul 
Comunist Bulgar, educat de
cenii de-a rîndul ca un partid 
marxist-leninist militant, va 
face tot ceea ce depinde de 
el pentru întărirea unității

CUVINTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI EDVARD KARDELJ
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele 

Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugo
slavia să mulțumesc în mo
dul cel mai cordial pentru 
invitația care ne-a fost adre
sată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român 
de a participa la cel de-al IX- 
lea Congres al dv. și să vă 
transmit dumneavoastră, de
legaților la Congres, tuturor 
comuniștilor și poporului ro
mân cel mai cordial salut și 
cele mai bune urări din par
tea comuniștilor și a popoare
lor din Iugoslavia, pentru 
desfășurarea cu succes a lu
crărilor Congresului și pen
tru continua prosperitate a 
României socialiste frățești și 
vecine. (Aplauze puternice).

Comuniștii din România se 
află de mai multe decenii în 
fruntea clasei muncitoare și a 
celor mai progresiste forțe ale 
poporului român. Lupta lor 
între cele două războaie a 
fost forța motrică decisivă a 
rezistenței crescînde a oame
nilor muncii români împotri
va dominației exploatatorilor 
și a forțelor reacționare. Toc
mai această luptă a dat posi
bilitatea comuniștilor români, 
în cursul celui de-al doilea 
război mondial, să strîngă 
în jurul lor toate forțele anti
fasciste și progresiste în ve
derea eliberării țării de fas
ciști și. totodată, prin lupta lor 
să sprijine și să aducă o con
tribuție importantă la lupta 
istorică a primei țări a so
cialismului și a tuturor po
poarelor și forțelor iubitoare 
de libertate în războiul anti
fascist.

Continuîndu-și rolul lor so- 
cial-istoric de avangardă, co
muniștii români, aflîndu-se 
în fruntea poporului lor și 
unind eforturile sale extra
ordinare, au obținut în cursul 
celor douăzeci de ani de con
strucție socialistă rezultate 
mari, care au schimbat înfă
țișarea României, făurind o 
bază puternică pentru noi 
pași în dezvoltarea socialis
tă multilaterală a țării. (A-

CUVINTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI KIM KOAN HIOP
Dragi tovarăși,
Din însărcinarea Comitetu

lui Central al Partidului Mun
cii din Coreea, transmit Con
gresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român și prin 
intermediul acestuia tuturor 
membrilor partidului dv., po
porului frate român, cele mai 
călduroase felicitări. (Aplauze 
puternice).

De la întemeierea sa, înfrun- 
tînd greutăți de tot felul, Par
tidul Comunist Român a dus 
o luptă neînfricată pentru li
bertatea și eliberarea poporu
lui român. In anii grei ai ocu
pării țării de către hitleriști, 
comuniștii români au mobili
zat și Organizat întregul po
por la lupta armată împotriva 
dictaturii militare și împotriva 
ocupației fasciste, dobîndind o 
victorie glorioasă.

După eliberare, sub condu
cerea, clarvăzătoare a Partidu
lui Comunist Român, poporul 
român,1 luînd cu tărie puterea 
în propriile sale mîini, a obți
nut o măreață izbîndă în re
voluția și construcția socia
listă.

Socialismul a învins defini
tiv în orașele și satele Româ
niei, România transformîn- 
du-se într-un stat dezvoltat 
socialist industrial-agrar, cu 
o Industrie puternică și, o, a- 
gricultură înfloritoare.

Toate aceste succese sînt 
rezultatul liniei trasate de 
Partidul Comunist Român 
privind construcția economică 
pe calea industrializării țării 
și a dezvoltării multilaterale a 
economiei naționale, rezultatul 
mobilizării și organizării cu 
pricepere a poporului pentru 
traducerea în viață a- acesteia. 
(Vii aplauze).

Succesele dobîndite de po
porul român în construcția so
cialismului reprezintă expre
sia superiorității orînduirii so

.sistemului mondial socialist și 
a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale pe 
baza marxism-leninismului, 
pentru unitatea tuturor forțe
lor revoluționare din lume. 
(Aplauze).

Credincioși principiilor in
ternaționalismului socialist, 
vom continua să întărim prie
tenia frățească dintre poporul 
bulgar și poporul român, vom 
depune toate eforturile pen
tru dezvoltarea ei spre binele 
comun, spre binele lagărului 
socialist și al colaborării mul
tilaterale dintre Republica 
Populară Bulgaria și Repu
blica Populară Română. (Vii 
aplauze).

Cele două țări ale noastre 
sînt factori activi ai păcii și 
înțelegerii în Balcani. Consta
tăm cu satisfacție că efortu

plauze). Ordinea de zi și sar
cinile cuprinse în rapoartele 
acestui Congres sînt o reflec
tare a acestor noi perspective 
pe care le deschideți, pentru 
perioada următoare a luptei 
și eforturilor dv. și cu care 
vă puteți mîndri.

Datorită unor asemenea re
zultate obținute în construcția 
internă materială și social-po- 
litică, cît și contribuției sale 
combative și creatoare în do
meniul relațiilor internaționa
le, România socialistă a ocupat 
un loc de frunte în mișcarea 
socialistă mondială, în practi
ca și gîndirea socialistă mon
dială, în mișcarea mondială 
pentru progres și pace. (A- 
plauze).

Delegația noastră se bucură 
în mod deosebit de faptul că 
poate constata aici că colabo
rarea dintre comuniștii iugo
slavi și români, dintre po
poarele Iugoslaviei și Româ
niei se dezvoltă cu foarte 
mult succes, devenind tot mai 
apropiată, mai intensă, multi
laterală și de lungă durată. 
Caracteristic pentru aceste re
lații este încrederea, priete
nia și respectul reciproc. (Vii 
aplauze). In relațiile noastre 
s-au afirmat principiile ega
lității în drepturi, solidarității 
și frăției, neamestecului și re
zolvării democratice a proble
melor de interes reciproc.

Un mare merit pentru dez
voltarea atît de rodnică a a- 
cestei colaborări revine mare
lui fiu al poporului român 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 
care oamenii muncii din țara 
noastră l-au salutat. cordial 
ultima dată acum un an, în 
Iugoslavia. Cu atît mai adînc 
au împărtășit ei durerea 
poporului român. în clipa cînd 
moartea l-a smuls din rîndu- 
rile creatorilor socialiști.

Expresia acestei colaborări 
este construirea în comun a 
centralei electrice de la Por
țile de Fier pe Dunăre. Aceas
ta nu numai că va lega cele 
două maluri ale Iugoslaviei și 
României, ci va uni, totodată, 
eforturi economice însemnate 
ale celor două țări, dînd noi 

cialiste victorioase și aduce o 
mare contribuție la întărirea 
forțelor lagărului socialist.

Partidul Comunist Român 
luptă activ pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și co
laborare între statele frățești 
pe baza principiilor egalității 
și suveranității, neamestecului 
în treburile interne și al aju
torului reciproc tovărășesc, 
pentru întărirea unității lagă
rului socialist și a solidarității 
mișcării comuniste internațio
nale. (Aplauze puternice).

Poporul român este astăzi 
strîns unit în jurul Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, organizatorul 
tuturor victoriilor și este mo
bilizat într-un tot indestruc
tibil la traducerea în viață a 
politicii partidului.

Poporul coreean se bucură 
din inimă de toate șuccesele 
obținute de poporul frate ro
mân și îl felicită călduros 
pentru acestea. (Vii aplauze).

Planul economiei naționale 
pe anii 1966—1970 și planul 
de valorificare a surselor e- 
nergetice și de electrificare în 
perioada 1966—1975. dezbătute; 
la actualul Congres, prevăd ri
dicarea pe o treaptă superioa
ră economică și social-cultura- 
lă a României și un uriaș avînt 
spre creșterea bunăstării po
porului.

Sînt Convins' că, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, harnicul și talentatul 
popor român va dobîndi suc
cese și mai mari în îndepli
nirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul partidului sau. 
(Aplauze puternice).

Partidele și popoarele din 
Coreea și România s-.au spri
jinit întotdeauna frățește, re
ciproc și au colaborat strîns 
în lupta comună împotriva 
imperialismului, pentru cauza 
păcii și socialismului.

Aceste relații frățești baza

rile comune ale statelor so
cialiste pentru ameliorarea 
atmosferei în această parte a 
lumii dau rezultate pozitive. 
Și în viitor vom duce o po
litică de pace, vom dezvolta 
relații de bună vecinătate și 
colaborare mutuală între ță
rile balcanice, deoarece a- 
ceastă politică corespunde in
tereselor vitale ale popoarelor 
din Peninsula Balcanică, pre
cum Și intereselor tuturor po
poarelor iubitoare de pace. 
(Aplauze).

încercările imperialiștilor de 
a frîna dezvoltarea progre
sistă a lumii sînt condamna
te eșecului de către istorie. Nu 
încape nici o îndoială că no
bila cauză a apărării păcii, 
libertății, independenței și so
cialismului, pentru care luptă 
cu abnegație milioane de oa
meni, va triumfa.

impulsuri tuturor celorlalte 
forme ale colaborării noastre.

Tovarăși,
Comuniștii și oamenii mun

cii iugoslavi depun, ca și dv., 
eforturi pentru înfăptuirea a- 
celorași scopuri socialiste în 
construcția internă a țării lor. 
In această privință și ei ob
țin succese asemănătoare și 
întîmpină greutăți și pro
bleme asemănătoare.

Ca și România socialistă, 
comunitatea socialistă a po
poarelor iugoslave face tot 
ce-i stă în putință pentru a 
contribui la apărarea și întă
rirea păcii în lume și la pro
movarea politicii coexistenței 
pașnice între popoare.

In această ordine de idei, 
noi sîntem conștienți că pacea 
și coexistența pașnică nu se 
apără numai la frontierele 
noastre. Pacea va fi amenin
țată atîta timp cît în lume vor 
exista fenomene și tendințe de 
a impune altor popoare do
minația și hegemonia imperia
listă, atîta timp cît va exista 
colonialism și neocolonialism, 
politică internațională de pe 
poziții de forță, amestec în 
treburile interne ale altor po
poare, presiuni politice și e- 
conomice asupra altor po
poare și altele. Dovada aces
tui lucru și totodată încă un 
moment zguduitor pentru toți 
aceia care simt răspunderea 
pentru pace și libertatea po- 
poareloi- o reprezintă agre
siunea americană din Viet
nam, intervenția armată în 
Sanțo Domingo și Congo și 
alte acte de presiune militară, 
politică și economică în dife
rite părți ale lumii.

în general actuala situație 
din relațiile internaționale re
flectă în mod evident faptul 
că forțele cele mai reacționare 
ale imperialismului tind cu in
sistență să lichideze succesele 
obținute în lupta de eliberare 
a popoarelor de sub dominație 
și pentru pace între popoare, 
urmărind ca în acest fel să 
submineze eforturile continue 
pe care forțele progresiste și 
iubitoare de pace le fac în a- 
ceastă direcție.

te pe principiul internaționa
lismului proletar servesc în 
întregime intereselor popoare
lor din cele două țări și inte
reselor generale ale lagărului 
socialist. (Aplauze).

Partidul Muncii din Coreea 
și poporul coreean vor depu
ne și în viitor toate eforturile 
pentru consolidarea și dezvol
tarea prieteniei și solidarității 
statornicite între partidele și 
popoarele noastre. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
Astăzi imperialiștii, în frun

te cu cei americani, mai mult 
ca oricînd pun la cale acțiuni 
împotriva țărilor socialiste, 
reprimă lupta de eliberare a 
popoarelor asuprite și plănu
iesc dezlănțuirea unui nou 
război.

în prezent, imperialiștii a- 
mericani sporesc continuu rîn- 
durile armatei lor de agresi
une în Vietnamul de sud și 
extind războiul lor criminal 
tîrînd către acesta chiar și 
trupe ale marionetei sud-co- 
reene și armate ale statelor 
satelite. întețesc bombarda
mentele și atacurile sălbatice 
asupra Republicii Democrate 
Vietnam.

Acestea sînt acțiuni război
nice de neiertat îndreptate 
împotriva lagărului socialist, 
împotriva popoarelor progre
siste din întreaga lume, acte 
care amenință pacea în Asia 
și în lumea întreagă.

Recent, instigați de impe
rialiștii americani, militariștii 
japonezi și elita lui Pak Ceăn 
Hi au semnat „Tratatul sud- 
coreeano — japonez". „Trata
tul sud-coreeano — japonez" 
este rezultatul politicii de a- 
gresiune și război duse de im
perialiștii americani, care se 
străduiesc să instaleze în Co
reea de sud pe militariștii ja
ponezi și să înjghebeze organi
zația militară a Asiei de Nord- 
Est al cărui schelet urmează

Vă dorim, scumpi tovarăși 
și prieteni, noi și mai mari 
succese în construirea socia
lismului, în lupta pentru pace 
și prietenie între popoare. (Vii 
aplauze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, încercatul conducător 
al poporului român I (Aplauze 
puternice).

Să trăiască și să se întă
rească prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul bulgar și 
poporul român ! (Aplauze pu
ternice).

Să se întărească unitatea șî 
coeziunea lagărului socialist 
mondial, unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale, sub stea
gul invincibil al marxism-le
ninismului ! (Aplauze îndelun
gate).

De aceea Iugoslavia socia
listă își unește toate forțele și 
eforturile sale cu cele ale tu
turor forțelor progresiste și 
iubitoare de pace, cu țările so
cialiste și nealiniate, cu toate 
țările care depun eforturi 
pentru apărarea păcii, cu 
toate mișcările și forțele care 
se opun violenței în relațiile 
internaționale, care luptă pen
tru întărirea păcii în lume și 
pentru aplicarea multilaterală 
și consecventă a politicii de 
coexistență pașnică (Vii a- 
plauze). Iugoslavia sprijină 
toate eforturile îndreptate 
spre dezarmare, interzicerea 
armelor nucleare, întărirea 
rolului Organizației Națiuni
lor Unite, pe baza aplicării 
consecvente a principiilor 
progresiste ale Cartei Națiu
nilor Unite, ca și spre rezol
varea pe calea tratativelor a 
unor astfel de probleme și a 
altor probleme similare des
chise cum sînt cele lăsate de 
cel de-al doilea război mon
dial.

In colaborarea noastră cu 
România socialistă ca și cu 
alte țări socialiste în proble
mele păcii și ale relațiilor in
ternaționale în general, noi 
vedem o contribuție impor
tantă la aceste eforturi. Ță
rile socialiste reprezintă astăzi 
cea mai mare forță politică și 
materială în lupta pentru re
lații de egalitate în drepturi, 
pentru progres și pace în lu
me. (Aplauze puternice). Lor 
le revine, de aceea, cea mai 
mare răspundere.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în încheiere să exprim încă 
o dată convingerea fermă a 
comuniștilor și popoarelor iu
goslave că Congresul dv. va 
contribui ca socialismul să ob
țină noi victorii în țara dv., 
va contribui la construirea 
unei vieți mai bune și mai 
fericite, la prosperitatea har
nicului popor român, cît și Ia 
întărirea păcii, socialismului 
și a relațiiloi’ democratice în
tre popoare. (Aplauze puter
nice).

Trăiască România socialistă 
și partidul său comunist 1 
(Aplauze prelungite).

să devină militarismul japo
nez.

Imperialiștii americani să- 
vîrșesc acte tot mai fățișe de 
agresiune și intervenție în 
treburile interne pretutindeni 
m Asia. Africa, America La
tină și se străduiesc să înar
meze pe revanșarzii vest-ger
mani cu arma nucleară.

Situația nou creată cere ca 
țările socialiste, toate forțele 
progresiste din lume să se u- 
nească și mai strîns, să inten
sifice lupta antiimperialistă, 
să sprijine mișcarea muncito
rească și lupta de eliberare 
națională din toate țările și 
îndeosebi să sprijine din toa
te puterile lupta dreaptă a po
porului vietnamez împotri
va agresiunii imperialiștilor 
S.U.A. (Aplauze).

Partidul și poporul nostru 
vor fi întotdeauna credincioși 
sarcinilor lor internaționaliste 
ce le revin în lupta împotriva 
imperialiștilor americani, duș
manul comun al popoarelor 
din lumea întreagă, pentru 
pace, independență națională 
și socialism și vor depune e- 
forturi pentru întărirea unită
ții lagărului socialist și a so
lidarității mișcării comuniste 
internaționale. (Aplauze).

Permiteți-mi ca în încheie
re să urez din tot sufletul 
succese și mai mari în activi
tatea Congresului dv. și în 
lupta viitoare pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor a- 
cestuia, (Vii aplauze).

Trăiască cel de-al IX-lea 
Congres al gloriosului Partid 
Comunist Român I (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia și solida
ritatea de nezdruncinat dintre 
partidele și popoarele Coreei 
și României ! (Vii aplauze).

Trăiască unitatea și solida
ritatea lagărului socialist și a 
mișcării comuniste internațio
nale ! (Aplauze îndelungate).



DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
DE CĂTRE DELEGAȚII ALE UNOR PARTIDE 
COMUNISTE SI MUNCITOREȘTI

Delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, în frunte cu 
Damdinjavin Maidar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, a de
pus marți după-amiază coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici. La solem
nitatea depunerii coroanelor au 
participat tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., activiști de par
tid, reprezentanți ai Comitetului 
executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei. Au fost prezenți mem-

bri ai Ambasadei R. P. Mongole 
la București.

★
Marți după-amiază, delegația 

Partidului Comunist din Germania 
în frunte cu Max Reimann, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania, a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici. La depu
nerea coroanelor au luat parte 
tovarășul Anton Breitenhofer și 
alți membri ai C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid, reprezentanți ai 
Comitetului executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei.

(Agerpres)

PRESA INTERNAȚIONALA DESPRE LUCRĂRILE

SECERIȘUL
In raioanele Mizil, Ploiești și Rm, Sărat

S-a terminat recoltatul griului
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Luni seară, în raioanele Mizil, Plo
iești și Rm. Sărat, din regiunea 
Ploiești, s-a terminat recoltatul 
griului. Din datele sosite la consi
liul agricol regional reiese că și în 
raionul Buzău, cu pondere mare în’

cultura cerealelor, se recoltează ul
timele tarlale. Pe suprafețele recol
tate se lucrează de zor la elibera
rea terenului și executarea arătu
rilor de vară. De asemenea, coo
peratorii grăbesc treierișul griu
lui.

Regiunea Crișana

Mari suprafețe recoltate
ORADEA (coresp. „Scînteii"). — 

Pe ogoarele regiunii Crișana se lu
crează cu toate forțele la strînge- 
rea recoltei de cereale. în 
multe unități agricole această lu
crare s-a și terminat.

Bune rezultate la seceriș au fost 
obținute îndeosebi în raionul Ineu, 
care este fruntaș pe regiune. 
Acest lucru nu este deloc întîm- 
plător. Consiliul agricol, urmărind 
mersul vegetației, s-a îngrijit 
de utilizarea cît mai rațională a 
combinelor. Cînd la cooperati
vele agricole de producție din 
Cermei și Somoșcheș combinele nu 
au putut fi folosite din cauza umi
dității cerealelor, ele au fost în
drumate la alte unități, unde au 
putut lucra cu întreaga capacitate. 
La cooperativa agricolă de produc
ție Șicula, care are de recoltat 
1 061 ha cu grîu, au lucrat în unele 
zile cîte 24 de combine. Faptul că 
aci au fost folosiți și 300 de cosași, 
în numai cîteva zile s-au recoltat 
mari suprafețe, lucrarea fiind pe 
terminate. La cooperativa agricolă 
de producție Somoșcheș văzîn- 
du-se că seceratul cu combinele 
merge greoi din cauza umidității 
paielor, la chemarea organizației 
de partid și a consiliului de con
ducere peste 200 de țărani au lu-

crat cu coasele la secerișul griu
lui, terminînd această lucrare. Re
coltatul griului s-a terminat și în 
cooperativele agricole de produc
ție din Apateu și Gurba, fiind mult 
avansat la Șilindia, Moroda, Se- 
leuș. Pînă marți, în raionul Ineu. 
din cele 18 000 ha cultivate cu griu 
se recoltaseră 71,1 la sută.

Și în raionul Salonta se lucrează 
cu toate forțele la seceriș. Pînă 
marți seara se recoltase griul de 
pe circa 65,5 la sută din suprafețe. 
Mecanizatorii și țăranii coopera
tori din Mădăras și Ianoșda sînt 
primii din raion care au raportat 
că în cinstea deschiderii lucrărilor 
celui de-al IX-lea Congres a! 
P.C.R. au terminat secerișul griu
lui.

Unele rezultate bune au fost 
obținute și în raioanele Marghita 
și Oradea. Totuși, din cauza utili
zării nesatisfăcătoare a tuturor 
mijloacelor mecanice și manuale 
la secerat, în unele unități agri
cole ritmul de lucru este încă ne
satisfăcător. Organele și organi
zațiile de partid, consiliile a- 
gricole au datoria să îndrume și 
să sprijine toate unitățile, astfel 
ca această importantă lucrare să 
se termine într-un timp cît mai 
scurt.

Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(grădina ,,Boema") : Veselie la 174 — 
orele 20. Circul de stat : Internațio
nal Circ (premieră) — orele 20.

Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii 
— Cronica lucrărilor Congresului 
Partidului. 19,20 — Știți să desenați, 
copii ? Fetița din tablou — povestire 
de Mioara Cremene — desenează 
Iurie Darie 19,45 — Muzică ușoară 
instrumentală 20,15 — Tele-filatelia. 
20,30 — Spectacol în cinstea celui
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — transmisiune de 
la Teatru] de Operă și Balet. în în
cheiere : Jurnalul televiziunii (II) — 
Cronica lucrărilor Congresului parti
dului.

CINEMATOGRAFE
ZILELE FILMULUI ROMANESC : 

RUNDA 6 : Patria (completare ; Ol
tenii din Oltenia) — 10; 12,30; 15; 17,30; 
20,30. BRAȚARA DE GRANATE — 
cinemascop ; Republica (completare : 
Drumul) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21.15. UN LUCRU FĂCUT LA TIMP:
Luceafărul (completare : Mîine în
cepe azi) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45: 
21, Arta (completare : La cel mai 
înalt nivel) — 11; 15,45; 18,15; 20,45: 
la grădină — orele 20,15, Festival 
(completare : Oltenii din Oltenia) — 
9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la
grădină — Pasajul „Eforie" — orele 
20,30. PRELUDIO 11 — cinemascop : 
Carpați (completare : Construim) — 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 20,45, Victo
ria (completare : Spre cer) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Grivița (comple
tare : Arta chineză de decupare) — 
10; 12; 14; 16: 18,15; 20,30. FEMEIA
NECUNOSCUTA : Capitol — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21: la grădină — orele
20.15. PENSIUNEA BOULANKA : 
București (comoletare : Construim)
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15,
Modern — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, 
Grădina „Progresul" (completare : 
Construim — str. Ion Vidu nr. 5) — 
orele 20,30, Arenele Libertății (Parcul 
„Libertății") — orele 20,45. EROI CU
RAJOȘI CA TIGRII : Central — 9.30; 
11,30; 13,45: 16,15; 18,30: 20.45. NEA
MUL ȘOIMAREȘTILOR — cinema
scop (ambele serii) : Lumina (com
pletare : Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea) — 10; 13,15; 16,45; 20, 
Volga (completare : Șopîrle) — 9,45; 
13; 16.15; 19,30. TOVĂRĂȘII : Union
(completare : Sport nr. 3/1965) — 15; 
18; 21. PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — orele 10. INTILNIRE CU 
SPIONUL : Doina — 11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30. ELEVUL DE SERVICIU
— BUN GUST... GUST BUN — LA
MINORUL DE ȚEVI — CASA CETA
TE — MUZEUL ZAMBACCIAN — 
MINUNEA DE LA GHIZA — SA
VER! DUNECOVSKI — NUNTA 
ȚARANEASCA : Timpuri Noi rulea
ză de la orele 10—21 în continuare. 
CUM SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE: 
Giulești (completare : A cui e vina)
— 16; 18,15; 20,30. Feroviar (comple
tare : 180 de zile în Atlantic) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21. ASTA-I TOT 
CE S-A ÎNTIMPLAT: Cultural (com
pletare : ZILELE SIGHIȘOAREI) — 
15.30; 18; 20,30. NUNTA CU PERIPE
ȚII : înfrățirea între popoare (com
pletare ; Meciul giganților) — 15,30;

18: 20,30. SĂRITURĂ IN ÎNTUNE
RIC : Excelsior (completare ; La cel 
mal înalt nivel) — 10; 12,15; 15; 17,15; 
20, Flamura (completare : A cui e 
vina) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
WINNETOU — cinemascop : Dacia 
(completare : O călătorie spre inima 
Reșițel — cinemascop) — de la orele 
9—13,30 rulează în continuare ; 16;
18,30; 21, Popular (completare : A cui 
e vina) — 10,30; 16; 18,30: 21. FIUL
CĂPITANULUI BLOOD — cinema
scop : Buzești (completare : Oltenii 
din Oltenia) — 10,30; 15; 17,30; 20; la 
grădină — orele 20,30, Rahova (com
pletare ; O călătorie spre inima Rc- 
șiței — cinemascop) — 14,15; 16,30;
18,45; 21. INTILNIRE LA ISCHIA — 
cinemascop : Bacegi (completare : 
180 de zile în Atlantic) — 10; 13,30; 
16; 18,30; 21; la grădină — orele 20,30, 
Melodia (completare : Elevul de ser
viciu) — 9; 11,30- 14; 16,30; 19: 21,30. 
Tomls (completare : La cel mai înalt 
nivel) — 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15; 21; 
la grădină — orele 20,30," Stadionul 
,,Dinamo” (completare : Elevul de 
serviciu) — orele 20.15. NEVASTA 
NR. 13 : Unirea — 16; 18,15; la gră
dină — orele 20.30. BABY MATYAS : 
Flacăra — 16; 18; 20,
18.15; 20,30. NU TE ATINGE DE FE-. 
RICIRE.: Vitan (completare : Gelo
zie) — 16: 18: 20. CIND MARTIN A- 
VEA 14 ANI : Crîngași (completare : 
Pietre ce înfloresc) — 16; 18,15; 20,30. 
Moșilor (completare : Baletul negru 
din Senegal) — 16; 18,30. PĂDUREA 
SPINZURAȚILOR — cinemascop 
(ambele serii) • Miorița (completare : 
Melodiile străzii — cinemascop) — 
9.30: 13: 16.30: 20. HANKA: Cosmos — 
15,45; 18; 20,15. PE URMELE LUI AH
MED : Colentina (completare : Lo
cuința) — 16: 18,15; 20,30. JUNGLA
TRAGICA : Floreasca (completare : 
Sport nr. 3/1965' — 10,30; 13; 15,30; 18; 
20,30. CRONICA UNUI BUFON : Pro
gresul (completare : Puitil de vultur) 
— 15,30; 18; 20,15, Grădina ,,Rahova" 
(calea Rahovei) — orele 20,30. MERII 
SĂLBĂTICI : Lira ” '
de zile în Atlantic) 
RICORDI : Drumul 
20. SPRE CULMI : 
17; 19; 21. DE DOI 
Cotroceni— 15: 17;
AMERICA (ambele __ , .
16,15; 19,30. BUFONUI, REGELUI :
Grădina „Lira" (Cal. 13 Septembrie 
nr. 196) — orele 20 30. ARENA CIR
CULUI : Grădina „Moșilor" (com
pletare : Secolul gîndirii omenești — 
Cal. Moșilor nr. 221) — orele 20,30. 
SCARAMOUCHE — cinemascop : 
Grădina „Vitan" (Cal. Dudești) — o- 
rele 20,30. UN ENORIAȘ CIUDAT : 
Grădina „Progresul-Parc" (Piața Li
bertății) — orele 20,30. ȘEFUL : Gră
dina „Colentina" (șos. Colentina nr. 
84) — orele 20.15 LALEAUA NEA
GRA — cinemascop : Grădina „Ex
poziția Realizărilor Economiei Na
ționale a R.P.R." (Piața Scînteii) — 
orele 20,30.

Munca — 16;

(completare : 180
— 15,30; 18. CASA 
Sării — 15; 17,30;

Ferentari — 15; 
BANI VIOLETE : 
19; 21. AMERICA, 
serii) : Pacea —

Ieri în țară : Vremea a fost schim
bătoare. S-au semnalat ploi lo
cale sub formă de averse însoțite 
izolat de descărcări electrice în 
Transilvania, nordul Moldovei și re
giunea de munte. Timpul probabil 
pentru zilele de 22, 23 și 24 iulie 
a. c. In țară : Vremea în gene
ral frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse izolate mai ales în 
vestul țării Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura in creștere, mi
nimele vor fi cuprinse între 11 și 21 
grade, iar maximele între 21 și 31 
grade. Local mal ridicată. In Bucu
rești : Vreme frumoasă cu cerul mai 
mult senin. Vînt slab. Temperatura 
îa creștere.

MOSCOVA (Agerpres). — Ziare
le de marți din Moscova consacră 
un mare spațiu lucrărilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Ziarul „PRAVDA" publică, pe 
două pagini, un amplu rezumat al 
Raportului C.C. al P.C.R., prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
redînd pasajele în care sînt rela
tate succesele poporului român, 
direcțiile de dezvoltare a Româ
niei socialiste în următorii cinci 
ani, activitatea internațională a 
partidului, rolul României ca 
factor activ în lupta pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului. 
Pe prima pagină, sub titlul „Sub 
steagul socialismului", ziarul înse
rează o corespondență de la tri
mișii săi speciali, despre desfășu
rarea primei zile a Congresului.

într-o corespondență din Bucu
rești, intitulată „Orizonturile Re
publicii", „Pravda" arată că „în 
transformările istorice din țară în 
anii puterii populare se vede mă
reția și puternica forță. vitală a 
orînduirii socialiste, triumful idei
lor marxism-leninismului. Comu
niștii și toți oamenii muncii din 
România privesc cu optimism spre 
viitor".

„IZVESTIA" a publicat o amplă 
corespondență, de la trimisul său 
special la București, intitulată 
„Congresul comuniștilor români" 
în care redă extrase din Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în numărul 
marți, ziarul publică sub titlul 
„Scopuri mărețe, pas hotarît" pe 
o pagină și două coloane pasaje 
largi din Raportul C.C. al P.C.R., 
din Raportul prezentat de tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, precum 
și din cuvîntările rostite de dele
gații la Congres.

Posturile de radio și televiziune 
sovietice au transmis relatări des
pre desfășurarea ședințelor Con
gresului.

său de

*
(Agerpres). ToatePEKIN

ziarele centrale din Pekin au publi
cat materiale privind deschiderea 
lucrărilor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Ziarele anunță că a fost a- 
doptată hotărîrea privind noua de
numire a partidului. Reflec- 
tînd felul în care a fost întîm
pinat Congresul, ziarele „JEN- 
MINJIBAO", „GUANMINJIBAO" 
și Agenția CHINA NOUA au tre
cut în revistă, în corespondențe din 
București, succesele oamenilor 
muncii în cinstea Congresului, ci
tind date despre îndeplinirea an
gajamentelor luate de colectivele 
fabricilor și uzinelor, depășirea 
planurilor de producție, sporirea 
calității produselor și creșterea 
productivității muncii. Pînă la 15 
iulie, se arată în corespondența A- 
genției China Nouă, întreprinde
rile industriale din multe regiuni 
își îndepliniseră înainte de termen 
angajamentele în cinstea Congre
sului partidului.

Ziarul „Jenminjibao" a pu
blicat un reportaj despre realiză
rile României în dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a agriculturii, 
„în procesul de transformare socia-

listă a agriculturii — scrie ziarul 
— producția de cereale a crescut 
continuu, deși în anumiți ani con
dițiile climaterice au fost nefavora
bile. Producția de cereale a asi
gurat aprovizionarea abundentă a 
populației, nevoile industriei, re
zervele și, totodată, disponibilități 
pentru export".

Același ziar a publicat, în ziua 
deschiderii Congresului, articolul 
intitulat „Baza progresului tehnic 
al României socialiste", semnat de 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini.

★
BUDAPESTA (Agerpres). — 

Ziarele ungare au publicat mate
riale consacrate începerii lucrări
lor celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Ziare
le „NEPSZABADSAG", „MAGYAR 
NEMZET", „NEPSZAVA" au pu
blicat ample extrase din Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care sînt trecute în 
revistă realizările oamenilor mun
cii din România și sarcinile de vii
tor, activitatea internațională 
P.C.R............................ ‘ '
factor 
nale.

în 
Jozsef 
badsag' 
zarea țării se află în centrul aten
ției politicii partidului". „Docu
mentele Congresului și proiectul 
noii Constituții — continuă zia
rul — au fost larg dezbătu
te la conferințele de partid, în 
adunări ale oamenilor muncii, pre
cum și în presă — toate acestea- 
demonstrînd că oamenii muncii din 
România aprobă în unanimitate 
noul plan cincinal, programul de 
zece ani pentru dezvoltarea ener
geticii, noul Statut al partidului și 
proiectul de Constituție..."

★
SOFIA (Agerpres). Ziarele bul

gare publică marți pe primele pa
gini corespondențe din București 
consacrate lucrărilor Congresului 
al IX-lea al P.C.R.

„RABOTNICESKO 
ganul C.C. al P.C. 
tează sub titlul „Al 
greș al Partidului Comunist Român, 
în numele socialismului și păcii", 
despre deschiderea Congresului.

Redînd extrase din Raportul pre
zentat de tovarășul N. Ceaușescu, 
ziarul arată că poporul ro
mân a obținut realizări istorice, 
care confirmă în întregime juste
țea liniei politice a partidului, efi
ciența muncii sale politice și or
ganizatorice.

Cu privire la relațiile dintre 
partidele comuniste și muncito
rești, „Rabotnicesko Delo“ reia pa
sajul din Raport în care se arată 
eforturile P.C.R. pentru a contribui 
la apărarea și întărirea unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, a coeziunii țărilor sistemului 
socialist mondial.

★
BERLIN (Agerpres). — Sub tit

lul „Marele avînt al construcției 
socialismului în România — Des
chiderea sărbătorească a Congre
sului al IX-lea al P.C.R.", ziarul

„NEUES DEUTSCHLAND" publică 
pe prima pagină un reportaj de la 
deschiderea Congresului. Ziarul 
redă extrase din Raportul prezen
tat de tovarășul N. Ceaușescu, 
cu privire la dezvoltarea economică 
a României în perioada șesena- 
lului, poziția României în proble
mele relațiilor internaționale.

Ziarul „BERLINER ZEITUNG" 
publică pe prima pagină o cores
pondență din “ 
din Raportul

București și extrase 
C.C. al P.C.R.
★

(Agerpres). — Presa

a 
și contribuția României ca 
activ al vieții internațio-

corespondența trimisă de 
Horvath, ziarul „Nepsza- 

arată că „industriali-

DELO“, or- 
Bulgar, rela- 
IX-lea Con-

BELGRAD
iugoslavă din 20 iulie informează 
pe larg despre deschiderea lucră
rilor Congresului P.C.R. și despre 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „Au început lucrările 
Congresului Partidului Comunist 
Român", ziarul „BORBA" publică 
pe prima pagină o corespondență 
a trimisului special.

Relatînd despre adoptarea noii 
denumiri a partidului — Partidul 
Comunist Român, ziarul arată că 
această hotărîre are drept scop „a- 
firmarea continuității mișcării 
muncitorești revoluționare din Ro
mânia, care a jucat un rol pre
cumpănitor în transformarea socia
listă a societății românești". în 
corespondență se arată că în cen
trul politicii P.C.R. stă „continua
rea industrializării României". Zia
rul se referă in continuare la po
litica externă a țării noastre așa 
cum a fost formulată în Raportul 
C.C. al P.C.R.

Ziarul „POLITIKA" publică, de 
asemenea, o corespondență a tri
misului său special, consacrată lu
crărilor Congresului P.C.R., redînd 
citate din Raportul C.C. al P.C.R.

■k

VARȘOVIA (Agerpres). — Con
gresul al IX-lea al P.C.R. se află 
în atenția presei poloneze de marți. 
Sub titlul „Al IX-lea Congres al 
P.C.R. și-a început dezbaterile" 
și supratitlul „Dezvoltarea țării; 
sarcinile partidului; politica ex
ternă", ziarul „TRYBUNA LUDU", 
organ al C.C. al P.M.U.P., publică 
extrase din Raportul C.C. al P.C.R., 
prezentat Congresului de tovarășul 
N. Ceaușescu. Ziarul reproduce 
pasaje din Raport cu privire la in
dustrializarea socialistă a Româ
niei, la politica externă a țării și la 
activitatea P.C.R. în relațiile cu 
alte partide comuniste și munci
torești.

★
PRAGA (Agerpres). — Ziarele 

pragheze informează despre lucră
rile Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Extrase din Raportul C.C. 
al P.C.R. publică ziarul „RUDE 
PRAVO", organul C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, referindu-se la suc
cesele obținute de țara noastră în 
construcția socialismului în ulti
mii șase ani. Ziarul arată creșterea 
continuă a forței și coeziunii 
P.C.R., activitatea sa internațională 
îndreptată spre întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, rolul României ca 
factor activ în lupta pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului.

TIRANA (Agerpres). — Ziarele 
albaneze „ZERI I POPULLIT" și 
„BASHKIMI" au publicat infor
mații despre deschiderea celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. Sub 
titlul „Poporul român a întîmpinat 
cu succese în muncă deschiderea 
lucrărilor celui de-al IX-lea Con
gres al partidului", „Zeri i Popullit" 
a informat despre pregătirii^ 
în vederea Congresului, despre în
deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de producție de către 
numeroase colective de muncă, 
despre intrarea în funcțiune a 
unor noi capacități de producție, 
despre discutarea în mase 
cumentelor Congresului.

★
PARIS (Agerpres). — 

„l’HUMANITE a publicat 
sub titlul „Prima hotărîre 
greșului de la București : Partidul 
Muncitoresc Român își reia numele 
de partid comunist", un material 
în care sînt redate extrase din Ra
portul de activitate 
lui Central. Ziarul 
jul din Raport în 
zîndu-se situația din 
munistă și muncitorească interna
țională, se spune ; „Avem convin
gerea de nezdruncinat că ceea ce 
unește partidele comuniste — ideo
logia comună, unitatea de țeluri 
și interese, lupta comună, misiu
nea istorică unică — reprezintă 
esențialul și trebuie să precumpă
nească asupra oricăror deosebiri 
de vederi".

Ziarul 
articol 
scrie că 
munis te 
ține documente atît de sobre și 
clare ca proiectul Directivelor 
Congresului, elaborat de Comitetul 
Central al partidului, în legătură 
cu dezvoltarea economiei României 
în cursul noului plan cincinal".

Subliniind că România se poate 
mîndri cu importante succese în 
domeniul economic, ziarul „LES 
ECHOS" scrie . că „producția in
dustrială cunoaște tin avînt ra
pid".

într-o corespondență de la tri
misul său special la București, 
„L’AURORE" își informează citi
torii despre Raportul prezentat de 
tovarășul N. Ceaușescu, relatînd 
faptul că România va continua să 
dezvolte relațiile frățești cu toate 
țările socialiste, pronunțîndu-se, 
totodată, pentru dezvoltarea rela
țiilor cu toate țările, fără deosebire 
de sistem social-politic.

★
ROMA (Agerpres). Ziarul „l’UNI- 

TA“ de marți publică o corespon
dență din București, în care sînt 
redate ample citate din Raportul 
C.C. al P.C.R. în corespondență 
sînt menționate transformările pro
funde care au avut loc în ultimii 
ani în economia României, în 
structura socială și ridicarea nive
lului de trai al oamenilor — 
„triumful deplin al socialismului la 
orașe și sate, lichidarea exploatării 
omului de către om — cea mai 
mare victorie a politicii parti
dului". Ziarul „PAESE SERA" pu
blică un articol care redă o serie

a do-

Ziarul 
marți, 

a Con-

al Comitetu- 
redă pasa- 
care, anali- 

mișcarea co-

„LE MONDE", 
consacrat

„analele 
mondiale

într-un 
Congresului, 

mișcării co- 
cunosc pu-

11 ani de la semnarea
acordurilor de
Apelul lui Ho Și Min adresat

HANOI 20 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării la 20 iulie a ll ani 
de la semnarea acordurilor de la 
Geneva cu privire la Vietnam, pre
ședintele R. D. Vietnam, Ho Și Min, 
a adresat un apel poporului și for
țelor armate din întreaga țară.

Condamnînd cu hotărîre sabota
rea de către guvernul american a 
acordurilor de la Geneva, în apel 
se subliniază că „de peste 10 ani 
S.U.A. duc un război agresiv îm
potriva părții sudice a țării, în 
încercarea de a o transforma în
tr-o colonie de tip nou și într-o 
bază militară americană, în scopul 
prelungirii scindării țării, al atacă-

SITUAȚIA POLITICĂ

la Geneva
poporului vietnamez

rii lagărului socialist, amenințînd 
independență și pacea altor țări 
din Asia și din alte regiuni ale 
lumii".

După ce amintește că pentru in
tensificarea războiului lor agresiv 
S.U.A. au trimis în ultimul timp 
zeci de mii de soldați în Vietnamul 
de sud și întreprind raiduri aerie
ne asupra teritoriului R. D. Viet
nam, apelul subliniază că întregul 
popor vietnamez „este hotărît să 
lupte pînă la victoria finală".

în încheiere, în apel se adresea
ză mulțumiri țărilor socialiste pen
tru sprijinul acordat luptei poporu
lui vietnamez.

Vietnamul de sud Luptele de la Bu Dop
Forțele patriotice au pricinuit dușmanului 
pierderi grele

Agențiile de presă anunță că în 
noaptea de luni spre marți au avut 
loc puternice lupte între forțele 
patriotice și trupele guvernamen
tale staționate în tabăra militară 
de la Bu Dop, 
metri nord de 
continuat pînă .
Agenția France Presse relatează că 
piloții elicopterelor americane, care 
au încercat să aterizeze la Bu Dop 
pentru a veni în ajutorul celor 
atacați, au afirmat că peste jumă
tate din teritoriul taberei se afla 
în flăcări. Potrivit unui purtător 
de cuvînt militar american, trupele 
guvernamentale au suferit grele 
pierderi. S-au înregistrat victime 
și în rîndul „consilierilor ameri
cani".

între timp, ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, a pără
sit marți seara Saigonul, îndrep- 
tîndu-se spre Washington. înainte 
de plecare, el a făcut o declarație 
presei. Situația sub toate aspectele 
s-a înrăutățit în comparație cu a- 
nul trecut, a spus ministrul apără
rii al S.U.A. El a fost nevoit să re
cunoască că atît „ritmul operațiu-_ 
nilor", cît și acțiunile forțelor pa
triotice s-au intensificat.

situată la 135 kilo- 
Saigon. Luptele au 
în cursul dimineții.

Agenția France Presse anunță că 
marți dimineața au sosit la baza 
de la Da Nang opt nave militare 
americane de patrulare. Se așteap
tă, totodată, adaugă aceeași agen
ție, sosirea și a altor asemenea 
nave, în cursul următoarelor zile.

★
HANOI 20 (Agerpres). — Agen

ția sud-vietnameză de presă „Elibe
rarea" a dat publicității la 20 iulie 
un comunicat cu privire la sesiunea 
lărgită a prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. Au 
luat parte membrii prezidiului, ai 
secretariatului și C.C. al Frontului, 
precum și reprezentanți ai coman
damentelor . unităților forțelor ar
mate de eliberare națională. Ngu
yen Huu Tho, președintele Prezi
diului Frontului Național de Eli
berare, a prezentat raportul gene
ral cu privire la situația în pri
mele șase luni. Au mai fost ascul
tate rapoarte cu privire la situația 
militară, cu privire la acțiunile 
populației din Saigon și regiunea 
înconjurătoare, precum și cu pri
vire la sprijinul pe care îl acordă 
poporul sud-vietnamez luptei îm
potriva agresiunii americane.

DIN GRECIA
ATENA 20 (Agerpres). — Prin 

intrarea noilor miniștri în guver
nul condus de Athanasiadis Novas, 
apreciază agenția France 
fostul premier Papandreu a pier
dut majoritatea absolută de care 
se bucura în parlament. în mo
mentul de față noul Consiliu de 
Miniștri al Greciei cuprinde 20 de 
miniștri. Toți aceștia (la care se 
adaugă fostul ministru al apără
rii Garoufalias) au părăsit prac
tic grupul parlamentar al Uniunii 
de centru. în acest fel numărul 
deputaților grupului parlamentar 
al Uniunii de centru, care era îna
inte de izbucnirea crizei politice 
de 171 deputați — din cei 300 cît 
numără Parlamentul grec — s-a 
redus la numai 150.

în această situație, partidul 
Uniunea de centru nu mai poate 
forma singur un nou guvern, ast
fel încît unii observatori din capi
tala Greciei vorbesc despre „sfă- 
rîmarea unității partidului".

Presse,

Sporirea tensiunii 
in relațiile 
franco-americane
Zborul unui avion al S.U.A. 

deasupra uzinei nucleare 
de la Pierrelatte

PARIS 20 (Agerpres). — „Rela
țiile dintre Franța și S.U.A. au a- 
tins un nou punct scăzut în această 
săptămînă", transmite din Paris co
respondentul agenției Reuter. Cau
zele care stau la baza sporirii ten
siunii dintre cele două țări rezidă, 
potrivit agenției citate, în inciden
tul avionului spion american 
„RF-101“, care a zburat deasupra 
uzinelor nucleare franceze de la 
Pierrelatte luînd 175 de fotografii, 
precum și în respingerea de către 
Franța a propunerii americane 
privind organizarea unei conferin
țe internaționale monetare. Acești 
factori au contribuit la o răcire și 
mai puternică a relațiilor franco- 
americane, aflate și așa intr-un 
stadiu critic, conchide agenția.

de date în legătură cu dezvoltarea 
economică a României din ultimii 
ani și cu prevederile Directivelor 
pentru perioada 1966—1970, subli
niind că „pe primul plan se află 
obiectivul unui stadiu de dezvolta
re industrială modernă. Actualul 
Congres are menirea să asigure 
continuitatea unei linii care tinde 
să aducă România la nivelul țări
lor celor mai avansate".

Ziarul „IL MESSAGGERO" ara
tă într-un articol consacrat Con
gresului al IX-lea al P.C.R. că, pe 
drumul pe care a pornit, „Româ
nia va ajunge la îndeplinirea pla
nurilor sale îndrăznețe".

■Ar
(Agerpres). — Presa 
marți relatează des-

LONDRA 
britanică de 
pre deschiderea celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. Ziarul „DAILY 
WORKER" publică extrase din Ra
portul prezentat la Congres de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în care 
se arată că România va continua 
să dezvolte relațiile frățești cu 
toate țările socialiste și relațiile de1 
colaborare cu toate țările, fără, 
deosebire de sistem social-politic/ 
Ziarul citează paragraful din Ra
port în care se arată că ceea ce 
unește partidele comuniste repre
zintă esențialul și trebuie să pre
cumpănească asupra oricăror deo
sebiri de vederi.

Ziarele „TIMES", „DAILY EX
PRESS" și „DAILY TELEGRAPH" 
au publicat corespondențe de la 
trimișii lor speciali despre prima 
zi a lucrărilor Congresului. într-o 
corespondență semnată de Friede- 
rick Wills, apărută în „DAILY 
MIRROR", se apreciază că Româ
nia face azi un nou pas imens pe 
calea sa spre prosperitate... Cores
pondentul arată că „dezvoltarea 
economică este înfăptuită prin va
lorificarea bogățiilor naturale — 
petrol și minerale — prin dezvol
tarea agriculturii și industriei, 
prin ■ extinderea comerțului cu 
toate statele din Est și Vest".

★
WASHINGTON (Agerpres). Co

tidienele americane „NEW YORK 
TIMES" și „WASHINGTON POST" 
publică relatări despre cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Anunțînd deschi
derea Congresului, „NEW YORK 
TIMES" citează date privitoare la 
avîntul pe care-1 va cunoaște eco
nomia națională a României în 
viitorii cinci ani. „WASHINGTON 
POST" relatează despre prfezența 
la Congres a unui important nu
măr de delegații ale partidelor co
muniste și muncitorești, ale altor 
partide progresiste din țările Eu
ropei, Asiei și Americii Latine.

*
presă
Press,

Agențiile de 
se. Associated 
International, Reuter 
latări ale trimișilor 
despre desfășurarea 
Congresului. Ele au redat extrase 
din Raportul de activitate ăl Co
mitetului Central al P.C.R., pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

France Pres- 
United Press 
transmit re- 
lor speciali 

ședințelor
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Demisia guvernului 
libanez

BEIRUT. La 20 iulie, primul mi
nistru al Libanului, Hussein 
Oueini, a prezentat președintelui 
Charles Helou demisia guvernului 
său. Potrivit agenției France 
Presse, demisia lui Oueini a pro
vocat surpriză în cercurile politice 
libaneze, cu atît mai mult cu cît 
acesta a obținut vot de încredere 
cu prilejul dezbaterii în parlament 
a proiectului de lege cu privire la 
reforma justiției.

ROMA. La chemarea organizațiilor 
sindicale, la Roma și Milano au de
clarat luni grevă muncitorii din trans
portul urban. In urma grevei, circula
ția tramvaielor, autobuzelor, troleibu
zelor șl metroului a fost întreruptă. 
Lucrătorii din transporturi revendică 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață.

PEKIN. La 20 iulie, anunță China 
Nouă, s-a întors în patrie, după o 
lipsă de 16 ani, Li Țzun-ien, pre
ședintele ad-interim al fostului 
guvern gomindanist în 1949, după 
căderea lui Cian Kai-și. El a fost 
primit pe aeroportul din Pekin de 
premierul Ciu En-lai și alte per
soane oficiale. Intr-o declarație pe 
care a făcut-o cu acest prilej, Li 
Țzun-ien și-a exprimat regretul 
față de trecutul său politic și a a- 
rătat că succesele realizate de R.P. 
Chineză în dezvoltarea ei econo
mică și politică l-au determinat să 
se întoarcă în patrie pentru a par
ticipa, alături de întregul popor, Ia 
opera de construcție socialistă.

PARIS. A luat sfîrșit sesiunea ex
traordinară a Consiliului national al 
Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.) 
In cadrul ultimei ședințe de luni sea
ra, Consiliul national a adoptat mo
țiunea prezentată de secretarul gene
ral al S.F.I.O., Guy Mollet, care pre
vede crearea unei federații a grupări
lor socialiste. Prin acest vot, scrie 
agenția France Presse, a fost, de fapt, 
spulberată definitiv orice speranță 
privitoare la crearea „Federației de- 
mocrat-socialiste" al cărei promotor 
a fost Gaston Defferre.

WASHINGTON. Marți, judecă
torul Curții Supreme a S.U.A.,' Ar
thur Goldberg, a fost desemnat 
drept succesor al fostului repre
zentant permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Adlai Stevenson.

PARIS. La Paris s-a anunțat că 
la 26 iulie va avea loc o reuniune 
a Consiliului permanent al N.A.T.O.

CAPE KENNEDY. Aici a fost 
lansată marți o rachetă purtătoare 
de tip „Atlas-Agena" avînd la bord 
trei sateliți. Un purtător de cuvînt 
al forțelor aeriene ale S.U.A. a de
clarat că la 10 minute după lan
sare, racheta a plasat pe orbită 
cei trei sateliți, dintre care doi — 
denumiți „Sentry" — sînt destinați 
detectării exploziilor nucleare în 
atmosferă și în spațiul cosmic, 
iar al treilea, denumit „Pyc/teu-': 
este destinat studierii centurilor ne 
radiații Van Allen. Cei doi satelit! 
„Sentry" nu s-au plasat exact pe 
orbitele prevăzute de programul 
de zbor.

PEKIN. Andre Malraux, ministru 
de stat în guvernul francez însăr
cinat cu problemele culturale, 
anunță agenția China Nouă, a so
sit la Pekin pentru o vizită ofi
cială în R. P. Chineză.

NEW YORK. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. și-a reluat 
marți dezbaterile asupra situației 
din Republica Dominicană. întru
nirea Consiliului de Securitate a 
fost cerută de teprezentanții aip 
belor grupări politice aflate în 
conflict la Santo Domingo.

QUITO. Federația studenților uni
versitari din Ecuador (F.E.U.E.) a 
anunțat că își va continua lupta pen
tru revendicările formulate și men
ține ordinul de grevă generală pe 
termen nelimitat, pînă cînd se va re
veni la un regim constituțional în 
țară;

dictator sud- 
a încetat din 
90 de ani.

HONOLULU. Fostul
coreean Li Sin Man
viată luni, în vîrstă de

ADEN. In regiunea muntoasă Dhala din Arabia de sud au 
lupte violente intre trupe britanice și unități ale regimului procolonialist, pe 
de o parte, și detașamente de patrioți ale populației băștinașe, pe de alia 
parte. Intr-un comunicat al comandamentului militar britanic se precizează că 
au fost înregistrați morți și răniți de ambele părți.

avut Ioc luni
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