
Anul XXXIV Nr. 6687 Joi 22 iulie 1965 12 PAGINI — 30 BANI

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN După încheierea unei ședințe

Lucrările ședințelor de 
miercuri țlimineâțâ ale ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân au fost conduse de to
varășii Petre Borilă și Con
stantin Pîrvulescu.

Int opinat cu vii și pu
ternice aplauze, tovarășul 
Gheorghe Apostol a pre
zentat Raportul cu privire 
la proiectul Statutului Par
tidului Comunist Român. 
Raportul • a fost subliniat 
în repetate rînduri de a- 
plauze puternice.

In continuarea ședinței, 
tovarășul Petre Borilă a 
prezentat Congresului pro
punerea de a se alege CO
MISIA CARE SĂ PREGĂ
TEASCĂ PROPUNERILE 
DE CANDIDAȚI PENTRU 
MEMBRII COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDU
LUI ȘI AI COMISIEI CEN
TRALE DE REVIZIE. Con
gresul a aprobat în unani
mitate comisia alcătuită din 
tovarășii : Nicolae Ceau
șescu, Chivu Stoica, Ion 
gheorghe Maurer, Gheor- 

'fche Apostol, Ilie Verdeț. 
Bayerle Iosif, Berghianu 
Maxim, Cazacu Virgil, Dă- 
nălaehe Florian, Dop 
Gheorghe. Drăgan Constan
tin. Drăgoi Stana. Fazekaș 
Ludovic, Gere Mihai, Ma
tei Nicolae, Matei Ștefan, 
Mihai Nicolae, Militaru Al- 
dea, Pîrvulescu Constan
tin, Pogea Brincoveanu, 
Roșu Gheorghe, Stănescu 
Ion, Stoica Gheorghe, U- 
glar Iosif, Vîlcu Vasile.

S-a anunțat apoi că un 
număr de persoane s-au a- 
dresat Congresului cu ce
rerea de a li se reexamina 
situația de partid și s-a 
propus să se aleagă o co
misie care să examineze a- 
ceste apeluri. Congresul a 
aprobat constituirea comi
siei.

în urma consultării cu 
delegați din toate regiunile 
țării, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, delegat al or
ganizației regionale de par
tid Galați, a propus ca din 
COMISIA DE APELURI să 

facă parte tovarășii : Gu- 
ran Ion, Haș Teodor, Popa 
Dumitru, Predescu Ion, 
Stoica Ion. Congresul a a- 
probat pe membrii comi
siei.

în continuarea discuțiilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Necula, delegat 
al organizației regionale de 
partid București, Ion Cetă
țean III, delegat al organi
zației regionale de partid 
Maramureș, Iosif Banc, 
delegat al organizației re
gionale de partid Mureș- 
Autonomă Maghiară, Ilie 
Murgulescu, delegat al 
organizației regionale de 
partid Oltenia, Constan
tin Drăgan, delegat al 
organizației orășenești de 
partid București, Ilie Cîșu, 
delegat al organizației re
gionale de partid Ploiești, 
Virgil Cazacu. delegat al 
organizației regionale de 
partid Iași.

în cursul ședințelor de 
dimineață au’ rostit cuvîn- 
tări de salut tovarășii: Ze
non Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit 
Polonez ; Dipa Nusantara 
Aidit, președintele Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Indonezia', 
Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Re
publicii Populare Ungare ; 
Armando Cossutta, mem
bru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian : Bo- 
huslav Lastovicka, membru 
al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
președintele Adunării Na
ționale a Republicii Socia
liste Cehoslovace; Le Duc 
Tho, membru al Biroului 
Politic,. secretar al Comite
tului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Viet
nam, care a înmînat apoi 
Prezidiului mesajul adresat 

Congresului al IX-lea al- 
P.C.R. de către C.C. al Par
tidului celor ce Muncesc- 
din Vietnam ; Ramiz Alia, 
membru al Biroului Politic' 
și secretar al Comitetului- 
Central ar Partidului Mun
cii din Albania ; Max Rei
mann, prim secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ger
mania.

Cuvîntările dc salut ale 
conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste și 
muncitorești au fost subli
niate cu vii aplauze de de
legații și invitații la Con
gres.

Lucrările ședințelor de 
după-amiază ale Congresu
lui au fost conduse de to
varășii Ștefan Voitec și Du
mitru Coliu.

întîmpinat cu vii și pu
ternice aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici.

La discuții, în continuare, 
au luat cuvîntul tovarășii 
Vasile Daju, delegat al or
ganizației regionale de par
tid Banat. Gheorghe Milioc, 
delegat al organizației oră
șenești de partid București, 
Mihail Florescu, delegat al 
organizației regionale de 
partid Argeș, Ion Delcea, 
delegat al organizației re
gionale de partid Oltenia, 
Ion Turcu, delegat al orga

Dar oferit de C.C. al P.C.U.S.
Congresului al IX-lea al P. C. R.

Miercuri, 21 iulie, condu
cătorul delegației P.C.U.S., 
tovarășul Leonid Brejnev, 
însoțit de membrii delega
ției. a predat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu darul 
oferit Congresului al IX-lea 
al P.C.R. de către C.C. al 
P.C.U.S. — o machetă a 
monumentului închinat cu

nizației orășenești de partid 
București, Wilhelm Georg 
Wagner, delegat al organi
zației regionale dc partid 
Brașov.

în ■ cursul ședințelor de 
după-amiază au rostit cu- 
vintări de salut tovarășii : 
Jeannette Thorez Verme- 
ersch. membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Francez ; Damdinjavin Mai- 
dar. membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Populai’ 
Revoluționar Mongol, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole ; Maurice Ca
mara, delegatul Partidului 
Democrat din Guineea, am
basadorul Guineei la Mos
cova ; Manuel Yepe Menen
dez, delegatul Partidului 
Unit al Revoluției Socialis
te din Cuba, ambasadorul 
Republicii Cuba în Repu
blica Populară Română ; 
Carl Winter, purtător de 
cuvînt al Partidului Comu
nist din S.U.A. ; Antonio 
Mije, membru al Comitetu
lui Executiv și secretar al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Spa
nia ; Kostas Koliannis, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist din Grecia ; Ja
mes Reid, membru al Co
mitetului Politic al Parti- 

ceritorilor Cosmosului. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pen
tru darul oferit. Au fost 
de față tovarășii Chivu 
Stoica. Ion Gheorghe Mau
rer, Alexandru Birlădeanu, 
Alexandru Moghioroș.

(Agerpres) 

dului Comunist din-Marea I 
Britanie ; Friedl Fiirnberg. ! 
membru al Biroului Politic I 
și . secretar al'Comitetului ' 
Central al Partidului Co- i 
munist din Austria ; Jean \ 
Terfve, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Belgia ; Bruce Magnu
son, membru al Comitetu
lui Executiv Național al 
Partidului Comunist din 
Canada ; Manuel Rodrigues 
da Silva, membru al Secre
tariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Portughez.

Cuvîntările de-,salut ale 
conducătorilor delegațiilor I 
partidelor comuniste, mun- I 
citorești și democratice au i 
fost subliniate cu vii aplau- ■ 
ze de delegații și invitații i 
la Congres.

Lucrările Congresului j 
continuă.

(Agerpres) |
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ÎN EDITURA

POLITICA

au apărut :

ION GHEORGHE 
MAURER

Raport asupra Di
rectivelor Congre
sului al IX-lea al 
Partidului Comunist 
Român privind pla
nul de dezvoltare a 
economiei naționale 
pe perioada 1966— 
1970.

CHIVU STOICA

Raport asupra Di
rectivelor Congresu
lui al IX-lea ai 
Partidului Comunist 
Român privind pla
nul de 10 ani pen
tru dezvoltarea e- 
nergeticii.

Lucrările au fost editate 
intr-un tiraj de masă.

înfăptuirea politicii partidului 

cauza scumpă a întregului popor

UN GENERATOR 
DE ENERGII

GALAȚI (de la trimisul nostru, 
Vasile Nicorovici). — Cuvintele 
raportului Comitetului Central pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu au căpătat un ecou profund 
în hala aceasta uriașă, ne spune 
inginerul Gheorghe Pascu. O hală 
lungă de aproape un kilometru, 
o uriașă cutie de rezonanță pen
tru capitolul despre industrializare

Ne aflăm la construcția cea mai 
vastă a Galaților și a metalurgiei 
noastre, in hala laminorului. Stăm, 
de vorbă cu maiștrii Ștefan Po
pescu și Octavian Visting, cu in
ginerul șef al întreprinderii de 
construcții și montaje.

— Sînt inginer, spune tov. Pascu, 
și s-ar părea că asupra mea tre
buiau să facă impresie mai întii 
cifrele și datele industrializării. 
Eu am fost mișcat însă, întîi de 
toate, de citatul bogat din istoricul 
Xenopol, acela care spune că fără 
industrie rămînem robi ai trustu
rilor străine, schimbăm bogății 
mari sub formă de materii prime, 
contra unor fărîmituri, deoarece ne 
revine o muncă manuală necalifi
cată, prost plătită, pe cînd alții, 
cu industrie dezvoltată, scot din 
materia prelucrată prețuri însutit 
de mari. Xenopol era departe de a 
fi comunist, dar dacă a formulat a- 
tît de just situația și nevoile noas
tre, asta este pentru că a pornit de 
la faptele exacte, de la nevoile 
noastre naționale. însă numai par
tidul nostru comunist a putut duce 
poporul la rezolvarea acestei pro
bleme centrale a națiunii noastre. 
Țara a căpătat un partid marxist- 
leninist, un partid eroic, care a 
croit cu sînge și sacrificii mari 
drum liber înfăptuirii necesităților 
istorice ale României.

— Astăzi ducem altfel de lupte, 
adaugă tov. Visting, a crescut 
rolul științei, gîndirii : teoria pe

care o mînuiește atît de bine con
ducerea partidului nostru a deve
nit unealta care pune în mișcare 
întreaga noastră mașinărie eco
nomică.

— Eu aș zice un generator u- 
riaș de energie și de lumină, 
adaugă tov. Ștefan Popescu. în 
documentele Congresului se sub
liniază că industria este necesară 
nu numai pentru economie, dar că 
ea are un larg rol social pe toate 
planurile, duce la dezvoltarea ma
rilor centre urbane, așează teme
liile pentru înflorirea culturii, în- 
rîurește toată societatea.

— Și să nu uităm, încheie ingi
nerul, că partidul orientează de 
pe acum oamenii de știință să 
vadă mai departe : cînd combina
tul va fi gata, noi va trebui să a- 
vem în sertar alte planuri și sis
teme, ca în cîțiva ani să-i putem 
sălta parametrii și mai sus 1

In hală oamenii lucrează calm 
și bine socotit, minuiesc cu vizi
bilă plăcere mașini de precizie 
care îi ajută la instalarea agrega
telor moderne. Mă îndepărtez în
cet și în minte îmi răsună cuvin
tele : „un mare generator de ener
gie și lumină".

„CALEA 
NOASTRĂ"

CONSTANȚA (de la corespon
dentul nostru Mihai Vasile).

— Recolta nu crește numai din 
sămînță, din apă sau soare. Omul 
cu experiență știe că și ideile și 
priceperea pot încolți. Munca, or
ganizarea e o forță tot atît de 
mare ca și soarele : am scos trei

mii de kilograme grîu la hectar 
pentru că membrii cooperativei 
noastre au știut cum să folosească 
puterea pe care o dă în agricul
tură socialismul.

Brigadierul Gheorghe Nijlovea- 
nu, de la cooperativa agricolă de 
producție Comana (regiunea Do- 
brogea) adaugă:

— Ogoarele țării sînt mănoase 
atunci cînd știm să le lucrăm. în 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se spune clar : 
Calea noastră este calea măririi 
producției agricole.

La G.A.S. Amzacea l-am întîl- 
nit pe inginerul Ion Oprea, direc
torul gospodăriei. Manifestîndu-și 
satisfacția pentru prevederile și 
tezele cuprinse in documentele 
Congresului, tov. Oprea s-a oprit 
la prevederile consacrate agricul
turii :

— Cifrele mari prevăzute pentru 
îngrășăminte și mecanizare, su
mele mari investite vor face ca 
această ramură importantă a eco
nomiei noastre să realizeze un ran
dament tot mai ridicat.

Pe tarlalele cooperativei agri
cole de producție din Movilița lu
crează de 13 ani una și aceeași 
brigadă de tractoare: brigada de 
la S.M.T. Topraisar, condusa de 
Valeriu Ciobanu, șeful brigăzii.

— în raport, ne declară tov. 
Ciobanu. se prevede ca numărul 
tractoarelor să fie în 1970 cu 55 
la sută mai mare ca azi, al ma
șinilor de împrăștiat îngrășăminte 
— de 7 ori mai mare, ș.a.m.d. Nu 
se poate calcula in cifre de cite ori 
vor trebui să crească pregătirea și 
calificarea noastră, dar e limpede 
că vor trebui să crească mult. 
Vom ști să justificăm încrederea 
partidului contribuind la ridicarea 
României pe noi culmi.

Regiunea București 
a terminat recoltatul

Oamenii muncii de pe ogoarele 
regiunii București raportează Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român că au terminat de 
strîns recolta de cereale păioase 
la timp și fără pierderi. în seara 
zilei de ieri cooperativele agricole 
și gospodăriile de stat au terminat 
de recoltat grîul de pe întreaga su
prafață de 537 000 ha, regiunea 
București fiind a doua care a ter
minat această lucrare. Succesul se 
datorește hărniciei cooperatorilor, 
mecanizatorilor, lucrătorilor din 
gospodăriile de stat, specialiștilor, 
măsurilor organizatorice și tehnice 
întreprinse de organizațiile de par
tid și de stat, de consiliile agricole

pentru folosirea din plin a fiecă
rei ore bune de lucru, a întregului 
parc de mașini și a uneltelor exis
tente în unitățile agritole. în pe
rioada recoltatului la cooperative
le agricole au lucrat peste 5 000 
combine, numeroase secerători și 
prese de balotat paie. Primele care 
au terminat această lucrare sînt 
cooperativele agricole din raioa
nele Zimnicea, Alexandria, Drăgă- 
nești-Vlașca, Urziceni, Giurgiu, Vi
dele și Roșiorii de Vede. în pre
zent s-au intensificat treieratul, eli
berarea terenului de paie și efec
tuarea arăturilor pentru recolta a- 
nului viitor.

TELEGRAMĂ

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al (Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului EDWARD OCHAB
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Varșovia
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a Zilei eliberării Poloniei 

— nțarea sărbătoare națională a poporului polonez — vă transmitem 
dumneavoastră și prin dumneavoastră, poporului frate polonez salutul 
nostru tovărășesc și felicitări cordiale.

Poporul nostru se bucură din toată mima de succesele dobîndite 
de oamenii muncii din ti. P. Polonă, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în opera de construire a socialismului în patria 
lor liberă . și înfloritoare.

Avem convingerea că relațiile de prietenie trainică și de colabp- 
rare rodnică statornicite între țările noastre socialiste se vor dezvolta 
continuu spre binele poporului român și polonez, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră și po
porului frate polonez noi succese pe drumul înfloririi continue a Re
publicii Populare Polone prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
Prim-secretar Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Populare Române
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Române
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RAPORTUL CU PRIVIRE LA PROIECTUL STATUTULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL
Dragi tovarăși,Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român constituie un eveniment istoric în viața partidului și a țării. Documentele care sînt. supuse dezbaterii Congresului au insuflat comuniștilor, întregului popor, noi energii, avînt și entuziasm în lupta pentru înfăptuirea înainte de termen a planului de șase aniRaportul Comitetului Central al partidului, prezentat de la această tribună de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinde o profundă analiză științifică a dezvoltării întregii vieți economice, politice, social-culturale a țării, a bogatei și multilateralei activități a partidului și statului nostru în toate domeniile construcției socialiste în a- ceastă perioadă și trasează liniile directoare ale muncii partidului, întregului popor pentru traducerea în viață a minunatului program de înflorire socialistă a patriei noastre (Aplauze 

puternice).în perioada de la congresul precedent pînă în prezent s-au produs transformări fundamentale în viața societății noaștre ; socialismul a învins definitiv la orașe și sate. Stăpîni pe soarta lor, oamenii muncii conduși de partid au dezvoltat într-un ritm impetuos forțele de producție, făurind baza tehnică-materială a socialismului.în munca eroică, plină de abnegație, pentru construirea noii orînduiri, clasa muncitoare și-a afirmat pe deplin rolul său de clasă conducătoare în stat, s-a consolidat alianță clasei muncitoare cu țărănimea, baza de neclintit a României Socialiste, s-a cimentat unitatea poporului în jurul Partidului Comunist.Rezultatele ultimilor cinci ani au confirmat încă o dată faptul că politica de industrializare socialistă a țării constituie temelia de nezdruncinat a progresului tuturor celorlalte ramuri ale economiei, a ridreării nivelului de trai al celor ce muncesc, a întăririi independenței și suveranității naționale a statului nostru socialist. 
(Aplauze puternice).Tabloul luminos al României de azi și-a găsit reflectarea în proiectul de Constituție, în noua denumire a statului nostru — Republica Socialistă România. (Vii aplauze).Așa cum se subliniază în raportul Comitetului Central, partidul nostru va pune și de acum înainte în centrul politicii sale industrializarea socialistă a țării, acordîndu-se- prioritate industriei grele și îndeosebi industriei constructoare, de mașini; se va continua valorificarea superioară a resurselor naturale, folosirea celei mai înaintate tehnici în obiectivele ce se construiesc, modernizarea proceselor tehnologice spre a fi mereu la nivelul realizărilor tehnico-științifice pe plan mondial.La sfîrșitul cincinalului viitor, țara noastră va fi parcurs încă o etapă însemnată pe calea transformării sale 7 într-o țară industrială înaintată, cu o ' agricultură în plină dezvoltare, cu o cultură înfloritoare.i Analizind situația de ansamblu pe arena mondială, raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu înfățișează în mod clar, fundamentat din punct de vedere teoretic, poziția partidului nostru față de problemele din mișcarea comunistă internațională, reafir- mînd grija sa nestrămutată pentru
I. Organizatorul și conducătorul poporului 
in lupta pentru construirea socialismului

Tovarăși,Cu deosebit interes și cu deplină aprobare au primit comuniștii, oamenii muncii, proiectul de Statut al Partidului Comunist Român. Preve - ’ derile din proiectul de Statut’exprimă realități fundamentale ale României socialiste, stadiul actual al activității partidului nostru.Noul Statut — legea de bază a Partidului Comunist Român — îngăduie partidului, organizațiilor sale să ridice la un, nivel superior capacitatea lor organizatorică și politică de mobilizare a oamenilor muncii în lupta pentru înfăptuirea mărețului ideal — construirea socialismului și comunismului. (Vii aplauze).în proiectul de Statut se arată că Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă, care unește în rîndurile sale pe cei mai înaintați și mai con- știenți muncitori, țărani, intelectuali, funcționari și slujește cu devotament interesele și năzuințele vitale ale poporului. Se consemnează un fapt istoric de importanță esențială și anume că în construirea orînduirii socialiste un rol determinant l-a avut și îl are lupta călăuzită de partid a clasei 

unitatea mișcării comuniste — suprema îndatorire internaționalistă a fiecărui partid comunist — pentru promovarea neabătută în relațiile dintre partide a normelor marxist-leniniste. Eforturile perseverente ale tuturor partidelor pentru apropiere și înțelegere reciprocă, pentru înfăptuirea unității în problemele fundamentale ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace, pentru victoria cauzei socialismului, reprezintă o cerință primordială a afirmării forței și tăriei mișcării comuniste mondiale- (Aplauze 
puternice).în primul capitol al proiectului de Statut se arată că Partidul Comunist Român întreține, în spiritul internaționalismului proletar, legături de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești, bazate pe principiile și normele de relații marxist- leniniste ale egalității în drepturi, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne ale altor partide.Partidul și guvernul nostru pun în centrul politicii lor externe dezvoltarea relațiilor de alianță și colaborare frățească cu țările socialiste, militează pentru coeziunea sistemului mondial socialist, sprijină mișcarea de eliberare națională, întregul front de luptă împotriva imperialismului. Creșterea neconțenită a puterii economice a României și a bunăstării poporului, pe care ne propunem să le realizăm în viitor, vor constitui un aport efectiv al țării noastre la întărirea sistemului mondial socialist, a prestigiului și influenței ideilor socialismului în lume.România socialistă se pronunță pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru lărgirea relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Politica externă a statului nostru este a- șezată pe temelia solidă a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, colaborării reciproc avantajoase. (Aplauze). Sîntem convinși că respectarea neabătută a acestor principii favorizează slăbirea încordării internaționale, mărirea încrederii între popoare, creează condițiile unui larg schimb de valori materiale și culturale între toate țările.
Tovarăși,Mai puternic ca oricînd, numărînd astăzi peste 1 450 000 de membri și candidați, strîns unit în jurul Comitetului său Central, indisolubil legat de mase, iubit și urmat cu încredere de acestea, partidul nostru își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare a societății. El împletește elanul revoluționar de luptă al clasei muncitoare cu tradițiile progresiste ale poporului român, fidelitatea nestrămutată față de marxism-leninism cu spiritul profund creator, bazat pe cunoașterea temeinică a realităților concrete din țara noastră, a cerințelor dezvoltării sociale în fiecare etapă istorică.Partidul se înfățișează la acest Congres ca o forță monolită și viguroasă, capabilă și hotărîtă să traducă în fapt importantele obiective ale anilor viitori, să călăuzească poporul român spre noi trepte ale progresului și civilizației. (Aplauze pu

ternice, îndelungate).

muncitoare, clasă conducătoare a societății, în strînsă alianță cu țărănimea- și,'în unire cu intelectualitatea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate. 'O profundă semnificație are adoptarea de către Congres a denumirii partidului nostru de „Partidul Comunist, Român". Prin aceaștg schimbare a denumirii se pune în concordanța titulatura cu rolul și conținutul activității partidului în etapa desăvîrșirii construcțieisocialismului,! etapă de înaintare spre țelul, final — construirea societății fără clase, societa
tea comunistă. (Aplauze puternice).Denumirea de „Partid ' Comunist", scumpă celor ce muncesc, a fost dată de Marx și Engels partidului revoluționar al clasei muncitoare. Partidul - Comunist.Român, născut în focul marilor bătălii de clasă de la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului nostru, are rădăcini adînci în istoria: mișcării muncitorești revoluționare din România ; el a continuat și ridicat pe o treaptă superioară tradițiile, de luptă, ale poporului român pentru eliberare socială și națională. 
Cele mai importante evenimente din 
istoria luptelor clasei muncitoare 
pentru cucerirea puterii politice, lichi

darea exploatării omului de către om 
și construirea socialismului sînt le
gate de numele Partidului Comunist 
Român. (Aplauze prelungite).în întreaga sa activitate Partidul Comunist Român a fost purtătorul ideii de unitate politică și organizatorică a clasei muncitoare, a mișcării muncitorești, militînd consecvent pentru înfăptuirea acesteia.Rezultat al unirii Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat — unire înfăptuită pe temeiul

învățăturii revoluționare despre partid — Partidul Muncitoresc Romîn a acționat întotdeauna ca un partid marxist-leninist. Pentru oamenii
II. Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor
Tovarăși,Actuala etapă de dezvoltare a țării, vasta muncă politică și organizatorică pe care o va desfășura partidul nostru in anii care vin pentru înfăptuirea mărețului program de înflorire economică și culturală a patriei, pun în fața comuniștilor cerințe tot mai mari, reflectate în prevederile noului Statut referitoare la îndatoririle membrilor de partid,Pe primul plan al acestor îndatoriri se află lupta neostenită pentru înfăptuirea politicii partidului, slujirea cu devotament a patriei socialiste, In acest scop, partidul cere membrilor săi să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile politice, profesionale și obștești,Una dintre cele mai de seamă îndatoriri ale comuniștilor este apărarea cu fermitate a unității și purității rin- durilor partidului. Tăria de nezdrun

cinat a partidului nostru, Întemeiată 
pe unitatea și coeziunea indisolubilă 
a rîndurilor sale, pe puternicul spirit 
de disciplină care animă pe membrii 
săi a constituit condiția esențială a 
învingerii greutăților de tot felul, ivi
te în cale, chezășuind marile victorii 
cucerite pînă în prezent și mersul 
continuu ascendent al patriei noastre 
pe drumul bunăstării și fericirii po
porului, (Aplauze puternice).Proiectul noului Statut, precizînd drepturile membrilor de partid, pune un accent deosebit pe contribuția fiecărui comunist la elaborarea hotărîrilor și la stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor, în felul acosta se consfințește o practică încetățenită în viață partidului nostru — aceea de a asigura participarea largă a tuturor comuniștilor la dezbaterea problemelor politicii partidului, exprimarea liberă a părerilor și punctelor de vedere în scopul îmbunătățirii muncii.Un drept important și, totodată, o datorie a comuniștilor este de a folosi în întreaga lor activitate critica și autocritica, factor de seamă al dezvoltării societății noastre. Critica principială, pătrunsă de spirit constructiv față do neajunsuri, față de lipsurile și greșelile oricărui membru de partid, îngăduie o confruntare permanentă cu viața, cu părerile oamenilor, stimulează puternic mersul înainte și garantează îmbunătățirea muncii de partid. 

muncii titlul de comunist a întruchipat și întruchipează devotamentul nemărginit față de patrie, fidelitatea față de cauza poporului, față de cauza socialismului și a internaționalismului proletar. (Aplauze).Hotărîrea adoptată ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român, iar actualul Congres să fie considerat al IX-lea Congres al P.C.R., constituie și un omagiu adus luptei eroice a comuniștilor pentru lichidarea asupririi și exploa

tării capitaliste, pentru victoria socialismului pe întinsul patriei noastre, Republica Socialistă România. (Vii aplauze).

Trebuie să subliniem, în același timp, că autocritica sinceră, cinstită, analiza aprofundată a propriilor lipsuri și greșeli reprezintă o mărturie convingătoare a conștiinței ridicate a comunistului, constituie o premiză importantă de prevenire șl înlăturare a slăbiciunilor șl deficiențelor, de dezvoltare a spiritului de răspundere, de descătușare a inițiativei și entuziasmului, de valorificare a întregii energii în slujba îndeplinirii sarcinilor încredințate, (Aplauze),Este o obligație de mare însemnătate a organelor și organizațiilor de partid să vegheze cu grijă neabătută la respectarea dreptului comuniștilor de a-și spune deschis părerea în adunările și presa de partid, să nu admită nici o încălcare sau știrbire a acestui drept. Nu e în firea comuniștilor să se împace cu o atmosferă călduță, de îngăduință reciprocă, de cocoloșiră a lipsurilor, care duce la stagnare, la frlnarea inițiativei. O atmosferă sănătoasă, în care punctul de vedere al fiecărui membru de partid este luat în seamă, în care orice părere sau propunere ce contribuie la îmbunătățirea muncii este prețuită, asigură mobilizarea tuturor forțelor organizației respective la înfăptuirea hotărîrilor și directivelor partidului.Autoritatea comunistului în fața celorlalți oameni ai muncii trebuie să se bizuie nu numai pe marele prestigiu al partidului, ci și pe activitatea personală de fiecare zi în uzină, pe ogor, în laborator, la birou, pe faptele mai mari sau mai mărunte care îi definesc, în ochii celor din jur, profilul politic și moral. Grija pentru întărirea familiei, a bazelor ei morale este o permanentă sarcină de partid, parte integrantă a eticii comuniste. Prin întreaga sa viață, comunistul opune moralei burgheze o ținută demnă, o atitudine modestă, o deplină concordanță între vorbe și fapte, înalta concepție a partidului nostru despre fizionomia moral-politică a comunistului, despre trăsăturile care trebuie să caracterizeze toate laturile activității și vieții sale se oglindește în noua prevedere din Statut, care cete fiecărui membru de partid „să fie exemplu de corectitudine și conduită morală în familie și societate". (Aplauze).Partidul nostru a reușit, printr-o 

muncă stăruitoare, tenace, de fiecare zi, să ridice nivelul de conștiință al membrilor săi, să întărească rolul lor în viața societății, astfel că astăzi marea majoritate a membrilor de partid sînt cunoscuți și apreciați, acolo unde lucrează, ca oameni cu o bună pregătire politică și calificare profesională. care își pun toate aptitudinile, întreaga lor capacitate, în slujba bunului mers al muncii,, constituind adevărate exemple pentru cei din jurul lor.Puterea partidului se întemeiază pe munca conștientă, entuziastă a fiecăruia dintre membrii săi. Calitatea de membru al detașamentului de avangardă al clasei muncitoare este justificată pe deplin numai cînd te consideri — indiferent de locul unde muncești —■ un activist obștesc, un militant pentru triumful ideologiei și politicii partidului.Capacitatea de a lupta pentru aplicarea liniei politice generale a partidului, de a explica maselor politica partidului, de a le organiza și mobiliza în înfăptuirea ei este strîns legată de efortul continuu și perseverent al comunistului pentru ridicarea nivelului său politic și ideologic, însușirea învățăturii marxist-leniniste, a hotărîrilor și directivelor partidului, lărgirea orizontului cultural. Un membru de partid nu trebuie să se mulțumească o dată pentru totdeauna cu cunoștințele politico-ideo- logice pe care le-a dobîndit; mai devreme sau mai tîrziu, aceasta se reflectă negativ și în activitatea lui practică. Este dovedit faptul că poți să explici și să aplici în mod just politica partidului numai atunci cînd te străduiești să fii în permanență la curent cu problemele cele mai actuale ale construcției socialiste.
Tovarăși,O atenție deosebită acordă proiectul de Statut întăririi rîndurilor partidului, subliniind înalta exigență de care se cere să fie călăuzite organizațiile de bază la primirea noilor membri de partid. „în Partidul Comunist Român — arată proiectul — sînt primiți cei mai înaintați și mai activi oameni ai muncii, care prin calitățile moral- politice și prin întreaga lor activitate se dovedesc demni de înaltul titlu de comunist".Ca o mărturie a tăriei partidului nostru, a creșterii maturității politice și organizatorice, a spiritului de răspundere și a capacității de discernămînt a organizațiilor de bază este apreciată de către membrii de partid desființarea stagiului de candidat. Renunțarea la stagiul de candidatură este determinată de un șir de noi condiții specifice activității actuale a organelor și organizațiilor noastre de partid, în prezent, clasa muncitoare și-a consolidat poziția de clasă conducătoare a societății, țărănimea a pornit hotft- rît pe făgașul de viață al socialismului, intelectualitatea s-a integrat organic în efortul întregului popor pentru construirea noii orînduiri, Astăzi, în fiecare întreprindere, instituție, unitate socialistă din agricultură există organizații de partid, care desfășoară o intensă muncă politico-edu- cativă în rîndurile maselor ; în jurul organizațiilor de bază funcționează un larg activ fără de partid, care constituie un sprijin de nădejde în activitatea lor pentru înfăptuirea sarcinilor multiple ce le revin, De asemenea, merită să relevăm și faptul că majoritatea covîrșitoare a celor primiți în partid provin din rîndurile U.T,C.-ului și ale activului fără de partid.în lumina celor arătate mai sus, organizațiile de bază au condiții să cunoască și să aprecieze, în practica muncii de zi cu zi, calitățile moral- politice, nivelul de pregătire profesională al celor ce solicită primirea în partid ; astfel, existența în continuare a stagiului de candidat nu se mai dovedește necesară.în proiectul de Statut se prevede că toți oamenii muncii care solicită intrarea în rîndurile membrilor de partid, indiferent de categoria socială din care fac parte, prezintă același număr de recomandări. Fiecare comunist este dator să-și spună deschis părerea asupra calităților și lipsurilor celui ce solicită primirea în partid, O mare răspundere revine celui care dă recomandarea, ceea ce implică o cunoaștere temeinică a activității și a vieții celui recomandat, o apreciere’ judicioasă a însușirilor care îl îndreptățesc să merite titlul de membru de partid. Organizațiile de bază, comitetele raionale și orășenești de partid trebuie să dea dovadă de un înalt simț de răspundere, examinînd cu grijă și atenție, în mod individual, fiecare cerere de primire în partid, călăuzite fiind de grija neabătută pentru puritatea și tăria rîndurilor partidului. (Aplauze).Cu satisfacție au primit comuniștii noua prevedere din Statut, potrivit 

căreia membrii de partid pensionați de motive de vîrstă sau sănătate au dreptul să rămînă în organizația de bază din care au făcut parte la data pensionării. Această prevedere arată aprecierea de care se bucură membrii de partid cu un stagiu îndelungat de activitate profesională și politică, iar aplicarea ei va ajuta la valorificarea în continuare a experienței de viață și de muncă a comuniștilor vîrstnici, la rezolvarea justă, cu maturitate și pricepere, a sarcinilor multiple care stau în fața organizațiilor de bază.Așa cum s-a arătat în raportu1 C.C. prezentat de tovarășul Nicolae Ceau- șeșcu, miilor de revoluționari comuniști care în anii ilegalității, fără să fi fost atunci membri de partid, au luptat în organizațiile de masă conduse de P.C.R. și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de clasă li se va recunoaște vechimea în partid din momentul intrării lor în mișcarea revoluționară. (Vii și puternice aplauze). Sub crunta teroare a regimului burghezo-moșieresc, acești tovarăși și-au pus de multe ori în primejdie libertatea și viața pentru a a- sigura organizațiilor de partid, tipografiilor presei ilegale adăposturi sigure, ferite de ochii siguranței. Prin mulți dintre aceștia care activau în organizații legale sau semilegale, Partidul Comunist răspîndea ideile și lozincile sale de luptă, întărea influența politicii sale în rîndurile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. Prin asemenea mii și mii de fire, partidul a menținut și dezvoltat legături strînse, in. disolubile, cu masele muncitoare, a reușit să le mobilizeze în marile bătălii de clasă, îndreptate împotriva fascismului și războiului, pentru eliberarea patriei și asigurarea unui viitor luminos poporului român. (Vii 
aplauze).Trebuie subliniat, de asemenea, că, pe baza altei propuneri a Comitetului Central al partidului, membrilor de partid proveniți din fostele partide social-democrat și socialist li se va recunoaște vechimea de la data înscrierii lor în aceste partide. Astfel, prin adoptarea celor două propuneri menționate se va d# o binemeritată prețuire celor aproape 13 mii de mili- tanți revoluționari care au participat la lupta pentru doborîrea regimului burghezo-moșieresc, instaurarea orînduirii democrat-populare și făurirea noii societăți socialiste. (Aplauze în
delungate).

Tovarăși,Un accent deosebit pune proiectul de Statut — în pasajele privind măsurile disciplinare — pe caracterul e- ducativ al sancțiunii de partid. In munca tumultuoasă pentru înfăptuirea politicii partidului apar în activitatea unor membri de partid și unele deficiențe și greșeli; ele pot fi evitate dacă organizațiile de partid desfășoară o intensă activitate educativă de prevenire a lipsurilor și abaterilor, de întărire a disciplinei și moralei de partid, de stimulare a unei critici și autocritici principiale,în proiectul de Statut nu s-au mai introdus unele măsuri disciplinare care și-au pierdut valabilitatea, Bunăoară, după cum știți, în vechiul statut se stabilea că, pentru neplata cotizației timp de trei luni, organizațiile de bază puteau să adopte o hotărîre prin care cel în cauză înceta să mai fie membru de partid. Această prevedere nu mai are nici un sens, deoarece în partidul nostru, de ani de zile, 99,5 la sută, în medie, din membrii de partid își achită cu regularitate, Rfiă de lună, cotizația de partid, (Aplaude). Renunțarea la această sancțiune prevăzută de vechiul statut, precum și la prevederea privind retragerea calității de membru de partid pentru inactivitate, a fost- determinată de dispariția cauzelor care le făceau necesare și constituie încă o dovadă elocventă a creșterii maturității și nivelului de conștiință al comuniștilor, a înaltului spirit de disciplină și simț de răspundere, caracteristice organizațiilor și membrilor partidului nostru.Scoțînd în evidență că excluderea este suprema sancțiune de partid, care se aplică numai în cazul unor abateri grave, proiectul atrage ater i- ția organizațiilor de partid asupra necesității de a cerceta cu grijă tovărășească și simț de răspundere temeinicia învinuirilor aduse membrului de partid. Fiecare caz în parte trebuie analizat Cu profunzime, în lumina faptelor și a împrejurărilor care l-au generat și ținînd seama de ceea ce caracterizează întreaga activitate a membrului de partid respectiv,în situațiile cînd se impune luarea unei hotărîri privind calitatea de membru de partid, ușurința esie ia fel de dăunătoare, atît în ce privește excluderea fără motive temeinice, cit și tolerarea neprincipială a încălcărilor și abaterilor de la prevederile Statutului, de la politica partidului.
Coniinuare în pag. a IIT-a)
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(Urmare din pag. a II-a)Organizației de partid nu-i poate fi indiferent ce se întîmplă cu membrul de partid care a fost sancționat, ea nu-1 poate lăsa să se îndrepte de la sine. însuși caracterul educativ al sancțiunii, relevat de proiectul Statutului, impune organizațiilor de partid obligația de a urmări cu atenție activitatea celui sancționat, de a-i da sarcini concrete și a-1 ajuta să le ducă la îndeplinire. Față de acei dintre excluși care dovedesc că muncesc cinstit pentru traducerea în viață a hotărîrilor și directivelor partidului este necesară, de asemenea, o atitudine tovărășească, dîndu-li-se posibilitatea să se

III. Structura partidului, 
centralismul democratic, organele superioare 

și locale ale partidului
Tovarăși,în cursul dezvoltării sale, partidul nostru a știut să-și adapteze cu clarviziune și suplețe formele organizatorice și metodele de muncă sarcinilor și obiectivelor concrete ale fiecărei perioade istorice. Dar, întotdeauna, principiul călăuzitor al structurii organizatorice și al activității sale a fost centralismul democratic, care asigură conducerea unitară și mobilizarea tuturor forțelor partidului la aplicarea liniei sale politice. (Aplauze).Edificiul organizatoric al partidului, construit pe principiul teritorial și al locului de producție, îi dă posibilitatea să cuprindă în raza sa de activitate și de înrîurire toate domeniile vieții politice, economice și social-cul- turale ale țării. în proiectul de Statut al P.C.R. este descris cu claritate și precizie modul de organizare și de conducere — de la organizația de bază pînă la întregul partid.Democratismul profund care caracterizează partidul nostru este oglindit în prevederile proiectului de Statut referitoare la eligibilitatea tuturor organelor conducătoare de partid, la faptul că hoțărîrile unui organ de partid sînt valabile numai dacă sînt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor săi.Principiul suprem al conducerii de partid — întruchipare fidelă a democrației interne — este principiul muncii și conducerii colective, pe, care ,își întemeiază activitatea organele conducătoare ale partidului nostru, de jos și pînă sus.Practica construcției sopialisțe, . a muncii partidului nostru arată,'cît'de fertilă este aplicarea acestui principiu în activitatea de zi cu zi a organelor de partid. Acolo unde membrii comitetului de partid participă activ la elaborarea hotărîrilor și măsurilor și la traducerea lor în fapt există pre- miza îndeplinirii sarcinilor la nivelul cerințelor. Mai sînt însă unele comitete regionale, raionale și orășenești unde neglijarea acestor metode de muncă verificate de viață duce la dezvoltarea unor trăsături negative în activitatea membrilor lor, la tendințe de îngîmfare, de izolare față: de masa activiștilor, de subapreciere și substituire a organelor de partid, la hotărîri și măsuri unilaterale, abstracte, , care slăbesc capacitatea lor organizatorică și politică în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate de partid.
Forța partidului, justețea politicii 

sale își găsesc izvorul în faptul că li
nia sa generală, hoțărîrile adoptate 
sînt rodul examinării părerilor și pro
punerilor făcute, expresia gîndirii și 
înțelepciunii colective. (Vii aplauze).Principiile muncii și conducerii colective în activitatea organelor de partid accentuează răspunderea fiecărui membru al acestora în discutarea și elaborarea hotărîrilor, creînd premize pentru larga manifestare a inițiativei și capacității personale în a- plicarea în viață a hotărîrilor adoptate prin votul majorității membrilor organului de partid, respectiv-O deosebită importanță are prevederea din Statut potrivit căreia un membru de partid nu poate deține decît o singură funcție de conducere politici), ,care cere o activitate permanentă, fie în organele de partid, fie în organele de stat. Se creează astfel posibilitatea unei repartizări mai judicioase a sarcinilor între cadrele din

reabiliteze prin întreaga lor muncă și comportare. >Trebuie spus că, o perioadă îndelungată, unele organe conducătoare de partid nu au acordat atenția cuvenită acestei cerințe, n-au urmărit cu destulă grijă munca și comportarea celor sancționați, întîrziind fără justificare, în anumite cazuri, în luarea hotărîrilor de ridicare a ■ sancțiunilor. Organele și organizațiile de partid au obligația să manifeste inițiativă în ridicarea sancțiunilor de partid.. la acei tovarăși care au dovedit prin întreaga lor activitate că regretă sincer abaterile săvîrșite, că muncesc cu hotărîre pentru înfăptuirea politicii partidului.

organele conducătoare de partid, se asigură atragerea lor efectivă la întreaga muncă de conducere, evitîn- du-se situația cînd, prin cumul, se alterează relația dintre organul controlat și organul de partid care controlează.
Delimitarea precisă a răspunderilor 

legate de exercitarea diferitelor func
ții pe linie de partid și de stat garan
tează un real control de partid, nein
fluențat de dependențe incompatibile.Uir aspect important al vieții interne de partid, al, democratismului propriu activității partidului este — așa cum se subliniază în proiectul de Statut — faptul că organele de partid se sprijină în munca lor pe un larg activ alcătuit din comuniști compe- tcnți și experimentați, care lucrează în diferite sectoare ; el trebuie completat cu regularitate din rîndurile celor mai buni membri de partid. Experiența dobîndită pînă acum arată cît de folositor și de rodnic este aportul activului de partid la dezbaterea problemelor economice și politico- educative, a principalelor hotărîri de partid și de stat, la stabilirea de măsuri pentru aplicarea acestora în viață, la organizarea și controlul îndeplinirii lor.Proiectul de Statut prevede că, după adoptarea hotărîrilor, minoritatea se supune necondiționat majorității și este obligată să le aplice în practică, fără rezerve, că hoțărîrile organului . superior de partid sînt o- bligatorii în mod necondiționat pentru organizațiile de partid și pentru toți membrii de partid din raza sa de activitate- Statutul subliniază cu putere că partidul nu 'admite existența fracțiunilor în interiorul său, că orice activitate fracționistă constituie o crimă împotriva partidului, fiind incompatibilă cu calitatea de membru de partid.Disciplina de partid cimentează în- tr-un singur tot organizațiile partidului, asigurîndu-i tăria, dinamismul și combativitatea necesare îndeplinirii rolului de detașament de avangardă al clasei muncitoare,, de forță politică conducătoare a poporului. (Aplauze).

Tovarăși,Capitolul din proiectul de Statut care se referă la organele superioare cuprinde precizări ale sarcinilor lor, asigurînd înfăptuirea în mai bune condiții a rolului conducător al partidului, în Statut se consfințește o atribuție pe care Congresul — organul suprem al Partidului Comunist Român — a îndeplinit-o întotdeauna : stabilirea liniei generale a partidului în problemele fundamentale ale politicii interne și externe.Stilul de muncă al partidului nostru, verificat cu succes de experiența ultimilor ani, a dovedit utilitatea și rodnicia consultării organizate a activului de partid, a tuturor comuniștilor în legătură cu problemele majore ridicate de construcția socialistă, de relațiile din cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de situația politică pe arena mondială. Pe acest temei, în statut s-a introdus prevederea ca în perioada dintre congrese, atunci cînd consideră necesară dezbaterea unor probleme importante ale politicii partidului și statului, Comitetul Central să poată convoca Conferința națională a partidului.Un capitol special al noului Statut 

— cel final — precizează că modificarea' Statutului Partidului Comunist Român este o atribuție exclusivă a congresului sau a Conferinței naționale, înlătupîndurse practica de, pînă acum cînd Comitetul Central hotăra diferite modificări sau adăugiri la Statutul partidului.în proiectul de Statut se dă o nouă redactare capitolului privind sarcinile, Comitetului Central, precizîn- du-se atribuțiile sale ca organ conducător al partidului între congrese. Potrivit Statutului, Comitetul Central alege Biroul Politic, secretarul general și Secretariatul — format din secretarul general și secretarii C.C. Biroul Politic asigură conducerea activității partidului între plenare, iar Secretariatul conduce munca curentă, organizează și controlează îndeplinirea hotărîrilor partidului și selecționarea cadrelor.Prin statornicirea funcției de secretar general al partidului se revine la o denumire tradițională pentru partidul nostru, care exprimă mai bine
IV. Organizațiile de
Tovarăși,în ultimii ani, rîndurile organizațiilor de bază s-au întărit cu numeroși muncitori de înaltă calificare, cu țărani cooperatori care au dovedit hărnicie, pricepere, spirit gospodăresc, cu ingineri, cercetători, profesori și alți intelectuali de valoare. A crescut nivelul de pregătire politică și ideologică, s-a lărgit orizontul profesional și cultural al membrilor de partid. Au sporit simțitor competența organizațiilor de bază, capacitatea lor de a se orienta just în complexitatea problemelor ridicate de viață, rolul lor de conducător politic la locul de muncă. De activitatea organizațiilor de bază — temelia organizatorică a partidului — depind în mod hotărîtor rezultatele obținute în industrie, agricultură, învățămînt, știință, cultură. Pornind de la aceste premize, proiectul de Statut definește mai precis sarcinile generale ale organizațiilor de bază, precum și pe cele specifice, corespunzătoare domeniului în care ele își desfășoară activitatea.Realizînd legătura strînsă a partidului cu masele de muncitori, țărani, intelectuali, organizațiile de bază asigură activitatea organizată a comuniștilor în vederea traducerii în viață a liniei politice, a hotărîrilor și directivelor partidului, unesc eforturile maselor de oameni ai muncii în lupta pentru construirea socialismului, se ocupă de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc. în lumina acestor sarcini fundamentale, organizațiilor de bază le revine menirea de a se îngriji de continua întărire-a rîndurilor partidului, de a repartiza membrii de partid în raport cu nevoile muncii, de a organiza învățămîntul de partid, de a educa pe membrii de partid și pe toți oamenii muncii în spiritul intransigenței față de lipsuri și abateri, al apărării proprietății obștești, al vigilenței revoluționare și combativității împotriva manifestărilor antipartinice și ale ideologiei burgheze, în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar.în proiectul dș Sțatut sînt subliniate principalele sarcini care stau în fața organizațiilor de partid din întreprinderile industriale, din agricultură, din ministere, instituții centrale și locale. Pentru organizațiile de partid din industrie, construcții, transporturi, Statutul subliniază îndatorirea de a mobiliza oamenii muncii in întrecerea. socialistă pentru îndeplinirea planului de producție, introducerea tehnicii noi, îmbunătățirea caii-

V. Legătura partidului 
cu masele de oameni ai muncii

Tovarăși,Puterea și vitalitatea partidului izvorăsc din faptul că el este legat indisolubil cu masele cele mai largi ale poporului, desfășurîndu-și activitatea în mijlocul lor. Prin organizațiile de masă și obștești se asigură 

semnificația'și conținutul real al atribuțiilor pe care le implică această funcție.O prevedere importantă; a proiectului dș Statut este aceea care stabilește că Biroul Politic și Secretariatul raportează Comitetului Central despre munca depusă, iar Comitetul Central informează în mod sistematic organizațiile de partid asupra activității sale și le consultă asupra principalelor probleme ale politicii partidului.în Statut se. stabilește schimbarea denumirii Comisiei Controlului de Partid în Colegiul Central de Partid, ceea ce reflectă cu mai multă precizie atribuțiile pe care acest organ le-a îndeplinit în fapt și pînă în prezent. Proiectul definește sarcinile Colegiului Central în asigurarea respectării prevederilor din Statut referitoare la întărirea disciplinei' și moralei de partid, la aplicarea sancțiunilor de partid, aceleași atribuții fiind îndeplinite pe plan local și de colegiile de pe ' lîngă comitetele regionale de partid.
bază ale partiduluității produselor, creșterea productivității muncii,, reducerea prețului de cost, întărirea disciplinei în muncă, în agricultură, organizațiilor de bază le revine sarcina de a lupta pentru sporirea continuă a producției agricole vegetale și animale, însușirea și aplicarea celor mai înaintate metode agrotehnice, pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii, reducerea cheltuielilor de producție.Avînd în vedere însemnătatea în- vățămîntului, cercetării științifice, artei și literaturii în viața de astăzi a țării, contribuția valoroasă a intelectualității la îmbogățirea patrimoniului material și spiritual al patriei, înalta apreciere de care se bucură a- portul ei la dezvoltarea. economiei și culturii noastre socialiste, proiectul precizează rolul și sarcinile importante ale organizațiilor de partid în a- ceste domenii de activitate.Organizațiile de . bâză din instituțiile cultural-științifice au datoria să militeze pentru continua ridicare a nivelului de pregătire politico-ideolo- gică a cercetătorilor, a oamenilor de artă și cultură și a celorlalți intelectuali. Organizațiile de bază din școli și institute de învățămînt superior trebuie să pună în centrul activității lor îmbunătățirea continuă a procesului instructiv-educativ, să se preocupe de lăfgirea orizontului politic și ideologic al cadrelor didactice, de educarea elevilor și studenților în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, al principiilor moralei comuniste, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar.Traducerea în viață a obiectivelor din proiectele de Directive ale Congresului partidului — program de ridicare multilaterală a puterii economice a țării și de creștere a bunăstării poporului — este nemijlocit legată de nivelul întregii activități a organizațiilor de partid. Desfășurînd o muncă permanentă în întreprinderi, instituții, unități socialiste din agricultură, avînd o legătură strînsă cu masele, organizațiile de bază au rolul hotărîtor în aplicarea politicii partidului de înflorire a economiei și culturii, de ridicare a nivelului de trai al poporului.Principalul criteriu de apreciere a muncii fiecărei organizații de partid îl constituie rezultatele obținute în înfăptuirea hotărîrilor și directivelor partidului. Organele regionale, raionale și orășenești de partid au datoria să sprijine necontenit organizațiile de bază în ridicarea pe o treaptă superioară a activității lor.

participarea efectivă a maselor populare la viața politică, economică, socială, culturală a țării și la exercitarea controlului obștesc, expresie vie a democratismului orînduirii noastre socialiste. Dezbaterea documentelor congresului nostru, a proiectului de Constituție în largi consfătuiri, în 

mari adunări populare, la care au participat milioane de cetățeni de pe întreg cuprinsul patriei, constituie o ilustrare elocventă a încrederii neclintite a partidului în energia inepuizabilă a maselor, în capacitatea lor creatoare.Proiectul de Statut subliniază caracterul profund democratic al conducerii și îndrumării de către partid a organizațiilor de masă și obștești, care se realizează pe baza liniei politice geherale' a partidului, prin comuniștii ce își desfășoară activitatea în aceste organizații. De aici decurge un fapt confirmat de întreaga experiență a partidului nostru, și anume că rezultatele cele mai bune în îndrumarea politică de către comuniști a organizațiilor de masă și obștești se obțin numai printr-o muncă stăruitoare de lămurire și convingere in scopul însușirii și aplicării cu fermitate a politicii partidului. Comuniștii care activează în organizațiile de masă și obștești au sarcina de a veghea la funcționarea lor democratică, manifestînd o atitudine plină de grijă față de cei fără de partid, de a asigura ca aceste organizații să fie, în continuare, un sprijin de nădejde al partidului în înfăptuirea mărețelor obiective de viitor.Activitatea politico-educativă în rîndurile tineretului, partidul o desfășoară prin organizația revoluționară de tineret, Uniunea Tineretului Comunist, principala sa rezervă.Partidul nostru a acordat întotdeauna și va acorda și în viitor o atenție plină de grijă tineretului, continuatorul operei constructive ce se desfășoară astăzi în țara noastră. 
(Aplauze). Pe șantiere, în uzine, pe ogoare, organele și organizațiile de partid au datoria să canalizeze energia și entuziasmul tineretului pe făgașul însușirii tehnicii și tehnologiei moderne, aplicării metodelor avansate de muncă, dezvoltării spiritului lor inovator, să promoveze în continuare cu mai multă îndrăzneală elementele capabile din rîndurile tineretului în muncă de răspundere pe linie profesională și în activitatea obștească.Marea importanță de care se bucură în partidul nostru activitatea în rîndurile tineretului este puternic scoasă în relief de proiectul noului Statut, unde se arată că „educarea maselor tineretului, formarea tinerei generații

VI. Cu privire la 
cu prilejul

Tovarăși,Cu deosebit interes și cu deplină a- probare au primit comuniștii, oamenii muncii proiectul de Statut al Partidului Comunist Român supus spre a- probare Congresului al IX-lea al partidului. Amplele dezbateri din Conferințele organizațiilor regionale, din toate organizațiile de bază, la care au luat cuvîntul peste 230 000 tovarăși, numeroasele materiale și scrisori publicate în paginile presei centrale și locale, miile de propuneri primite la Comitetul Central și la celelalte organe de partid arată că membrii de partid au apreciat proiectul de Statut ca pe o expresie grăitoare a schimbărilor calitative petrecute în viața partidului și a întregii țări.în cuvîntul comuniștilor s-au oglindit grija pentru ridicarea la un nivel mai înalt a titlului de membru de partid, răspunderea sporită pentru continua întărire a coeziunii și unității de monolit a partidului, a conducerii sale, preocuparea pentru creșterea rolului comuniștilor și al organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate.Dezbaterea proiectului de Statut a constituit un prilej de analiză temeinică a muncii de partid, a contribuit la activizarea comuniștilor, la ridicarea nivelului lor politic și ideologic, la perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.
Pentru ca Statutul să capete viață, 

să-și dovedească din plin eficacitatea, 
e necesar ca fiecare organizație de 
partid, fiecare comunist să transpună 

de constructori ai socialismului și comunismului este o . îndatorire de onoare a întregului partid". (Vii a- 
plauze).

Tovarăși,Un capitol al proiectului de Statut este consacrat relațiilor dintre partid și organele de stat. Îndrumînd întreaga activitate a organelor centrale și locale de stat, partidul cere comuniștilor care lucrează în aceste organe să dea dovadă de o înaltă răspundere pentru realizarea politicii partidului și statului, pentru stricta respectare a disciplinei și secretului de partid și de stat.în proiectul de Statut se prevede obligația membrilor de partid care lucrează în conducerea organizațiilor de masă și obștești, a organelor de stat centrale și locale de a raporta Comitetului Central al partidului și, respectiv, comitetelor regionale, raionale și orășenești despre propria lor activitate și despre modul cum se aplică hoțărîrile partidului și guvernului, asigurîndu-se astfel întărirea controlului de partid în aceste sectoare și sporirea răspunderii comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.în Statut se prevede că conducerea muncii politice în Armata Republicii Populare Române se înfăptuiește de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid au drept de control asupra activității organelor politice, organizațiilor de partid și U.T.C. din unitățile militare.Statutul precizează structura organizatorică de partid și a organelor politice din Forțele Armate, stabilind că întreaga activitate a consiliilor politice, a comitetelor de partid și a birourilor organizațiilor de bază se desfășoară pe temeiul principiilor muncii colective.Grija neslăbită a partidului pentru Forțele Armate ale țării se reliefează puternic în noua prevedere din Statut care arată că o sarcină de seamă a organizațiilor de partid este educarea militarilor în spiritul dragostei față de patrie, popor și partid, în spiritul hotărîrii de a apăra cuceririle revoluționare, hotarele patriei, independența, suveranitatea națională și pacea. (Aplauze puternice).

propunerile făcute 
dezbaterilor

în fapt prevederile sale cu conștiin
ciozitate și hotărîre.

★

Tovarăși,Ne aflăm la începutul unei noi etape a gloriosului drum revoluționar pe care îl străbate cu pași fermi partidul nostru, în fruntea clasei' muncitoare, a întregului popor, în munca avintată pentru desăvîrșirea construcției socialiste.Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, ale cărui lucrări de o înaltă ținută comunistă se desfășoară într-o atmosferă de nestăvilit entuziasm, va adopta — o dată cu proiectele de Directive, care deschid mărețe perspective de dezvoltare economiei și culturii țării — și noul Statut, important document călăuzitor, a cărui aplicare în întreaga activitate de partid va ridica pe o treaptă superioară rolul partidului nostru de forță politică conducătoare a societății. (Aplauze puternice).Avem convingerea nestrămutată că anii care vin vor fi încununați de noi și strălucite izbînzi în întărirea economică a țării, în îmbunătățirea nivelului de trai și de cultură al poporului. Convingerea noastră își are temeiul de nezdruncinat în uriașa capacitate politică și organizatorică a partidului, în elanul și entuziasmul cu care organele și organizațiile de partid, toți comuniștii, întregul nostru popor harnic și talentat vor înfăptui mărețele obiective de viitor, asigurînd înaintarea scumpei noastre patrii spre culmile însorite ale socialismului și comunismului. (Asistența în picioare 
aplaudă puternic, îndelung).

In timpul lucrărilor Congresului



PAGINA 4 SCÎNTEIA

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DISCUȚII PE MARGINEA Noi, comuniștii din Movi- 
leni, asigurăm Congresul că la 
sfîrșitul perioadei 1966—1970 
vom realiza producții care, să- 

depășească 2 200 kg grîu la ha,
4 500 kg porumb boabe, 2 000 
kg floarea-soarelui, 30 000 kg 
sfeclă de zahăr și 4 000 litri 

lapte pe vacă furajată. în 
acest scop nu vom precupeți 
nici un efort. Vom munci cu 
pasiune.și entuziasm pentru a 

contribui și mai mult 1» bu
năstarea și înflorirea scumpei 
noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

RAPOARTELOR CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELEONORA COJOCARU

Congresul ai IX-lea al 
Partidului Comunist Român 
constituie un eveniment de 
cea mai mare importanță în 
viața partidului și a poporu
lui nostru ; el face un bi
lanț rodnic al realizărilor 
obținute și va rămîne în is
toria poporului român drept 
Congresul . victoriei depline 
și definitive a socialismului 
la orașe și sate.

Aplicarea în mod creator a 
învățăturii marxist-leniniste 
la condițiile țării noastre, 
politica consecventă a parti
dului de industrializare so
cialistă, de ridicare a tuturor 
regiunilor la o viață înflori
toare, a făcut ca și regiunea 
Suceava, în trecut una din 
cele mai înapoiate, să cu
noască o puternică și multi
laterală dezvoltare.

In decursul planului de 6 
ani, pentru punerea în va
loare a bogatelor resurse na
turale ale regiunii, au fost 
investite aproape 6 miliarde 
lei, ceea ce a determinat 
crearea unor noi ramuri in
dustriale, îndeosebi ale in
dustriei chimice și metalur
giei neferoase.

In Lunca Sucevei au fost 
construite două mari combi
nate de prelucrare superioară 
a lemnului, la Bucecea a 
fost înălțată o fabrică moder
nă de zahăr, la Rădăuți o 
mare fabrică de mobilă, iar 
recent, în cinstea celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a intrat în 
funcțiune unul din importan
tele obiective ale șesenalului 
— Complexul, minier Leșul 
Ursului, a cărui uzină, de pre
parare de la Tarnița ,va în
nobila anual jumătate de 
jnilion de tone minereuri ne
feroase. In anul 1965, pro
ducția globală industrială a 
tegiunii este aproape de două 
Cri mai mare decît în 1959.

Succese importante au fost 
Obținute și în agricultura re
giunii. Cooperativele agricole 
de producție au reușit în 
anul 1964, cu toate condițiile 
climatice neprielnice, să 
depășească producțiile plani
ficate.

Țăranii cooperatori sînt 
profund convinși că rezulta
tele pe care le-au obținut au 
fost posibile datorită politicii 
partidului de îndrumare a 
țărănimii pe calea agricultu
rii socialiste, sprijinului pu
ternic al statului prin aloca
rea de fonduri însemnate 
pentru investiții, asigurarea 
de semințe de înaltă produc
tivitate și de îngrășăminte chi
mice, îndrumarea tehnică de 
specialitate, dotarea agricul
turii cu mașini tot mai per

Din toată inima aprob ra
portul cu privire la activita
tea partidului pe perioada 
care a trecut de la Congresul 
al VlII-lea. Îmi exprim ade
ziunea totală față de Directi
vele planului de dezvoltare a 
economiei naționale pentru 
anii 1966—1970 și ale planului 
pentru dezvoltarea energeti
cii în următorul deceniu. A- 
ceste documente sînt expresia 
politicii marxist-leniniste a 
partidului, care pornește de la 
condițiile proprii României so
cialiste, de la posibilitățile și 
necesitățile ei. încă o dată se 
dovedește practic că politica 
partidului răspunde întru totul 
cerințelor și intereselor vitale 
ale poporului.

Ca lucrător în domeniul a- 
griculturii, am să mă refer in 
special la capitolul din Di
rective care stabilește direc
țiile de dezvoltare ale acestei 
importante ramuri a econo
miei noastre, căreia lucrările 
Congresului i-au acordat o 
mare atenție.

în raportul Comitetului 
Central prezentat de tovară
șul Nicolae Ccaușescu au fost 
subliniate rezultatele obținute 
în agricultură. La baza aces
tor rezultate stau eforturile 
mari pe care le face statul 
nostru pentru a pune la dis
poziția agriculturii o bază teh- 
nico-materială tot mai puter
nică, munca entuziastă a ță
ranilor cooperatori, cimenta
rea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare.

Directivele prevăd ca pro
ducția agricolă să crească a- 
nual cu 3,9 la sută. Această 
prevedere este realistă, por
nește de la posibilitățile de 
care dispunem și ea va fi cu 
siguranță realizată și chiar 
depășită. Avem toate condi
țiile pentru aceasta șl totul 
depinde de priceperea și pa
siunea cu care vom munci.

Aș vrea să înfățișez Con
gresului cîteva aspecte din
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fecționate. Pe ogoarele re
giunii Suceava lucrează astăzi 
mai multe tractoare decît în 
întreaga Românie în anul 
1938.

Dezvoltarea industrială a 
regiunii, transformările a- 
dînci din agricultură au de
terminat schimbări profunde 
în. condițiile de viață ale oa
menilor muncii. Se desfășoa
ră o intensă activitate de re
construire și modernizare a 
orașelor, se înfrumusețează 
satele, s-a lărgit mult baza 
materială a înv&țămîntului, 
culturii, ocrotirii sănătății.

Vă rog să-mi permiteți, to
varăși, ca, de la această înaltă 
tribună, în humele oamenilor 
muncii din regiunea Suceava, 
să "adresez conducerii parti
dului cele mai calde mulțu
miri pentru grija deosebită 
acordată regiunii noastre în 
dezvoltarea ei multilaterală și 
să asigur în același timp că 
nu ne vom precupeți efortu
rile pentru aplicarea în via
ță a istoricelor hotăriri pe 
care le va adopta al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist , Român.

In îutîmpinarea Congresului 
partidului colectivele de mun
citori, ingineri șl tehnicieni 
din întreprinderile regiunii 
Suceava și-au îhdeplinit și 
depășit angajamentele luate.

Oamenii muncii din regiu
nea noastră au dezbătut cu 
viu interes și entuziasm pro
iectele de Directive ale Con
gresului, documente de o deo
sebită importanță, vast pro
gram de dezvoltare multilate
rală, a întregii noasțre socie
tăți.

Analizîndu-ne activitatea în 
lumina proiectelor de Directi
ve ne dăm seama că va tre
bui să ne preocupăm în mai 
mare măsură de valorificarea 
complexă și superioară a ma
sei lemnoase, pentru a pune 
mai mult în valoare bogatele 
resurse ale regiunii, accen- 
tuînd utilizarea industrială a 
materialului lemnos de cate
gorii inferioare, domeniu unde 
sînt încă multe rezerve.

Va trebui să luptăm cu 
toată hotărîrea pentru ridica
rea continuă a calității pro
duselor — sarcină centrală 
pusă de partid — întrucît în 
prezent se mai realizează în 
unele întreprinderi din regiu
ne produse de calitate neco
respunzătoare. în domeniul 
investițiilor preocuparea de 
bază o va constitui respecta
rea cu strictețe a termenelor 
de punere în funcțiune și ri
dicarea permanentă a calită
ții construcțiilor.

Regiunea noastră dispune 
de importante resurse de mi
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cooperativa agricolă Movileni- 
Iași unde lucrez. Cooperativa 
noastră dispune de 3100 ha, 
din care 1 900 ha teren ara
bil. Ramurile de bază sînt 
cultura cerealelor și crește
rea animalelor. Producțiile 
medii la principalele culturi 
șl în sectorul .zootehnic au 
crescut an de an. Am realizat 
O producție medie aproape 
dublă în anul 1964 față de 
1962, cu toate că anul trecut 
au fost condiții climatice mai 
puțin favorabile.

Sub conducerea organizației 
de partid, consiliul de condu
cere s-a preocupat ca în toate 
sectoarele cooperativei să 
existe o bună organizare. în 
fruntea brigăzilor, echipelor 
și fermelor, au fost promovați 
cei mai destoinici cooperatori, 
membri și candidați de partid, 
care in mare majoritate au fost 
școlarizați. în cadrul echipelor 
am insistat mai ales asupra 
îmbunătățirii continue a evi
denței și normării muncii. 
Concomitent cu aceasta, în 
planificarea dezvoltării coope
rativei am ținut seama atit de 
îmbinarea armonioasă a ra
murilor de producție — acor- 
dlndu-se atenția cuvenită sec
torului zootehnic — cît și de 
condițiile specifice pe care le 
avem.

Un factor hotărîtor în spo
rirea producției vegetale și a- 
nimale il constituie cointere
sarea materială a cooperatori
lor — principiu căruia parti
dul și statul nostru îl acordă 
o mare atenție. În această di
recție am obținut realizări 
care contribuie zi de zi la în
tărirea economico-organizato- 
rică a cooperativei noastre. In 
anul 1964 s-a aplicat retribui
rea suplimentară pentru de
pășirea producției ia porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă do za
hăr, legumicultura și zooteh
nie. Concomitent cu creșterea 
cointeresării materiale a țăra
nilor cooperatori s-au înregis

nereuri ca : sulf, în munții 
Călimani, fier la Delnița, în 
raionul Cîmpulung Moldove
nesc, nisipuri de calitate su
perioară la Hudești-Dorohoi, 
caicare la Ștefănești și hidro
carburi. Pentru a da patriei 
cantități cît mai mari de mi
nereuri, așa cum se prevede 
în proiectele de .Directive ale 
Congresului, se impune apro
fundarea studiilor și intensi
ficarea cercetărilor și explo
rărilor miniere, astfel ca ză
cămintele ce au fost conturate 
de geologi să fie cît mai re
pede atrase în circuitul eco
nomic.

De rezerve mări dispune și 
agricultura regiunii noastre, 
în lumina prevederilor rapor
tului Comitetului Central, ne 
vom îndreptă mai mult aten
ția în direcția sporirii conti
nue a producției agricole 
vegetale și animale, consoli
dării economico-organizatorice 
a tuturor cooperativelor agri
cole de producție, îmbunătă
țirii necontenite a șeptelului, 
avîndu-se grijă îndeosebi ca 
numărul vacilor să reprezinte 
peste 90 la sută din totalul 
taurinelor. în prezent ponde
rea vacilor și junincilor în 
cooperativele agricole de pro
ducție.de la noi este de numai 
36 la sută, cu mult sub posi
bilitățile deosebite ale regiu
nii, care, după cum este cu
noscut. are bogate tradiții în 
această ramură a agriculturii.

în ansamblul transformări
lor revoluționare din țara 
noastră. înfăptuite sub condu
cerea partidului, succese de 
seamă s-au dobîndit șl în con
strucția de stat. Sfaturile 
populare, organe locale , ale 
puterii de stat, ale căror atri
buții s-au lărgit tot mai 
mult, și-au îmbunătățit per
manent activitatea, și-au în
tărit legătura cu masele, re- 
zolvînd cu tot mai multă com
petență sarcinile, complexe ale 
construcției economice și so- 
cial-culturale. Industria locală 
a adus an de an o contribuție 
tot mai însemnată la valori
ficarea resurselor locale, com- 
pletînd într-o măsură sporită 
volumul produselor necesare 
aprovizionării populației.

După ce a relevat că în anii 
șesenalului s-au construit în 
regiune mii de apartamente, 
s-au executat importante lu
crări de alimentare cu apă, 
canalizare și termoficare, ceea 
ce a făcut ca orașele să se mo
dernizeze, îmbunătățindu-se 
astfel substanțial condițiile de 
viață ale populației, vorbitorul 
a spus ;

trat și sporuri, mari de pro
ducție pe unitate de suprafață 

,și pe animai. Aplicarea prin
cipiului cointeresării materia
le s-a dovedit rodnică pentru 
unitatea noastră agricolă, cît 
și pentru membrii coopera
tori. Stimulatoare au fost și 
procentele de retribuire acor
date pentru efectuarea unor 
lucrări de cea mai bună cali
tate. Prin aplicarea retribuirii 
suplimentare, în anul 1964 
membrii cooperatori au pri
mit, în afara drepturilor cu
venite pentru zile-muncă, 
suma de 200 000 lei, precum și 
250 tone porumb. Mulți din
tre membrii cooperatori, care 
au lucrat cu simț de răspun
dere, au primit ca retribuire 
suplimentară sume ce au va
riat între 1 500—2 000 lei și 
700—l 500 kg porumb boabe. 
Datorită realizării șl depășirii 
producțiilor din zootehnie, și 
cooperatorii din acest sector 
au primit drept retribuire su
plimentară sume importante 
în afara drepturilor cuvenite 
pentru zile-muncă, valoarea 
unei zile-muncă, în anul 1964, 
fiind de aproape 32 lei.

Aplicarea în mod eficient 
a principiului cointeresării 
materiale presupune o eviden
ță strictă a muncii șl normă
rii el. De aceea, consider de 
un real ajutor măsura hotă- 
rită de partid și guvern ca 
fiecare cooperativă agricolă 
de producție să aibă un con- 
tabil-șef, salariat de stat, cu 
o pregătire corespunzătoare.

In raportul Comitetului 
Central se subliniază necesi
tatea îmbunătățirii formelor 
de îndrumare și conducere a 
cooperativelor agricole de pro
ducție, necesitate pe care noi, 
cei ce lucrăm în agricultură, 
am simțit-o tot mai mult în 
ultima vreme. Susțin cu toată 
căldura propunerea de a lua 
ființă uniuni intercooperatiste. 
Aceasta va duce la o îndru
mare și coordonare mai com

Sfaturile populare din re
giunea noastră au obținut suc
cese și în ce privește gospo
dărirea și înfrumusețarea sa
telor. Considerăm însă că, 
datorită amploarei pe care o 
are dezvoltarea satelor, pro
blema sistematizării lor se ri
dică tot mai acut. Ar fi 
foarte bine venite, în acest 
sens, îndrumări complete ale 
C.S.C.A.S.. menite să sprijine 
sfaturile populare în realiza
rea acestei sarcini.

Înfrumusețarea și buna gos
podărire a orașelor și satelor 
capătă în “regiunea noastră o 
importanță cu atît mai mațe, 
cu cît, după cum este bine, 
cunoscut, nordul Moldovei se 
înscrie frrintre importantele 
zone turistice aie țării. Pune
rea în valoare a minunatelor 
monurnepte arhitectonice și de 
artă din această parte a țării, 
unice prin măiestria cu care 
au fost create, ridică problemă 
mai bunei amenajări a căilor 
de acces, construirii unor ho
teluri, amplasării de unități 
comerciale precum și a altor 
măsuri, direcție în care este 
nevoie ca organele centrale 
competente să acorde sprijinul 
necesar.

Raportul Comitetului Cen
tral subliniază in mod deosebit 
că forța partidului, justețe» 
politicii sale își găsesc izvorul 
în înțelepciunea colectivă a 
partidului, a psporului. Res
pectarea principiului muncii 
colective este o condiție hotă- 
ritoare a succesului întregii 
activități a sfaturilor populare.

Sarcinile complexe care stau 
în fața sfaturilor populare nu 
pot fi realizate cu succes fără 
atragerea maselor largi de oă- 
meni ai muncii. Participarea 
activă la viața obștească a 
celor peste 8 000 de deputați 
ai sfaturilor populare din re
giunea noastră, a comisiilor 
permanente și a activului lor 
lărgit, a celor aproape 40 000 
de oameni ai muncii cuprinși 
în comitetele de cetățeni și de 
stradă constituie o forță de 
neînlocuit și o garanție că sar
cinile ce stau în fața sfaturi
lor populare pot fi îndeplinite 
cu succes.

Oamenii muncii din regiu
nea Suceava, alături de între
gul popor, nu-și vor precupeți 
eforturile pentru a traduce în 
viață hotărîrile celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, adueîndu-și 
contribuția entuziastă la ne
contenita înflorire a României 
socialiste.

petentă și eficientă a activi
tății cooperativelor agricole de 
producție.

Așa cum se subliniază în 
raportul de activitate al Comi
tetului Central, în agricultura 
avansată creșterea animalelor 
ocupă un loc precumpănitor. 
In anul 1964 unitatea noastră 
a realizat din zootehnie pes
te 40 la sută din totalul veni
turilor, iar pînă la sfîrșitul 
cincinalului vom ajunge la 
peste 50 la sută.

Realizările ce le avem în 
producția vegetală și animală 
ne permit să ne luăm la în
trecere cu gospodăriile agri
cole de stat.

Noi vom păstra legătură 
strînsă cu Stațiunea experi
mentală Podul Iloaiei și cu 
Institutul agronomic din Iași 
pentru rezolvarea unor pro
bleme, cum ar fi combaterea 
eroziunii solului, raionarea 
soiurilor de plante, creșterea 
producției animale șl altele. 
Considerăm însă că este nece
sară o legătură mai strînsă 
între instituțiile de cercetare 
și cooperativele agricole de 
producție. în tematica de cer
cetare științifică a acestora ar 
trebui să se includă, cu con
sultarea largă a cooperativelor 
agricole de producție, unele 
teme pe care le ridică creș
terea producției vegetale și 
animale și a rentabilității 
cooperativelor agricole de pro
ducție. Noi sîntem conștienți 
că drumul spre rentabilitate, 
spre creșterea veniturilor ță
rănimii cooperatiste este nu 
mărirea prețurilor la produ
se, ci creșterea producției a- 
gricole. Vom face totul pen
tru a mări producția, pentru a 
crește productivitatea muncii. 
Numai pe această cale țăra
nii cooperatori îți pot spori 
veniturile, bunăstarea ?i vor 
contribui și mai mult la înflo
rirea patriei socialiste.

Am ascultat cu adîncă emo
ție raportul de activitate al 
C.C. al P.C.R., care a reliefat 
puternica dezvoltare economi
că și social-culturală a patriei 
noastre socialiste, marile per
spective ce i se deschid în 
viitorii ani. La realizările ob
ținute de industria țării noas
tre, raportul subliniază că 
și-a adus contribuția și indus
tria bunurilor de consum. 
Astfel, producția industriei 
ușoare a crescut în anii șese
nalului de peste 2 ori.

în cadrul industriei ușoare, 
și întreprinderea în care mun
cesc, Fabrica de confecții și 
tricotaje-București, ca și mul
te alte întreprinderi, a cunos
cut în această perioadă o con
tinuă dezvoltare și moderni
zare. Producția globală a în
treprinderii noastre a crescut 
în anii 1959—1965 cu 144,3 la 
sută ; în această perioadă au 
fost date peste plan peste 
6 000 000 bucăți confecții și 
tricotaje.

Este demn de relatat faptul 
că numai in acest an valoa
rea producției globale a între
prinderii noastre este de a- 
proape 2 miliarde lei. Antre
nați în întrecerea socialistă, 
oamenii muncii din fabrica 
noastră, în frunte cu comu
niștii, au realizat peste sarci
na de plan pînă în prezent 
10 000 000 lei la producția 
globală, respectîndu-și astfel 
angajamentul luat în cinstea 
celui de-al IX-lea Congres.

Organizațiile de partid și 
colectivele de muncă din în
treprinderile industriei ușoa
re, așa cum se arată în ra
port, vor trebui să manifeste 
o atenție sporită pentru îm
bunătățirea continuă a cali
tății bunurilor de larg con

Reprezentînd sinteza unei 
experiențe bogate și multila
terale, a unor înfăptuiri de 
mare amploare pe care talen
tatul nostru popor le-a-obți
nut sub conducerea ‘ partidu
lui, precum și tabloul luminos 
al țării de mîine, documen
tele pe care le dezbatem sînt 
programe de lupta care vor 
dinamiza întreaga muncă a 
poporului din anii ce vin, 
mareînd o nouă etapă în dez
voltarea orînduirii socialiste 
din Republica noastră.

Bilanțul bogat al celor 5 ani 
care au trecut de la Congre
sul al VlII-lea al' partidului 
nostru, tot ce am realizat în 
acești ani, victoria socialis
mului la sate, ritmurile înalte 
de creștere a economiei, pro
gresul tehnic rapid, avîntul 
întregii vieți social-culturale 
a țării sînt nemijlocit legate 
de orientarea eforturilor spre 
industrializarea socialistă a 
României.

Partidul nostru nu s-a abă
tut nici o dată de la această 
linie fundamentală a dezvol
tării societății socialiste. Ea 
își găsește expresia și în Di
rectivele Congresului al IX-lea 
care precizează conținutul 
etapei ce o avem de parcurs, 
înarmează masele cu o clară 
perspectivă istorică, prevăzînd 
ca obiectiv de bază pentru 
noul cincinal: „Continuarea 
neabătută a industrializării 
socialiste a țării și, în cadrul 
acesteia, dezvoltarea cu prio
ritate a producției mijloace
lor de producție, concomitent 
cu creșterea și perfecționarea 
continuă a producției bunuri
lor de consum". 

sum, corespunzător exigențe
lor și gustului populației. 
Luptînd cu consecvență pen
tru înfăptuirea hofărîrllor șt 
indicațiilor conducerii parti
dului, comuniștii din între
prinderea noastră s-au ocupat 
și pînă in prezent de îndepli
nirea acestui important obiec
tiv, mobilizînd întreaga masă 
de salariați ai întreprinderii 
la realizarea de cît mai multe 
produse cu o valoare de' în
trebuințare .sporită, înfrumu
sețarea aspectului acestora, 
lărgirea gamei de sortimente.

Este interesant de subliniat 
faptul că, dacă în urmă cu 6 
ani în întreprinderea noastră 
s-au produs aproape 400 mo
dele de confecții, în anul a- 
cesta vom introduce în fabri
cație peste 2 000 modele noi de 
confecții și tricotaje. In pre-, 
zent exportăm confecții și tri
cotaje în peste 20 de țări. Dacă 
în 1959 exportam 1 465 000 
confecții, în acest an vom ex
porta 12 000 000 confecții și 
tricotaje.

Aceste succese se datoresc 
în primul rînd faptului că în 
întreprinderea noastră există 
o organizație de partid puter
nică, ce numără peste 2 000 de 
comuniști, cu o temeinică pre
gătire politică și profesională, 
buni cunoscători ai meseriei 
lot, care prin cuvîntul și 
exemplul lor personal, prin 
inițiativele luate au mobilizat 
întregul colectiv de muncă.

Imbunătățindu-și continuu 
stilul și metodele de muncă, 
organizația noastră de partid 
și-a sporit competența în re
zolvarea problemelor esenția
le ale producției, dreptul de 
control asupra conducerii ad
ministrative se exercită cu 
mai multă eficiență și opera

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI JANOS FAZEKAȘ
Creșterea în ritm intens a 

forțelor de producție, crearea 
unei puternice industrii so
cialiste reprezintă chezășia 
vieții ..îmbelșugate, și, fericite 
â oarijeriilor. muncii,' prejniza 
esențială pentru ca poporul 
nostru să se poată dezvolta 
ea un popor liber, indepen
dent, suveran, cu adevărat 
stăpîn pe soarta sa. pentru că 
întreaga viață Social-culturală 
să se ridice Ia un nivel impus 
de cerințele orînduirii socia
liste. Numai pe această cale, 
economia noastră va putea 
ajunge la nivelul atins de ță
rile mai avansate din punct 
de vedere industrial.

Toate marile noastre reali
zări de pînă acum, ca și pro
gramul însuflcțitor și realist 
care asigură în continuare, 
pentru următorul cincinal, 
dezvoltarea întregii noastre 
economii naționale pe o linie 
ascendentă, în ritmuri și pro
porții juste, demonstrează încă 
o dată înțelepciunea și. carac
terul științific al politicii par
tidului, capacitatea sa de a 
mobiliza întreaga energie a 
maselor, resursele materiale 
ale țării, în opera de construc
ție socialistă.

Așa cum reiese din raportul 
de activitate al Comitetului 
Central, partidul nostru a dat. 
o mare atenție industriei ați-., 
mentare, imprimîndu-i un. 
ritm înalt de dezvoltare, Pla
nul de producție al industriei 
alimentare pe acest an, pe 
care îl vom îndeplini și depăși, 
este de 1,8 ori mai mare decît 
realizările anului 1959. Inves
tițiile alocate industriei ali
mentare în ultimii 6 ani se 

tivitate. Ținînd seama de fap
tul că organizațiile de partid 
lucrează nemijlocit în rîndul 
maselor, că desfășoară o bo
gată activitate politico-educa- 
tivă, că au crescut conștiința 
politică și nivelul general de 
cunoștințe al maselor, consi
der ca foarte bine venită pre
vederea ca în viitor pri
mirea în partid să se facă fără 
Stagiul de candidat. In ce pri
vește primirea de noi membri 
în partid vom da toată1 aten
ția primirii celor mai buni 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, care prin munca, pozi
ția și întreaga lor comportare 
dovedesc că merită înaltul 
titlu de membru al Partidului 
Comunist Român.

Desigur că fabrica noastră 
ar fi putut raporta Congre
sului mai multe realizări, dacă 
în activitatea noastră nu ar 
mai exista unele neajunsuri 
cu privire la respectarea tu
turor normelor pentru îmbu
nătățirea calității produselor, 
întărirea disciplinei în muncă, 
pregătirea multilaterală a ca
drelor tehnice, descoperirea și 
valorificarea de noi rezerve 
interne în vederea obținerii 
ținui volum sporit de econo
mii și beneficii peste plan. 
Pentru lichidarea acestor lip
suri, comitetul de partid și bi
rourile organizațiilor de bază 
au luat o serie de măsuri, cum 
ar fi : repartizarea comuniști
lor pe locurile cheie ale sec
țiilor de producție, extinderea 
inițiativei „controlul în lanț",1 
analiza periodică a celor mai 
importante probleme ridicate 
de procesțil de producție.

La neajunsurile enumerate 
mai sus se adaugă și faptul 
că Ministerul Industriei Ușoa

ridică la 5,5 miliarde lei. Au 
fost puse în funcțiune 66 fa
brici, 59 secții și s-au moder
nizat și dezvoltat 53 unități 
.existente.. Rezultatele frumoa
se obținute de muncitorii, in
ginerii, tehnicienii, lucrătorii 
din minister se datoresc, în 
primul . rînd, conducerii con
crete a industriei alimentare 
de către paftid, ajutorului 
permanent primit din partea 
Biroului Politic al Comitetu
lui Central.

Pornind de la nivelul atins 
în 1965, Directivele prevăd ca 
industria alimentară să creas
că pe ansamblu pînă în 1970 
cu 50 la sută.

Un obiectiv esențial al pla
nului de 5 ani este orientarea 
producției alimentare pe linia 
valorificării mai complete a 
materiilor prime agricole. Po
litica consecventă a partidului 
și a statului de cointeresare 
materială a țărănimii a creat 
cele mai bune condiții pentru 
creșterea producției agricole 
vegetale și animale.

In anul 1970, industria ali
mentară va prelucra un volum 
de materii prime reprezentînd 
1,4 milioane .vagoane, ceea ce 
este o dovadă grăitoare a pu
ternicei baze materiale ce 
există în republica noastră 
pentru dezvoltarea impetuoa
sa a industriei alimentare, 
pentru aprovizionarea tot mai 
bună a populației cu produse 
agro-alimentare, pentru crea
rea de rezerve și disponibili
tăți pentru export.

Pe baza sarcinilor ce ne re
vin în perioada 1966—W0 
vom continua pe un front și 
mai larg dezvoltarea bazei 

re nu ne-a sprijinit în sufi
cientă măsură in ce privește 
aprovizionarea ritmică cu ma
terii prime și materiale auxi
liare de bună calitate și într-o 
gamă variată de culori, cît și 
cu piese de schimb pentru 
mașini și utilaje.

Pe linia celor arătate în ra
port privind asigurarea pro
ducției cu piese de schimb 
necesare bunei funcționări a 
mașinilor și utilajelor, aș pro
pune ca Ministerul Industriei 
Ușoare să studieze posibilita
tea profilării unei întreprin
deri pentru executarea piese
lor de schimb necesare indus
triei de confecții și tricotaje, 
precum și a procurării apara
telor de măsură și control de 
laborator prin care să putem 
determina mai bine calitatea 
produselor.

Fabrica noastră a fost dis
tinsă de 18 ori cu Drapelul 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură. Și aceasta ne obligă 
să aprovizionăm populația cu 
cantități sporite de confecții 
și tricotaje, să acordăm în 
continuare cea mai mare aten
ție îmbunătățirii calității pro
duselor, lărgirii sortimentelor 
pentru toate vîrstele și în mod 
special pentru adolescenți, o- 
rientînd munca politică spre 
promovarea neîncetată a pro
gresului tehnic, creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost.

însuflețiți de mărețul pro
gram ce va fi adoptat de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, asigurăm Congresul că 
vom munci cu avînt pentru 
a da confecții și tricotaje mai 
multe, mai bune și mai iefti
ne, contribuind astfel la ridi
carea nivelului de trai al în
tregului popor.

tehnice de producție a indus
triei alimentare. Avem de 
executat în tot acest timp un 
volum de investiții de 7,7 mi
liarde Ici, .cu 50 la sută mai 
mult decît am realizat în anii 
1961—1965. Peste 80 la. sută din 
aceste fonduri se vor învesti 
în 85 fabrici noi și 35 secții 
noi, în dezvoltarea flotei 
noastre de pescuit oceanic, 
ceea ce va accentua transfor
marea industriei alimentare 
într-o industrie nouă cu un 
grad avansat de mecanizare și 
automatizare.

Consider că organele Minis
terului Invățămîntului și Co
mitetului de Stat al Planifi
cării care se ocupă de proble
ma învățămîntului superior ar 
trebui șă cunoască mai bine 
industria alimentară, ea nu 
mai poate fi privită ca în tre
cut ca o mare bucătărie în 
care predomina munca ma
nuală. Introducerea tehnicii 
noi, extinderea mecanizării și 
automatizării cer ca industria 
alimentară să aibă mai multe 
cadre de ingineri mecanici, 
electromecanici, în stare să 
mînuiască mașinile și liniile 
automate. Fără aceste cadre 
de specialitate, exploatarea 
mașinilor și liniilor automate 
nu poate fi asigurată în mod 
corespunzător. De aceea, cînd 
fac propuneri de repartizare 
a cadrelor cu pregătire supe
rioară, aceste organe vor 
trebui să Se gîndeăscă mai 
mult la nevoile de cadre teh
nice necesare Industriei mo
derne alimentare.

(Continuare în pag. a V-a)
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Amplasarea unui obiectiv 
industrial într-o anumită lo
calitate este o problemă po
litică, economică, socială și 
culturală de cea mai mare im
portanță și răspundere. De 
aceea, este foarte justă prac
tica muncii partidului nostru 
că amplasarea și construirea 
unor asemenea obiective in
dustriale este hotărîtă de Bi
roul Politic, de Plenarele Co
mitetului Central al partidu
lui. Aceasta este o expresie 
a conducerii concrete a eco
nomiei, a politicii de investi
ții, de către partidul nostru. 
Populația de pe întreg cuprin
sul țării trebuie să se bucure 
de roadele industrializării so
cialiste.

în continuare, aș dori să 
mă refer la acea parte a ra
portului prezentat de tovară
șul -Nicolae Ceaușescu privind 
rez-blvarea problemei națio
nale.

Pătruns de la un capăt la 
altul de spiritul internaționa
lismului proletar, raportul tra
tează rezolvarea problemei 
naționale așa cum o poate 
face numai un partid care de 
la înființarea sa a luptat în 
permanență pentru unirea 
muncitorimii, țărănimii, inte
lectualității, fără deosebire de 
naționalitate, pe baza princi
piului egalității în drepturi, 
luptă comună care le-a dat 
forță pentru răsturnarea bur
gheziei și a moșierimii și pen
tru cucerirea puterii de stat.

în concordanță deplină cu 
profundul democratism al în
tregului proiect, articolele 2, 
17, 22 și 102 din proiectul noii 
Constituții prevăd egalitatea 
în drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, și garantarea 
acestei egalități de către stat 
în toate domeniile vieții eco

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SABIN GHIOANCÂ
Noi, muncitorii mineri, ne 

exprimăm deplina aprobare 
față de programul măreț de 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale, program în care 
vedem grija părintească pe 
care partidul o poartă asigu
rării unei vieți tot mai fericite 
pentru cei ce muncesc. în 
Valea Jiului, această grijă 
este oglindită prin crearea de 
condiții tot mai bune de viață 
și muncă. în anii planului de 
6 ani s-au construit și pus la 
dispoziția oamenilor muncii 
din regiunea noastră peste 
5 200 apartamente, 2 cinema
tografe, 117 săli de clasă, este 
în curs de dare în folosință 
casa de cultură de la Petroșeni 
cu 800 locuri; învățămîntul de 
toate gradele și activitatea 
culturală în general au luat 
un puternic avînt. An de an 
viața noastră devine mai fru
moasă și munca mai ușoară.

Cu mare bucurie au primit 
comuniștii din Valea Jiului 
propunerea ca partidul nostru 
să se numească Partidul Co
munist Român. Pentru 
membrii de partid, pentru 
muncitorii mineri din Valea 
Jiului, denumirea de Partid 
Comunist Român este deosebit 
de scumpă. Sub conducerea 
partidului comuniștilor s-au 
desfășurat eroicele lupte ale 
minerilor din august 1929. La 
chemarea partidului comuniș
tilor, muncitorii mineri din 
Valea Jiului au muncit cu 
însuflețire, după eliberarea 
patriei, pentru refacerea eco
nomiei țării distruse de război, 
pentru asigurarea cărbunelui 
necesar marilor construcții ale 
socialismului.

Minerii de la mina Lupeni,

De la început țin să-mi ex
prim convingerea că sarcinile 
privind dezvoltarea zootehniei 
prevăzute în raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie o orien
tare îi) munca noastră spre a 
ne ocupa cu toată grija și răs
punderea de sporirea efecti
velor de animale, de mărirea 
producției animaliere prin îm
bunătățirea calitativă a aces
tora. îndeplinirea acestor 
sarcini va duce nemijlocit la 
ridicarea bunăstării țărănimii 
cooperatiste, la ridicarea nive
lului de trai.

în cooperativa agricolă de 
producție „23 August", regiu
nea Dobrogea, unde îmi desfă
șor acțivitatea ca inginer zoo
tehnist, creșterea animalelor 
constituie o preocupare de 
bază. în anul 1964, peste 33 la 
sută din totalul veniturilor au 
fost realizate din acest sector, 
în prezent, dispunem de o 
încărcătură la suta de hectare 
teren agricol de 50 taurine din 
care 17 vaci și aproape 3 000 
păsări la suta de hectare de 
teren cultivat cu cereale. Față 
de 1960, efectivul de taurine 
a crescut de 3 ori, iar la pă

nomice, politice, juridice, so
ciale și culturale, aceasta fiind 
una din caracteristicile de 
bază ale orînduirii noastre so
cialiste, rod firesc al unității 
de monolit a poporului mun
citor în jurul partidului co
muniștilor.

Așa cum articolul 1 din pro
iectul de Constituție definește 
Republica Socialistă România 
ca stat al oamenilor muncii de 
la orașe și sate, tot așa se 
poate spune — și o spunem 
cu mîndrie — că țara noastră 
este patria egalității și a fră
ției între poporul român și 
naționalitățile conlocuitoare. 
Această frăție ne este deose
bit de scumpă pentru că da
torită politicii consecvent 
marxist-leniniste a partidului 
nostru în problema națională, 
ea ridică pe o treaptă supe
rioară legăturile de veacuri 
născute și consolidate în lupta 
comună împotriva cotropito
rilor și a exploatatorilor, în 
lupta comună pentru elibe
rarea patriei noastre, pentru 
România socialistă de astăzi, 
mîndrie a tuturor fiilor ei, in
diferent de naționalitate.

Din istoria minunată a aces
tor lupte comune aș cita cîte- 
va episoade luminoase, cum 
ar fi jertfa de singe a ioba
gilor români și maghiari și de 
alte naționalități căzuți la Bo- 
bîlna, marea răscoală țără
nească a lui Gheorghe Doja, 
eroismul țăranilor în fruntea 
cărora și-au jertfit viața Ho- 
ria. Cloșca și Crișan.

Numeroase au fost acțiunile 
comune de luptă împotriva 
jugului otoman și a imperiu
lui habsburgic, asupritori ai 
atîtor popoare.

Aceste minunate tradiții, 
statornicite de-a lungul seco
lelor, au fost continuate în 
spiritul celui mai profund in
ternaționalism de către parti
dul nostru. Acest partid mi
nunat, Partidul Comunist, a 
luptat în anii grei ai ilegali

unde lucrez, ca și cei de la 
celelalte mine din Valea Jiu
lui, au pus la inimă indicațiile 
date de partid de a asigura 
cărbunele necesar economiei 
naționale, de a mări producti
vitatea muncii în abataje și de 
a îmbunătăți calitatea cărbu
nelui.

Raportez Congresului că în 
anii șesenalului brigada de 
abataj cu front lung, pe care 
o conduc, și-a îndeplinit și 
depășit an de an planul de 
producție și a sporit producti
vitatea muncii în această pe
rioadă de la 3,3 tone la peste 
5 tone pe post. în cinstea 
Congresului am dat 4 000 tone 
cărbune peste plan, îndepli- 
nindu-ne astfel angajamentul 
luat. Principalele căi care 
ne-au permis să obținem a- 
ceste rezultate au fost : ridi
carea permanentă a calificării, 
însușirea celor mai bune me
tode de lucru, permanentizarea 
muncitorilor în brigadă și în
tărirea disciplinei în muncă.

Membrii din brigada pe care 
o conduc au fost printre primii 
din Valea Jiului care au îm
brățișat inițiativa „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist vizibil". Insușin- 
du-ne această inițiativă, noi 
am putut trimite siderurgiști- 
lor cărbune cocsificabil de 
calitate tot mai bună, cu un 
conținut de cenușă sub nor
ma admisă.

în bazinul carbonifer al Văii 
Jiului, zeci și zeci de brigăzi 
raportează astăzi cu mîndrie 
Congresului că și-au făcut 
datoria. Prin munca plină de 
abnegație desfășurată zi de zi, 
minerii din acest bazin, în 
frunte cu comuniștii, au dat 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MĂRIA BALȚATU
sări de aproape 15 ori și a- 
ceasta într-o regiune fără 
tradiție în creșterea animale
lor.

Paralel cu sporirea numeri
că a efectivelor de animale au 
crescut an de an și producțiile. 
Astfel, producția de lapte pe 
vacă furajată a crescut de la 
1 605 litri de lapte în 1960 la 
2100 în 1964, iar în 1965 vom 
realiza peste 2 800 litri lapte 
de la fiecare vacă furajată, 
întrucît pe primele 6 luni ale 
acestui an am obținut peste 
1 400 litri. Aceste rezultate 
bune sînt o consecință a mă
surilor întreprinse de consiliul 
de conducere, sub îndrumarea 
permanentă a organizației de 
partid, în direcția îmbunătăți
rii procesului de reproducție, 
selecție și alimentație raționa
lă, asigurării de adăposturi 
corespunzătoare.

La congresul precedent al 
partidului ni s-a atras atenția 
să ne preocupăm mai mult de 
asigurarea bazei furajere și în 
mod deosebit de creșterea 
producției la hectar. Aș vrea 
să arăt că în condițiile crește
rii efectivului de animale, asi
gurarea furajelor necesare a 

tății împotriva oricărei discri
minări naționale și rasiale. 
După eliberare, partidul nos
tru a fost organizatorul și 
conducătorul luptei comune a 
poporului român și a naționa
lităților conlocuitoare pentru 
victoria revoluției socialiste, 
în această luptă comună s-a 
făurit și s-a cimentat pentru 
totdeauna marea frăție a oa
menilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități.

Cred că nu este lipsă de 
modestie să afirmăm de la 
tribuna Congresului că unul 
din meritele de seamă ale 
partidului nostru constă în re
zolvarea marxist-leninistă a 
problemei naționale.

Niciodată în istoria țării 
noastre, naționalitățile conlo
cuitoare nu au fost așa de 
strîns unite cu poporul român 
ca astăzi. în zilele noastre, 
nici nu ne mai putem închi
pui viața altfel decît așa cum 
ne-a făurit-o partidul, așa 
cum o consfințește Constitu
ția patriei noastre comune, 
decît pe baza egalității și so
lidarității noastre frățești. Ba
zată pe luptă și muncă fră
țească comună, viața noastră 
ne oferă astăzi bucuria și fe
ricirea de a fi cetățeni egali 
în drepturi ai minunatei noas
tre țări socialiste. Iar deasu
pra acestei țări flutură victo
rios acel steag de libertate, 
visat de iobagii români și ma
ghiari de la Bobîlna, de toți 
cei ce au fost oprimați de-a 
lungul veacurilor pe melea
gurile patriei noastre. El este 
steagul Republicii Socialiste 
România, stat al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, stat 
suveran, independent.

Noua noastră Constituție 
dovedește în mod strălucit 
justețea politicii partidului 
nostru în problema națională. 
Naționalităților conlocuitoare 
li se asigură în Republica So
cialistă România folosirea li

patriei în anii șesenalului 
600 000 tone cărbune peste 
plan, la care mina Lupeni și-a 
adus contribuția cu aproape 
122 000 tone.

îndeplinirea sarcinilor eco
nomice este un rezultat al 
creșterii rolului de conducător 
al organizațiilor noastre de 
partid pe fiecare loc de mun
că. Organizațiile de partid s-au 
întărit primind în rîndurile 
lor pe cei mai buni muncitori, 
tehnicieni și ingineri. în pre
zent, în exploatările miniere 
din Valea Jiului lucrează peste 
7 600 membri și candidați de 
partid, cu peste 2 200 mai 
mulți decît la sfîrșitul anului 
1959, fapt care a permis ca în 
toate locurile cheie ale pro
ducției, pe toate schimburile, 
să se facă simțită prezența 
comuniștilor.

La mina Lupeni cei 1 350 
membri și candidați de partid 
sînt în fruntea luptei pentru 
realizarea sarcinilor de plan, 
pentru folosirea din plin a 
tehnicii noi, extinderea iniția
tivelor și metodelor avansate 
de muncă.

Un ajutor prețios îl dau or
ganizațiile de partid, care 
desfășoară o muncă permanen
tă de educare a muncitorilor 
în vederea stabilirii lor în 
brigăzi și a repartizării 
membrilor și candidațiloi- de 
partid pe toate schimburile.

Dezbatem în cadrul lucrări
lor Congresului programul 
dezvoltării țării în viitorii ani, 
programul propriei noastre 
fericiri. Pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile care ne stau 
în față în noul cincinal — de 
a extrage din minele Văii 

constituit o preocupare perma
nentă a organizației de partid 
și a consiliului de conducere. 
Pe această linie, am urmărit 
introducerea în cultură a unor 
plante furajere cu producții 
mari la hectar și cu un con
ținut ridicat de proteină, ex
tinderea culturilor intercalate 
și a culturilor duble. Din tota
lul suprafeței repartizate bazei 
furajere în anul trecut, a- 
proape 60 la sută a fost culti
vată cu plante leguminoase, 
acordîndu-se o atenție deose
bită lucernei. Dacă în anul 
1960 am obținut de pe un 
hectar cultivat cu plante 
furajere 1 116 unități nutritive, 
pentru care s-au folosit 15 zile 
muncă la hectar, în 1964 am 
reușit să obținem la un hec
tar 3 000 unități nutritive cu 
un consum de numai 12 zile- 
muncă. însemnate cantități de 
furaje am obținut și din cul
turile intercalate. De pildă, 
din cultura de porumb, in
tercalată cu dovleci, am reușit 
să obținem pe lingă producția 
de 3 600 kg porumb boabe la 
ha și cîte 4 500 kg dovleci 
la ha.

în centrul preocupării noas

beră a limbii materne, cărți, 
ziare, reviste, teatre; învăță- 
mîntul de toate gradele în 
limba proprie. în raioanele 
locuite și de populație de altă 
naționalitate decît cea româ
nă, toate organele și institu
țiile folosesc oral și în scris 
și limba naționalității respec
tive și fac numiri de funcțio
nari din rîndul acesteia sau 
al altor cetățeni care cunosc 
limba și felul de trai al popu
lației locale. în cadrul ridi
cării economice a tuturor re
giunilor și raioanelor țării, 
partidul și guvernul a acor
dat și acordă o atenție deose
bită dezvoltării economice și 
social-culturale și raioanelor 
în care trăiesc naționalități 
conlocuitoare. Dezvoltarea in
dustriei, așa cum arată Direc
tivele Congresului și raportul 
Comitetului Central, construi
rea de noi fabrici și uzine 
înseamnă ridicarea acestor 
raioane și localități ca și a 
întregii țări la o bogată viață 
economică și social-culturală, 
cale care duce la un nivel de 
civilizație și un standard de 
viață în continuă creștere și 
care va face ca întregul po
por să se bucure din plin de 
binefacerile industrializării so
cialiste a tării.

Cît de măreț și cît de sim
plu — ca toate marile adevă
ruri — cît de pătruns de mă
reața idee a internaționalis
mului proletar sună cuvintele 
primului secretar al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Unirea muncito
rimii, țărănimii, intelectuali
tății șj celorlalte categorii de 
oameni ai muncii, fără deo
sebire de naționalitate, în ju
rul partidului, reprezintă fac
torul hotărîtor al marilor bi- 
ruinți dobîndite de poporul 
nostru. întărirea continuă a 
acestei unități constituie ga
ranția sigură a mersului nos
tru victorios înainte pe dru
mul socialismului".

Jiului 8—8,5 milioane tone 
cărbune — noi am stabilit cu 
prilejul dezbaterii proiecte
lor de Directive o serie de mă
suri pentru o mai bună orga
nizare a muncii, ridicarea cali
ficării muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, pentru întă
rirea disciplinei și respectarea 
normelor de tehnica securității 
muncii.

Din raportul prezentat în 
fața Congresului am reținut 
că în următorii ani se va 
acorda o deosebită atenție in
tensificării mecanizării lucră
rilor miniere, îmbunătățirii 
condițiilor de muncă, mai ales 
a celor din subteran.

întrucît în minele din Valea 
Jiului peste 60 la sută din 
producția de cărbune se extra
ge din straturile groase, con
sider că Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice va trebui să 
se ocupe mai mult de mecani
zarea complexă a acestora, în
deosebi a lucrărilor de susți
nere, încărcare și transport în 
abataje. Dorința noastră, a 
minerilor din Valea Jiului, 
este ca utilajele, mecanismele 
și aparatajul de protecție și 
control, cu care vom fi dotați, 
să corespundă condițiilor noas
tre de zăcămînt, specificului 
nostru de muncă, pentru a le 
putea folosi cu maximum de 
eficiență în abataje.

Muncitorii mineri din Lu
peni asigură Congresul că vor 
munci cu dîrzenie și entu
ziasm pentru a contribui la 
îndeplinirea cu cinste a noilor 
sarcini pe care partidul le 
pune în față, în vederea înflo
ririi continue a scumpei noas
tre patrii.

tre a stat și problema folosirii 
cît mai raționale a furajelor, 
începînd din anul 1963 toate 
furajele grosiere sînt folosite 
în hrana animalelor numai 
tocate și preparate, mărin- 
pu-se astfel valoarea lor 
nutritivă. Am acordat aceeași 
atenție și preparării furajelor 
vitaminoase necesare tinere
tului animalier și în special 
păsărilor.

Cu toate aceste rezultate, 
atit în unitatea noastră, cît și 
în alte cooperative agricole de 
producție din regiunea Dobro
gea, există încă însemnate re
zerve pentru mărirea produc
ției de furaje la hectar. Foarte 
just se arată în raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că pentru asigu
rarea unei baze furajere satis
făcătoare este necesar să se 
elaboreze neîntîrziat un plan de 
măsuri privind creșterea pro
ducției la hectar a plantelor 
furajere cultivate, a producti
vității pășunilor și fînețelor și 
în mod deosebit extinderea 
industrializării furajelor. în 
acest scop propun să se stu
dieze posibilitatea de a se 
înființa unele unități inter- 

cooperatiste.. de preparare a 
furajelor combinate pentru 
cooperativele agricole de pro
ducție cu sector zootehnic 
dezvoltat.

Consiliul de conducere al 
cooperativei noastre, sub în
drumarea organizației de 
partid, a manifestat o grijă 
permanentă pentru asigurarea 
sectorului zootehnic cu cadre 
corespunzătoare din rîndul ce
lor mai buni cooperatori 
membri și candidați de partid, 
oameni cu experiență și dra
goste pentru această muncă, 
care au fost permanentizați la 
locul de producție.

îndeplinirea sarcinilor pri
vind sporirea efectivului de 
animale, creșterea producției 
pe cap de animal și ridicarea 
continuă a rentabilității aces

Intr-o pauză a Congresului
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Cuprinzătorul raport al Co

mitetului Central al partidu
lui, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
de o excepțională valoare teo
retică și practică, model de 
analiză profundă a activității 
multilaterale desfășurate de 
partid de la ultimul Congres, 
a fost ascultat cu atenție în
cordată de întregul nostru 
Congres. Pe baza generaliză
rii practicii construcției socia
liste în țara noastră, spriji- 
nindu-se pe fundamentul de 
granit al marxism-leninismu- 
lui, aplicat creator la condi
țiile concrete ale României, 
documentele pe care le dez
bate Congresul nostru sînt 
străbătute de un caracter 
profund științific și realist ; 
ele au ca trăsătură esențială 
continuarea neabătută a liniei 
politice generale a partidului 
și trasează programul dezvol
tării impetuoase, pe mai de
parte, a României socialiste.

în raportul C.C. sînt oglin
dite realizările obținute în 
dezvoltarea armonioasă a e- 
conomiei naționale. Spre orice 
colț al țării îți îndrepți pașii, 
te întîmpină, plină de vigoare 
și prospețime, viața noastră 
nouă, bogată în realizări în
cărcate de adînci semnificații, 
străbătută de avîntul clocoti
tor al muncii creatoare.

O expresie grăitoare a aces
tei realități este înfățișarea 
regiunii Cluj. în anii șesena
lului, regiunii noastre i-au 
fost alocate din fondurile sta
tului investiții de 7,3 miliarde 
Iei, din care s-au construit 
peste 20 de obiective indus
triale noi, dotate cu tehnică 
modernă. Concomitent, a con
tinuat lărgirea și dotarea cu 
tehnică avansată a celorlalte 
fabrici și uzine. Astfel că, în 
anul 1964, s-a realizat în nu
mai 75 de zile o producție 
globală echivalentă cu a în
tregului an 1960.

Raportăm cu satisfacție că 
oamenii muncii din industria 
regiunii Cluj, desfășurînd larg 
întrecerea socialistă în întîm- 
pinarea Congresului, și-au în
deplinit angajamentele luate, 
dînd peste plan o producție 
globală în valoare de 
77 000 000 lei, precum și în
semnate economii și beneficii.

în viitorul cincinal vor fi 
alocate regiunii Cluj fonduri 
și mai însemnate pentru con
struirea de noi capacități de 
producție, lărgirea și moder
nizarea celor existente.

Partidul pune în fața noas
tră, ca obiectiv esențial, lupta 
pentru îmbunătățirea continuă 
a calității produselor. Pe a- 
ceastă linie s-au obținut 
succese de seamă și în regiu
nea Cluj. Va trebui să ne pre
ocupăm însă cu mai multă 
insistență de această proble
mă, întrucît avem unele în
treprinderi, mai ales în ra
mura prelucrării lemnului și 
industria locală, ale căror pro
duse nu corespund întotdeau
na indicilor de calitate. 

tui sector impune ridicarea 
nivelului de organizare și 
creștere a animalelor pe baza 
celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii. O răspun
dere însemnată în această pri
vință, așa cum se subliniază în 
raportul Comitetului Central, 
ne revine nouă, specialiștilor 
care lucrăm în cooperativele 
agricole de producție. Pentru 
a ne îndeplini această sarcină 
avem în prezent condiții bune. 
Un sprijin prețios primim din 
partea organizațiilor de partid 
și a consiliilor de conducere ; 
simțim zi de zi tot mai mult 
încrederea și dragostea mem
brilor cooperatori. Primim 
ajutor din partea stațiunilor 
de cercetări, avem posibilitatea 
ca prin literatura bogată de 
specialitate editată în țara

Cu deplin temei sînt criti
cate în raportul Comitetului 
Central neajunsurile din acti
vitatea unor organe de con
ducere și planificare a econo
miei. Parte din ele s-au re
simțit și în activitatea unor 
întreprinderi din regiunea 
Cluj. De pildă, nenominali- 
zarea planului de producție 
de către unele ministere, de 
la începutul anului, împiedi
că organizarea ritmică și pre
gătirea fabricației și are re
percusiuni asupra calității 
produselor.

Indicațiile cuprinse în ra
port cu privire la asigurarea 
pieselor de schimb pentru uti
laje și mașini ne dau con
vingerea că și această pro
blemă, care ne-a provocat 

• greutăți, își va găsi într-un 
viitor apropiat o soluționare 
corespunzătoare. în orașul 
Cluj se simte nevoia construi
rii unei turnătorii și a unei 
sculării centralizate care să 
poată acoperi necesitățile în
treprinderilor. De asemenea, 
socotim important ca minis
terele să definitiveze planu
rile de sistematizare ale în
treprinderilor industriale din 
regiunea noastră, iar C.S.P. 
să studieze la amplasarea 
noilor obiective industriale 
posibilitățile de extindere a 
prelucrării masei lemnoase și 
de lărgire a întreprinderilor 
nemetalifere din zona Munți
lor Apuseni, în vederea folo
sirii în mai mare măsură a 
forței de muncă existente.

Analiza profund științifică 
și programul complex prevă
zut pentru dezvoltarea agri
culturii în următorii ani, cu
prinse în raportul Comite
tului Central, asigură mijloa
cele necesare și ne indică cu 
claritate căile ridicării pe o 
treaptă superioară a agricul
turii noastre socialiste, prin 
valorificarea multilaterală a 
rezervelor de care dispunem. 
Sîntem ferm hotărîți să nu 
precupețim nimic pentru în
făptuirea neabătută a acestor 
indicații în agricultura regiu
nii Cluj.

Orașul Cluj, cunoscut ca un 
străvechi focar de știință și 
cultură, trăiește în zilele 
noastre o viață științifică și 
culturală care a ajuns la o 
înflorire fără precedent. Aici 
își desfășoară activitatea 7 
institute de învățămînt su
perior cu 27 de facultăți, în 
care învață peste 16 000 de 
studenți pregătiți de peste 
1800 cadre didactice, printre 
care valoroși oameni de știin
ță și cultură. Prin grija parti
dului și statului nostru, în ul
timii ani s-a întărit conside
rabil baza materială pentru 
desfășurarea procesului de 
învățămînt, prin lărgirea spa
țiului de învățămînt, dotarea 
institutelor cu aparatură mo
dernă, înființarea de noi la
boratoare. S-au construit 11 
cămine moderne pentru stu
denți, o cantină de mare ca

noastră, . prin schimburile de 
experiență, să ne informăm la 
timp asupra celor mai noi 
realizări ale științei și practicii 
creșterii animalelor. Ținînd 
seama de sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. 
consider necesar ca fiecare 
cooperativă agricolă de pro
ducție să aibă inginer zooteh
nist propriu. în acest scop 
propun să se studieze posibi
litățile de lărgire a rețelei de 
pregătire a cadrelor de zooteh- 
niști, eventual prin înființarea 
de noi facultăți de zootehnie 
prin care să se poată pregăti 
un număr mai mare de cadre 
potrivit cerințelor actuale.

în lumina Directivelor celui 
de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., ținînd seama de faptul 
că unitatea noastră agricolă 

pacitate și o impunătoare casă 
de cultură.

în continuare, vorbitorul a 
spus : orașul Cluj se înscrie 
pe harta patriei și ca un pu
ternic centru de cercetare 
științifică. în filialele Acade
miei desfășoară o rodnică ac
tivitate peste 400 de cercetă
tori care, împreună cu cadrele 
didactice universitare, și-au 
adus o valoroasă contribuție 
la rezolvarea unor probleme 
fundamentale din diferite do
menii ale științei și a unor 
probleme legate nemijlocit de 
practica construcției socialiste.

Apreciez ca deosebit de im
portantă prevederea cuprinsă 
în raport de a se înființa pe 
lîngă Consiliul de Miniștri un 
Consiliu Național al Cercetării 
Științifice. Această măsură 
este cerută pregnant de dez
voltarea și diversificarea rapi
dă a cercetărilor științifice, 
care fac necesară coordonarea 
operativă și unitară a muncii 
de cercetare și de pregătire a 
cadrelor de cercetători. Astfel 
se va putea pune capăt defi
nitiv atitudinilor subiectiviste 
ale unor institute de cercetări 
departamentale, care în solu
ționarea unor probleme nu 
pornesc întotdeauna de la in
teresele fundamentale ale eco
nomiei naționale. O asemenea 
atitudine am întîlnit noi la 
Institutul de cercetări meta
lurgice, cînd soluțiile mai 
economicoase și rapide pentru 
obținerea pulberilor negre și 
a buretelui de fier, propuse de 
un colectiv de specialiști din 
Cluj, nu au găsit de la început 
înțelegerea cuvenită. Mi-aș 
permite să sugerez ideea ca în 
unele orașe, cum este și Clujul, 
să se studieze posibilitatea 
creării unui organism consul
tativ care să coordoneze acti
vitatea de cercetare științifică 
aplicativă ce se desfășoară la 
nivelul regiunii în Institutele 
Academiei, în institutele de 
cercetări agricole, în catedre
le institutelor de învățămînt 
superior și întreprinderi, pen
tru înlăturarea paralelismu
lui și fărîmițării forțelor și 
valorificarea cît mai opera
tivă în producție a rezultate
lor obținute.

In orașul Cluj pulsează cu 
vigoare o bogată activitate de 
creație literară și artistică. 
Aici își desfășoară activitatea 
un numeros și valoros detașa
ment de scriitori români și 
maghiari, care în ultimii ani 
au publicat un însemnat nu
măr de opere literare — ro
mane, volume de nuvele și 
poezii, de reportaje și critică 
literară, îmbogățind tezaurul 
literaturii noastre. Cele șase 
reviste își fac în permanență 
simțită prezența în aria publi
cisticii din țară. Creații va
loroase au realizat artiștii 
plastici și compozitorii clujeni. 
O rodnică activitate desfășoa
ră teatrele dramatice și mu
zicale care, printr-un reperto
riu bine orientat, aduc o 

este situată în apropiere de 
orașul' Constanța și că dispu
nem de condiții favorabilă 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic și valorificarea pro
duselor animaliere în stare 
proaspătă, ne propunem să 
ajungem la sfîrșitul anului 
1970 la o încărcătură de 29 
vaci la 100 ha teren agricol 
și 4 000 păsări la 100 ha de 
teren cultivat cu cereale.

în numele comuniștilor din 
cooperativa de producție „23 
August" asigur Congresul că 
vom munci cu mai multă 
hărnicie, vom mobiliza pe toți 
cooperatorii pentru a contri
bui la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX- 
lea al P.C.R. în domeniul 
creșterii producției agricole 
vegetale și animale.

contribuție de seamă la edu
carea oamenilor muncii.

Oamenii de creație sînt 
hotărîți să se călăuzească 
neabătut după indicațiile 
prețioase primite la recenta 
întîlnire cu conducătorii parti
dului, să făurească opere în 
care să oglindească veridic și 
la înalt nivel artistic realită
țile noastre. Hotărîrile Con
gresului reprezintă pentru ei 
un izvor nesecat de inspirație 
și forță stimulatoare.

Bucurîndu-se din plin de 
drepturile înscrise și garantate 
în Constituție, oamenii muncii 
maghiari și de alte naționali
tăți din regiunea Cluj parti
cipă cu entuziasm, pe temeiul 
deplinei egalități cu oamenii 
muncii români, la viața poli
tică, economică și social-cultu- 
râlă a țării. Lor le este asigu
rată posibilitatea nestingherită 
de a folosi limba mater
nă. de a avea cărți, ziare, re
viste, teatre și învățămînt de 
toate gradele în limba proprie. 
Sub soarele republicii și-a 
găsit împlinirea și s-a săpat 
adine în conștiința oamenilor 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități ideea căreia 
i-a dat expresie Avram Iancu 
încă în 1848, cînd spunea : 
„...firea ne-a așezat într-o 
patrie ca împreună să asudăm 
cultivînd-o, împreună să 
gustăm dulceața fructelor ei".

Hotărîtoare pentru înfăp
tuirea sarcinilor istorice stabi
lite de Congresul nostru este 
întărirea pe mai departe a ro
lului conducător al partidului. 
O dată cu sporirea activității 
creatoare a maselor se dezvol
tă însuși partidul, care își 
îmbogățește experiența politi
că și organizatorică, își perfec
ționează necontenit metodele 
și stilul de conducere a con
strucției socialiste. Partidul 
unește elanul revoluționar și 
activitatea creatoare a maselor 
cu dinamismul, perspectiva 
largă cu un realism profund, 
bazat pe cunoașterea legilor 
obiective ale societății, în- 
dreptînd eforturile poporului 
spre un țel unic — făurirea 
comunismului.

în regiunea Cluj activează 
o puternică organizație de 
partid, aproape 100 000 de 
comuniști, dintre cei mai 
înaintați muncitori, țărani și 
intelectuali, români, maghiari 
și de alte naționalități, care au 
dobîndit o prețioasă experien
ță. Organizațiile de partid își 
desfășoară activitatea în legă
tură din ce in ce mai strînsă 
cu sarcinile complexe ce le 
revin. în atenția lor se află 
în permanență problemele 
majore ale industriei și agri
culturii. ale dezvoltării știin
ței, culturii și învățămîntului.

Ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a rolului conducător al 
partidului, în condițiile conti
nuării la un nivel superior a 
operei de desăvîrșire a con- 

(Continuare în pag. a Vl-a)
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strucției socialiste, presupune 
îmbunătățirea organizării 
muncii și a controlului înde
plinirii hotărîrilor partidului, 
sarcini subliniate in mod deo
sebit în raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și cărora noi le vom da o 
mere atenție în activitatea de 
viitor, înlăturînd unele ne
ajunsuri ce s-au manifestat în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Sînt și acum sub puternica 

impresie a marii bogății de 
idei, a înaltei ținute a rapor
tului Comitetului Central care 
a făcut o analiză profundă a 
drumului parcurs de partidul 
nostru de la ultimul congres. 
Bilanțul celor șase ani de 
muncă rodnică și avîntată 
pusă în slujba operei de de- 
săvîrșire a construcției socia
liste, înfățișată în raport, 
ilustrează convingător conti
nua ascensiune, în ritm tot 
mai rapid, a economiei și cul
turii patriei noastre. Avem în 
față imaginea luminoasă a Ro
mâniei socialiste de azi, că
reia 1 se deschid noi și însu- 
flețitoare perspective.

Minunatele realizări dobîn- 
dite de oamenii muncii ne um
plu inimile de mîndrie patrio
tică și de dragoste fierbinte 
față de partid și conducerea 
sa care, bazîndu-se pe studie
rea atentă, în spiritul mar- 
xism-leninismului creator, a 
realităților concrete din Ro
mânia, stabilește sarcinile fun
damentale ale dezvoltării com
plexe și echilibrate a econo
miei, promovării progresului 
tehnic în toate ramurile, per
fecționării continue a relații
lor de producție socialiste, ri
dicării conștiinței socialiste a 
oamenilor.

Exprimînd năzuințele vitale 
ale poporului nostru, Partidul 
Comunist Român îndeplinește 
neabătut politica de industria
lizare socialistă — chezășia 
vieții îmbelșugate și fericite 
a oamenilor muncii, a inde
pendenței și suveranității na
ționale a patriei. Ca o măr
turie grăitoare a justeței aces
tei politici se înscriu și succe
sele însemnate înregistrate in 
creșterea potențialului indus
trial al regiunii Galați. Volu
mul producției globale indus
triale a regiunii este anul a- 
cesta de aproape două ori și 
jumătate mai mare decît în 
1959, ceea ce corespunde unui 
ritm mediu anual de 15,3 la 
sută. în perioada 1960—1965, 
regiunii Galați i-au fost aloca
te de peste trei ori mai multe 
fonduri de investiții decît în 
cei șase ani anteriori. Au fost 
construite și au intrat în func
țiune combinatul de celuloză 
și hîrtie, combinatul de fibre 
artificiale, complexul de in
dustrializare a lemnului de la 
Brăila, fabricile de mobilă și 
confecții din Focșani.

Întimpinînd Congresul, oa
menii muncii din regiunea 
noastră s-au angajat să depă
șească sarcinile de plan și s-au 
ținut de cuvînt. Ei au reali
zat peste plan, în primul se
mestru al acestui an, o pro
ducție globală în valoare de 
64 milioane lei, iar la produc
ția marfă angajamentul a fost 
depășit cu peste 30 milioane 
lei.

Producția de oțel pe locui
tor, așa cum în mod just se 
arată in raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
reprezintă un barometru im
portant al potențialului eco
nomic al fiecărei țări. În a- 

munca noastră. Proiectul de 
Statut al P.C.R. asigură con
dițiile optime pentru ridicarea 
activității organizațiilor de 
partid la nivelul sarcinilor 
mărețe puse în fața noastră 
de Congres.

Dragi tovarăși, am cinstea 
deosebită de a fi interpretul 
comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din regiunea 
Cluj, români și maghiari, de 

ceastă privință, Comitetului 
regional de partid Galați îi re
vine o mare răspundere, de
oarece sarcina de creștere a 
producției de oțel a țării în 
anii următori se va rea
liza în principal prin con
struirea Combinatului siderur
gic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, gigantul siderurgiei ro
mânești. Orașul Galați bă- 
trîn port dunărean, cu vechi 
tradiții revoluționare — va de
veni cel mai important centru 
siderurgic al țării, iar vechiu
lui curs al fluviului de apă al 
Dunării albastre i se va ală
tura noul fluviu de fontă și 
oțel al viitoarei cetăți de foc 
gălățene.

Pe baza orientării date de 
conducerea partidului în dez
voltarea întregii noastre in
dustrii, construcția combina
tului este concepută și se rea
lizează la nivelul tehnicii mon
diale, cu un înalt grad de au
tomatizare și mecanizare a 
producției. Astăzi, pe o întin
dere de aproape 1 000 de hec
tare se înalță siluetele vigu
roase ale atelierului de între
ținere mecanică, forjei, mode- 
lăriei și bazei de construcții 
ale viitorului combinat. Se des
fășoară cu intensitate lucră
rile la laminorul de tablă 
groasă, la fabrica de aglome
rare, la furnale, realizîndu-se 
zilnic un volum de construc- 
ții-montaj de aproape 3 mili
oane lei.

Acest mare combinat va 
avea nevoie de numeroase ca
dre de muncitori, ingineri și 
tehnicieni cu înaltă calificare. 
Concomitent cu desfășurarea 
construcției combinatului, co
mitetul regional de partid se 
ocupă intens de pregătirea ca
drelor în stare să mînuiască 
cu pricepere instalațiile și 
agregatele moderne.

Organizația noastră regio
nală de partid, privind ca o 
sarcină de mare răspundere 
construcția combinatului side
rurgic, asigură Congresul, 
conducerea partidului, că nu 
va precupeți nici un efort 
pentru mobilizarea comuniști
lor, a tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor în 
vederea executării lucrărilor 
de construcții-montaj la un 
înalt nivel tehnic și dării în 
funcțiune a capacităților in
tegrale de producție la terme
nele stabilite în Directivele 
Congresului.

în domeniul agriculturii, 
munca politică și organizato
rică a organelor de partid și 
de stat din regiunea Galați a 
fost îndreptată spre îmbună
tățirea activității unităților a- 
gricole socialiste, în vederea 
sporirii producției vegetale și. 
animale. Rezultatele obținute 
în acest an de unitățile agri
cole dovedesc eficiența activi
tății desfășurate

Am deosebita bucurie, to
varăși, să raportez Congresu
lui că toate cooperativele a- 
gricole de producție din re
giunea Galați au terminat re
coltatul de pe cele 162 000 ha 

a transmite, în numele lor, 
Comitetului Central, Biroului 
Politic, cea mai fierbinte re
cunoștință pentru înțelepciu
nea cu care ne conduce și 
grija ce o acordă dezvoltării 
regiunii noastre. Imaginea de 
mîine a României socialiste, 
oglindită în documentele Con
gresului nostru, reprezintă 
pentru poporul român izvorul 
unei puternice forțe mobiliza

cultivate cu grîu la 17 iulie, 
cu două zile înainte de deschi
derea lucrărilor Congresului, 
iar mîine se va încheia re
coltatul griului și în gospo
dăriile agricole de stat. La o 
suprafață de 105 000 ha, dc pe 
care recolta a și fost treierată 
pînă în prezent, în coopera
tivele agricole s-a obținut în 
medie o producție de 2 300 kg 
griu la hectar, iar în gospo
dăriile de stat — de aproape 
2 900 kg la ha. Iată, tovarăși, 
mărturii ale roadelor activită
ții avîntate a oamenilor mun
cii de pe ogoarele regiunii 
noastre, ale aplicării politicii 
partidului nostru la sate.

Analizînd rezervele și posi
bilitățile existente în agricul
tură, ținînd seama de baza 
materială cu care este dotată 
regiunea, de experiența do- 
bîndită de țăranii cooperatori, 
de cei aproape 900 de specia
liști care lucrează în unitățile 
agricole — noi am ajuns la 
concluzia că dispunem de toa
te premizele pentru a face 
față cu cinste sarcinilor pre
văzute de Directivele Congre
sului.

După cum este cunoscut, re
giunea noastră dispune de 
condiții favorabile creșterii 
suprafețelor amenajate pen
tru irigat. în urma unor stu
dii efectuate de comitetul re
gional de partid, a rezultat că 
suprafețele irigate pot crește 
de la 33 000 hectare, cit tota
lizează în prezent, la 180 000 
hectare, în special în Lunca 
Dunării și Terasa Brăilei.

întrucît în regiunea Galați 
există terenuri sărăturoase, 
situate în Lunca Dunării și în 
zona rîului Călmățui, care se 
întind pe 18 000 hectare, pro
punem ca Institutul Central 
de Cercetări Agricole, în urma 
unor studii aprofundate, să 
elaboreze soluții practice pen
tru punerea în valoare a aces
tor terenuri.

Toate acestea, împreună cu 
intensificarea gradului de me
canizare a agriculturii și spo
rirea cantităților de îngrășă
minte chimice, vor duce la 
dezvoltarea producției agrico
le în regiunea noastră, la ob
ținerea unor recolte mari și 
constante la hectar.

Comitetul regional se va o- 
cupa în continuare de întări
rea economico-organizatorică 
a cooperativelor agricole de 
producție. Vom acorda atenție 
deosebită creșterii rolului a- 
dunărilor generale în rezol
varea problemelor principale 
ale producției, respectării de
mocrației cooperatiste, aplică
rii eficiente a mijloacelor de 
cointeresare materială a țăra
nilor cooperatori. Ne expri
măm convingerea că noile 
măsuri privitoare la organi
zarea coordonării activității 
sectorului cooperatist din a- 
gricultură vor fi bine primite 
de cooperatori și vor contri
bui la sporirea producției 
agricole.

Aprobăm cu căldură noul 
Statut al Partidului Comu

toare, al încrederii nestrămu
tate în viitorul luminos pe 
care și-l făurește sub condu
cerea încercată a partidului. 
Poporul nostru, mîndru de 
drumul glorios pe care l-a 
străbătut, pășește azi într-o 
etapă nouă, începe urcușul 
unei trepte noi spre societatea 
comunistă. Nimic și nimeni 
nu-1 poate abate de pe aceas
tă cale 1 

nist Român, care exprimă 
forța și maturitatea partidu
lui, coeziunea și unitatea sa 
de nezdruncinat șl ne vom 
dărui toată puterea noastră 
de muncă pentru respectarea 
cu strictețe a prevederilor 
sale. In lumina sarcinilor tra
sate în raportul prezentat la 
Congres — a spus vorbitorul 
în continuare — comitetul re
gional va orienta mai bine 
activitatea de partid în regiu
nea noastră spre rezolvarea 
tuturor problemelor, va an
trena mai mult în muncă pe 
toți tovarășii din organele de 
partid, dezvoltînd și întărind 
permanent munca colectivă.

Proiectul de Statut acordă 
o atenție deosebită calității de 
membru de partid. Prevede
rea referitoare la desființarea 
stagiului de candidat cores
punde schimbărilor calitative 
petrecute în viața partidului, 
a întregii noastre societăți. 
Organizația noastră regională 
va asigura șl pe viitor ca în 
partid să fie primiți cei mai 
înaintați și mai activi oameni 
ai muncii, care dovedesc că 
posedă calitățile moral-politi- 
ce cerute unui comunist. O 
dată cu preocuparea pentru 
întărirea organizațiilor de 
partid din sectoarele hotărî- 
toare ale producției indus
triale, ne vom îndrepta aten
ția spre agricultură, șantiere 
de construcții și școli, unde 
mai sînt unele organizații de 
partid slabe din punct de ve
dere numeric și calitativ.

Pentru continua îmbunătă
țire a activității noastre este 
necesar să folosim și să sti
mulăm și mai mult critica și 
autocritica — factor de seamă 
al dezvoltării societății. Tre
buie să vă mărturisesc, to
varăși, că pentru noi, dele
gații din regiunea Galați, și 
sîntem convinși că și pentru 
ceilalți delegați, spiritul critic 
și autocritic în care conduce
rea partidului a analizat acti
vitatea desfășurată între cele 
două congrese constituie un 
model de înaltă ținută prin
cipială. Analiza activității în 
acest spirit va mobiliza orga
nele de partid, comuniștii și 
toți oamenii muncii din in
dustrie, agricultură și din ce
lelalte domenii de activitate 
la abordarea problemelor con
strucției socialiste cu și. mai 
înaltă răspundere, va stirhula 
și mai mult schimbul de opi
nii, va duce la îmbunătățirea 
activității în toate domeniile.

Asigurăm Congresul, con
ducerea noastră de partid, că 
organizația regională de par
tid, toți muncitorii, țăranii și 
intelectualii din regiunea Ga
lați, animați de un puternic 
patriotism, vor înfăptui cu 
hotărîre marile sarcini care 
stau în fața noastră, aducîn- 
du-și astfel prin hărnicia și 
priceperea lor contribuția la 
traducerea în viață a măre
țului program trasat de cel 
ae-al IX-lea Congres al parti
dului, la înflorirea și prospe
ritatea României socialiste.

O mare atenție au acordat 
comitetul de partid și organi
zațiile de bază permanentiză
rii cadrelor. în brigăzi, lucrînd 
an de an aceleași cadre, avînd 
în primire aceleași suprafețe 
și mașini agricole, se poate 
asigura o mai temeinică or
ganizare a muncii, o folosire 
judicioasă a mijloacelor teh
nice, aplicarea concretă a mă
surilor agrotehnice. De pildă, 
comunistul Ion Leuștean, bri
gadier de cîmp, are o vechime

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE NECULA
Raportul Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român, prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sinte
tizează prefacerile adînci ce 
au avut loc în țara noastră 
și deschide in fața poporului 
noi perspective însuflețitoare.

îmbunătățirea permanentă 
a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție — o- 
biectiv de seamă al politicii 
economice a partidului — își 
găsește expresia și în regiu
nea București, unde în pe
rioada ce a trecut de la Con
gresul al VIII-lea au apărut 
o scrie de mari obiective in
dustriale, dintre care cele mai 
importante sînt cele două 
combinate chimice de la Că
lărași și Turnu Măgurele. 
Succese de seamă au pbținut 
și tînăra industrie petrolieră 
din regiune, construcțiile nava
le, industria ușoară și alimen
tară, producția globală in
dustrială a regiunii fiind la 
sfîrșitul anului trecut de două 
ori mari mare decît în 1959. 
în noul plan cincinal vor fi 
alocate însemnate fonduri 
pentru dezvoltarea regiunii 
București, creîndu-se posibi
litatea pentru intrarea în 
funcțiune a unor importante 
obiective industriale. în anul 
1970, Combinatul chimic de 
la Turnu Măgurele va produ
ce circa 550 000 tone de în
grășăminte complexe. Comi
tetul regional de partid este 
conștient de sarcina de mare 
răspundere ce îi revine pen
tru asigurarea scurtării dura
tei de execuție a lucrărilor pe 
șantierul combinatului, atin
gerea în termenul planificat 
a parametrilor de producție, 
respectarea indicilor de cali
tate a produselor.

Experiența regiunii Bucu
rești, cea mai mare regiune 
agricolă a țării, în care coo
perativizarea agriculturii s-a 
terminat încă la începutul 
anului 1961, constituie o con
firmare a justeței aprecierilor 
cuprinse în raportul Comite
tului Central, care subliniază 
faptul că cea mai potrivită 
formă de organizare a mun
cii în comun a țăranilor, de 
creștere a producției agricol^ 
și de îmbunătățire a nivelului 
de trai este cooperativa agri
colă de producție.

Oamenii muncii de pe o- 
goarele regiunii București în
cheie astăzi recoltarea griului 
dc pe cele 537 000 ha. Infor
măm Congresul că pe supra
fața de 451 000 ha de pe care 
recolta a fost treierată, s-a 
obținut o producție medie de
2 440 kg grîu la ha. Cîmpia 
Bărăganului își arată rodni
cia : pe 190 000 ha s-a reali
zat o producție de 2 914 kg 
grîu la ha, gospodăriile de 
stat din această parte a re
giunii obținînd în medie
3 445 kg grîu la ha.

înfățișînd marile obiective 
ce stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură, ra
portul subliniază necesitatea 
creșterii și în viitor a produc
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de peste 7 ani în această 
muncă. El a recoltat anul tre
cut, în condiții de neirigare, 
de pe o suprafață de 150 ha, 
cîte 3 003 kg floarea-soarelui 
la hectar, iar la porumb boa
be, de pe cele 350 ha, a obți
nut o producție medie de 8 100 
kg la hectar. Sînt și alte ase
menea exemple.

Ca unul care lucrez pe o- 
goare de mai mulți ani vreau 
să arăt că prevederile proiec

ției cerealiere. Pentru perioa
da cincinalului, pe întreaga 
agricultură se prevede spo
rirea producției de grîu cu 17 
la sută și de porumb cu 26 la 
sută. Apreciem însă că în 
condițiile regiunii București 
există posibilități mult mai 
mari de creștere a producției 
agricole. Ne angajăm ca prin- 
tr-o mai bună organizare a 
muncii să fie puse în valoare 
marile rezerve de care dis
pune agricultura regiunii.

Legat de aceasta, țin să su
bliniez că este pe deplin justă 
aprecierea din raportul Co
mitetului Central cu privire 
la rolul important al gospo
dăriilor agricole de stat, care 
prin temeinica organizare a 
procesului de producție și re
zultatele obținute constituie 
un exemplu pentru cooperati
vele agricole. Realizările gos
podăriilor de stat din regiu
nea noastră confirmă aceasta 
apreciere. în 1964, an cu con
diții climatice nefavorabile, 
aceste unități au obținut în 
medie la hectar 3 470 kg 
porumb boabe. Considerăm 
însă că în aceste unități 
există încă posibilități însem
nate pentru sporirea produc
ției.

De un real ajutor în activi
tatea noastră sînt indicațiile 
din raportul Comitetului 
Central cu privire la ampla
sarea mai judicioasă a cultu
rilor pe zone și în cadrul fie
cărei unități agricole; în a- 
ceastă direcție, în regiunea 
București au fost obținute 
unele realizări, ca de pildă : 
concentrarea producției de 
porumb în gospodăriile agri
cole de stat din Lunca Dună
rii, cultivarea a numai trei 
soiuri de grîu de mare pro
ductivitate și a unui număr 
restrîns de hibrizi de porumb 
în raport cu diferitele zone 
etc. Comitetul regional va a- 
corda o mai mare atenție cul
tivării celor mai corespunză
toare soiuri pe cele mai potri
vite terenuri, ceea ce consti
tuie o rezervă însemnată de 
creștere a producției agricole.

Importantele sarcini reieșite 
din raportul Comitetului 
Central și din proiectul de 
Directive privind dezvoltarea 
sectorului zootehnic, constituie 
pentru Comitetul regional de 
partid București un îndemn 
de a-și mobiliza și mai mult 
forțele în vederea îmbunătă
țirii activității în acest dome
niu. folosind experiența și re
zultatele obținute. în perioada 
anilor 1959—1964, în regiunea 
București efectivele de tauri
ne au crescut cu 126 400 cape
te, porcinele cu 280 000 capete 
și ovinele cu 128 700 capete, 
iar producția animalieră a în
registrat o creștere de 85 la 
sută la lapte și 66 la sută la 
carne.

Documentele Congresului 
trasează sarcina generalizării 
metodelor industriale de creș
tere a animalelor, mijloc efi
cient pentru ridicarea ponde
rii zootehniei in producția a- 

tului de Directive referitoare 
la agricultură sînț pe deplin 
realizabile. Cînd spun acest 
lucru, am în vedere mai mulți 
factori, printre care : existen
ța unei puternice baze teh- 
nico-materiale și care este în 
continuă dezvoltare ; oamenii 
cu o bogată experiență acu
mulată de-a lungul multor ani 
de muncă, primirea de noi 
mașini dintre cele mai moder
ne, sporirea cantităților de 

gricolă. în cuprinsul regiunii 
noastre sînt în producție la 
capacitatea totală sau parțială 
2 combinate avicole, 3 combi
nate de creștere și îngrășare 
a porcilor și 9 îngrășătorii de 
taurine care asigură producția 
pe baza unei tehnologii mo
derne. Semnificative sînt suc
cesele obținute de Combinatul 
avicol Crevedia, unde în mai 
puțin de 4 ani s-a realizat o 
producție de 40 milioane ouă. 
5 milioane pui de o zi, 3 000 
tone carne de pasăre, înre- 
gistrîndu-se beneficii în va
loare de peste 26 milioane lei.

Pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin în sectorul 
zootehnic va trebui să înlătu
răm unele deficiențe, în spe
cial în ceea ce privește în
grijirea rațională a animale
lor. asistența zooveterinară. să 
extindem rasele de mare pro
ductivitate și să generalizăm 
metodele înaintate. Indicația 
din raport cu privire la mă
rirea proporției vacilor în ca
drul turmei de taurine con
stituie pentru regiunea noas
tră o sarcină importantă ce 
trebuie grabnic îndeplinită. 
Vom acorda o mai mare aten
ție asigurării bazei furajere 
prin extinderea culturilor va
loroase și creșterea producției 
la hectar, mărirea suprafețe
lor irigate, extinderea cultu
rilor duble și mai buna în- 
griiire și folosire a pășunilor.

Dată fiind ponderea secto
rului cooperatist în agricultu
ra țării noastre, consider că 
sînt deosebit de importante 
problemele ridicate în rapor
tul prezentat de tovarășul Ni
colae Ceaușescu cu privire la 
necesitatea creării unor orga
ne inter-cooperatiste. menite 
să coordoneze eforturile coope
rativelor în vederea sporirii 
producției. De altfel. în acti
vitatea acestora se ivesc nu
meroase probleme care cer ca 
două sau mai multe coopera
tive să-si unească eforturile 
pentru realizarea unor acțiuni 
în sprijinul dezvoltării lor e- 
conomice. De nildă, în cadrul 
lărgirii bazinelor legumicole 
din regiunea București se 
simte necesitatea coordonării 
activității cooperativelor res
pective atît. pentru organiza
rea producției, cît și a desfa
cerii produselor. Aceeași ne
cesitate anare si îa desfășura
rea unor lucrări hidroamello- 
raiive. în lunca Talomiței. pe 
teritoriul cooperativelor agri
cole Sărățeni. Muntenii Buzău, 
Căzănești, există posibilitatea 
unei mai bune valorificări a 
circa 1 500 ha teren, în cazul 
cînd aceste unități ar acționa 
în comun pentru executarea 
unor lucrări de desecări.

Luminoasele perspective 
deschise agriculturii socialiste 
sporesc si mai mult avîntul 
lucrătorilor de ne ogoare. Nu 
de mult oamenii muncii din 
regiunea București au întîm- 
ninat cu inimile pline de 
bucurie pe conducătorii de 
partid și de stat în mijlocul 

îngrășăminte chimice, extin
derea suprafețelor irigate.

în numele comuniștilor, al 
întregului colectiv de muncă 
de la G.A.S. Dudești, asigur 
Congresul partidului nostru 
drag că vom depune toate 
eforturile, că vom folosi toată 
experiența și priceperea noas
tră pentru ă îndeplini cu 
succes sarcinile ce ne revin 
din mărețul program elaborat 
de Congres pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste. ;

lor. Un îndemn prețios îl con
stituie cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care a re
comandat țăranilor cooperatori 
să folosească cu pricepere uti
lajele moderne ce le-au fost 
puse la dispoziție, să aplice cu 
consecvență regulile agroteh
nice, în așa fel îneît Bărăga
nul să devină un exemplu de 
îmbinare armonioasă a tehni
cii și științei agricole cu isci 
sința și hărnicia celor care 
și-au unit forțele pe ogoarele 
înfrățite.

La cel de-al IX-lea Con
gres, partidul nostru se pre
zintă mai puternic ca oricînd, 
strîns unit în jurul Comitetu
lui Central și urmat cu 
profund devotament de între
gul popor. Comuniștii din re
giunea București au dezbătut 
cu un înalt simț de răspundere 
proiectul de Statut al parti
dului, exprimîndu-și deplinul 
lor acord cu conținutul aces
tui important document care 
reflectă stadiul actual de dez
voltare al partidului, creșterea 
forței și maturității sale, 
coeziunea și unitatea sa de 
nezdruncinat.

Punînd în evidență crește
rea rolului conducător al par
tidului în toate ddmenlile de 
activitate, raportul critică în 
mod just aspectele negative 
care se mai întîlnesc în mun
ca unor organe și organizații 
de partid. Și în regiunea 
noastră au fost situații cînd 
s-au manifestat o serie de 
lipsuri asemănătoare celor a- 
rătate în raport.

Sarcinile mari care stau în 
fața noastră impun o preo
cupare sporită pentru îmbu
nătățirea stilului și metodelor 
de muncă, mal mult sprijin 
comitetelor raionale și organi
zațiilor de partid, un control 
eficient și o îndrumare cît mai 
competentă. De asemenea — 
așa cum s-a subliniat și la 
conferința regională — va 
trebui să acordăm toată aten
ția rezolvării mai operative a 
problemelor, creșterii eficien
ței muncii de partid în toate 
sectoarele de activitate, dez
voltării criticii și autocriticii.

Luptînd pentru traducerea 
în viață a sarcinilor cuprinse 
în documentele celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, sîntem ho- 
tărîți să îmbunătățim mai de
parte munca colectivă, să mi
lităm cu consecvență pentru 
întărirea legăturilor cu ma
sele largi de oameni ai mun
cii care sînt chemate să 
dea viață politicii partidului 
nostru.

însuflețiți de mărețele o- 
biective ce ne stau în față, cei 
110 000 membri de partid din 
regiunea București, toți oame
nii muncii, asigură Congresul 
partidului că își vor consacra 
întreaga lor energie înfăptui
rii programului de înflorire 
continuă a României socialis
te, de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a în
tregului popor.

Din raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reiese în mod deosebit de clar 
că profundele transformări 
din viața poporului se dato- 
resc aplicării politicii științifi
ce, marxist-leniniste, a parti
dului nostru. Totodată, rapor
tul stabilește perspectiva lu
minoasă ce se deschide po
porului nostru prin îndeplini
rea mărețelor obiective pre
văzute în proiectele de Direc
tive ale Congresului al IX-lea 
al partidului. în cadrul aces
tora uu loc important îl ocu
pă prevederile referitoare la 
dezvoltarea agriculturii noa
stre socialiste. Obiectivele sta
bilite pentru această impor
tantă ramură a economiei na
ționale urmăresc mobilizarea 
susținută a rezervelor și po
sibilităților existente pentru 
creșterea continuă a produc
ției agricole.

în ridicarea nivelului acti
vității întregii agriculturi, un 
rol important îl au gospodă
riile agricole de stat. în rapor
tul de activitate al Comitetu
lui Central se subliniază că, în 
următorul plan cincinal, gos
podăriile agricole de stat vor 
primi importante fonduri de 
investiții, astfel îneît cea mai 
mare parte din producția gos
podăriilor agricole de stat să 
fie realizată în unități specia
lizate.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LAZÂR MANEA
Pe linia rezultatelor bune 

obținute în ultimii ani de gos
podăriile agricole de stat în 
creșterea producției se înscriu 
și realizările dobîndite de co
lectivul nostru, sub îndruma
rea comitetului de partid. 
Gospodăria agricolă de stat 
Dudești a luat ființă pe me
leagurile unei foste „împără
ții" a apelor, stufului și pădu
rilor de sălcii. Astăzi. însă, a- 
ceste meleaguri au o nouă în
fățișare. în locul pădurilor de 
sălcii, al mlaștinilor și al stu
fului cresc adevărate păduri 
de porumb și floarea-soarelui. 
Toate aceste înnoiri ce s-au 
petrecut în ținuturile dintre 
apele Dunării au fost posibile 
datorită aplicării în viață a 
politicii partidului de valorifi
care largă a resurselor exis
tente.

Pe această linie apreciez 
foarte mult prevederile pro
iectului de Directive privind 
executarea în continuare a 
unor importante lucrări de 
hidroameliorații. Prin lucrări 
de desecare, defrișare și de- 
stufizare, numai în gospodăria 
de stat Dudești urmează ca 
în viitorii ani suprafața ara
bilă să crească de la 4 300 ha 
la 6 000 ha. Socotind că vom 
obține la hectar doar cîte 6000 
kg porumb boabe. înseamnă 
că numai de pe noile supra
fețe intrate în circuitul agri

col vom da în plus o produc
ție de 10 200 tone porumb. Și 
aceasta se va asigura numai 
într-o singură unitate. Exem
plul gospodăriei noastre de
monstrează justețea indicației 
cuprinse în raportul Comite
tului Central de a lua măsuri 
pentru urgentarea executării 
lucrărilor de îndiguiri și de
secări în Lunca Dunării și 
pentru grăbirea dării în folo
sință a terenurilor recuperate.

Pe baza analizei condițiilor 
pedoclimatice, a posibilităților 
existente, G.A.S. Dudești a 
fost profilată pe cultura po
rumbului, a cărei suprafață a 
crescut de la 1 100 ha în 1960, 
la 2 700 ha în acest an. Exem
plul unității noastre arată că 
specializarea gospodăriilor a- 
gricole de stat contribuie la 
obținerea unor realizări supe
rioare prin faptul că producția 
este mai rațional organizată, 
iar mijloacele tehnice sînt fo
losite mai eficient. Dacă, de 
pildă, în anul 1960 producția 
medie obținută la hectar era 
de 2 238 kg, în anul 1962, ea a 
sporit la 4 648 kg, pentru ca 
anul trecut, în condiții clima
tice mai puțin favorabile, să 
se ridice la 5 340 kg porumb 
boabe. Deci. în decurs de 4 
ani, producția de porumb Ia 
hectar a înregistrat o creștere 
de peste 3 100 kg. în același 
interval, la floarea-soarelui, 

producția medie la hectar a 
crescut de la 1 453 kg la 2 245 
kg. Gospodăria agricolă de 
stat Dudești a adus o contri
buție sporită la constituirea 
fondului central al statului, 
livrînd anul trecut 5 822 tone 
porumb, față de 2 752 tone în 
1960 și 1 797 tone floarea-soa
relui, față de 500 tone.

Din raportul Comitetului 
Central se desprinde ideea că 
nu există domeniu de activi
tate în care organizațiile de 
partid să nu acționeze ca for
ță motrică. Pe această linie aș 
vrea să scot în evidență că în 
unitatea noastră succesele ob
ținute se datoresc muncii 
pline de abnegație a comuniș
tilor, creșterii influenței lor în 
masa lucrătorilor, ridicării ro
lului de conducător al organi
zației de partid, capacității de 
a mobiliza toate forțele la în
deplinirea sarcinilor trasate 
de partid. Comitetul de partid 
a pus un accent deosebit pe 
primirea în rîndurile comu
niștilor a celor mai buni mun
citori din toate sectoarele de 
producție. în prezent, la 
G.A.S. Dudești există un nu
măr de 115 comuniști. Am 
avut în vedere respectarea 
neabătută a prevederilor Ple
narei Comitetului Central al 
partidului din aprilie 1962 cu 
privire la întărirea continuă a 
rîndurilor partidului.

Vă mărturisesc din inimă 
că simt o bucurie nemărgini
tă pentru faptul că am prile
jul să particip la lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 
— forul suprem al comuniș
tilor din România socialistă.

Lucrez de mai bine de 20 
de ani la Combinatul chimi- 
co-metalurgic din Bala Mare, 
îngăduiți-mi să vă prezint 
cîteva cifre grăitoare care pot 
arăta cum am muncit noi în 
anii șesenalului, mobilizați și 
îndrumați permanent de or
ganizațiile de partid, pen
tru îndeplinirea prevederi
lor Congresului al VIII-lea. 
în această perioadă producția 
de plumb moale a crescut de 
aproape 6 ori, cea de cupru 
electrolitic de aproape patru 
ori și jumătate, iar la lamina
te de plumb de peste două 
ori. Sporul de producție s-a 
obținut în cea mai mare mă
sură pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Rezultatele obținute sînt o 
urmare a preocupării perma
nente a colectivului nostru 
pentru introducerea și pro
movarea tehnicii noi în pro
cesul de producție, pentru a- 
plicarea tehnologiilor moder
ne. Numeroși muncitori, ingi
neri și tehnicieni au venit cu 
propuneri valoroase pen
tru perfecționarea producției, 
printre care : efectuarea ope
rativă a controlului asupra 
calității la electroliza de cu
pru. mecanizarea unor opera
țiuni care se făceau manual, 

— ca, de pildă, deșarjarea la 
secția aglomerare — monta
rea unui pod rulant la rafi
narea plumbului și altele. Au 
fost făcute propuneri pentru 
reducerea pierderilor de me
tale în zgură, îmbunătățirea 
calității produselor și a indi
cilor de utilizare a capacită
ților de producție.

Vreau să informez Congre
sul că, dacă în 1959 am pro
dus numai 52,9 la sută cu
pru electrolitic de calitate su
perioară, în prezent acest 
procent reprezintă 99,7 la 
sută.

în raportul C.C. prezentat 
la Congres se prevăd sarcini 
importante pentru metalurgia 
neferoasă, atît în sectorul ex
tractiv, cît și în cel de prelu
crare. Combinatul nostru va 
avea sarcina să realizeze în 
viitorul cincinal peste 90 la 
sută din producția de cupru 
a țării.

în lumina sarcinilor puse 
în fața noastră am reținut 
necesitatea de a se crea toate 
condițiile pentru respectarea 
termenelor planificate de 
dare în funcțiune a noilor o- 
biective, dar mai ales pentru 
atingerea capacităților și in
dicatorilor t.ehnico-economici 
proiectați, într-un termen cît 
mai scurt de la punerea în 
funcțiune.

Colectivul nostru este con
știent de importanța acestei 
indicații, de marea răspundere 
pe care o avem, întrucît în
deplinirea sarcinilor de plan 

ce revin combinatului pentru 
viitorul cincinal este strîns le
gată de realizarea la termenul 
stabilit a lucrărilor de inves
tiții la uzina nouă de cupru, 
dar mai ales de felul cum ea 
va funcționa. Vom continua 
acțiunea de ridicare a cunoș
tințelor profesionale ale mun
citorilor și tehnicienilor noștri 
în vederea însușirii tehnolo
giei noi ce va fi introdusă în 
uzină, în special la oxizii de 
plumb și secția de cupru. Da
rea în funcțiune la termen 
este strîns legată și de spriji
nul uzinelor constructoare de 
mașini cărora le cerem să res
pecte întocmai termenele con
tractuale și să ne asigure uti
laje de calitate superioară.

Partidul a pus în fața noas
tră, ca una din sarcinile de 
bază, asimilarea de noi produ
se. Organizația noastră de 
partid a simțit din plin aceas
tă răspundere. Ca urmare, în 
perioada șesenalului la com
binatul nostru au fost asimi
late o serie de produse noi.

Am reținut din raport im
portanța ce trebuie acordată 
în continuare valorificării cu 
maximum de eficiență econo
mică a tuturor rezervelor in
terne. Această indicație trebu
ie să determine în combinatul 
nostru o preocupare susținută 
pentru mai buna valorificare 
a metalelor din zguri și pra
furi volatile.

în centrul atenției noastre 
va sta în continuare, ca obiec

tiv principal, îmbunătățirea 
calității produselor. în acest 
scop, vom lua măsuri pentru 
creșterea cu 1 la sută a pon
derii calității superioare a 
sulfurii de sodiu, iar prin îm
bunătățirile tehnologice ce le 
vom aduce la faza de spălare 
și filtrare vom reduce acidita
tea pămîntului decolorant sub 
prevederile normelor admise.

Vestea că partidul își va 
schimba denumirea și publica
rea Proiectului de Statut al 
P.C.R. au produs o mare bucu
rie în rîndurile noastre. Orga
nizațiile de partid vor deveni 
mai puternice, vor exercita 
mal competent rolul de con
ducător politic pe locul de 
muncă, își vor spori forța lor 
mobilizatoare. Nouă, comuniș
tilor, ne revine sarcina să-i cu
noaștem bine și să ne ocupăm 
de pregătirea sub toate laturi
le a celor care urmează să 
poarte înaltul titlu de membru 
al Partidului Comunist Român.

Viața frumoasă pe care o 
trăim ne îndeamnă pe noi, me- 
talurgiștii și chimiștii —■ csre, 
pe vremuri, am îndurat mul
tă mizerie — să depunem toa
te eforturile pentru traducerea 
în faptă a grandioaselor obiec
tive cuprinse în planul cin
cinal — plan față de care ne 
exprimăm adeziunea noastră 
totală. Sîntem hotărîți să ne 
consacram întreaga capacitate 
de muncă înfloririi continue a 
României socialiste, ridicării ei 
pe o treaptă superioară a pro
gresului și civilizației.
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Exprimînd sentimentele co
muniștilor și ale tuturor oa
menilor muncii din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
aprobăm din toată inima ra
poartele prezentate de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, 
proiectele de Directive și pro
iectul de Statut, documente 
de o excepțională valoare te
oretică și practică, care ana
lizează multilateral și sinteti
zează realizările minunate în
făptuite de poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă, 
Clarvăzătoare, fermă și con
secventă a gloriosului nostru 
partid în frunte cu Comitetul 
său Central, înfățișează sar
cinile grandioase ale înaintă
rii României socialiste pe 
drumul desăvîrșirii construc
ției socialismului.

Politica partidului de in
dustrializare socialistă a de
terminat și în regiunea noastră 
desfășurarea unei intense ac
tivități economice pentru pu
nerea în valoare a resurselor 
ei. a determinat și stimulat 
întreaga muncă și inițiativă 
creatoare a maselor, ceea ce a 
dus la scoaterea regiunii din 
înapoierea pe care am moște
nit-o de la regimul trecut, la 
schimbarea din temelii a mo
dului de viață al oamenilor de 
pe aceste meleaguri.

Numai îh perioada planului 
de șase ani s-au investit în 
regiunea Mureș din fondurile 
Statului circa 7,5 miliarde lei, 
asigurîndu-se punerea în 
funcțiune a unor obiective de 
mare importanță pentru eco
nomia națională.

Dominată în trecut de ra
mura forestieră, șl aceasta 
redusă exclusiv la exploata
rea masei lemnoase și pro
ducția de cherestea, industria 
regiunii a cunoscut în anii 
puterii populare o puternică 
dezvoltare. Industria energiei 
electrice și chimică se afirmă 
tot mai pronunțat ca ramuri 
de bază ale industriei regiu
nii, avînd o importantă pon
dere în economia națională. 
Numai termocentralele Fîn- 
tînele și îernut produc de 
3 ori mai multă energie decît 
producția totală a întregii 
țări din anul 1938. Producția 
industriei chimice este de 
peste două ori mai mare 
decît în anul 1959. Anul aces
ta va intra în funcțiune Com
binatul de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș.

Fabricile de zahăr Luduș și 
Tg. Mureș, creații ale regimu
lui nostru, cu capacitatea lor 
zilnică de prelucrare de peste 
500 vagoane sfeclă, situează 
regiunea Mureș pe primul loc 
în țară la producția de za
hăr, producind 82 la sută din 
producția României anului 
1938.

Vă rog să-mi permiteți, to

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE MURGULESCU
La marile succese obținute 

de oamenii muncii din uzine 
li de pe ogoare în opera de 
■onstruire a vieții noi, socia- 
ffiste, și-au dat sprijinul lor 
entuziast și oamenii de știință 
«lin țara noastră. Convinși că 
«științei îi revine un rol de sea
mă în orînduirea socialistă și 
comunistă, oamenii de știință 
și cercetătorii au adus contri
buții remarcabile la soluțio
narea unor probleme ale eco
nomiei naționale și sănătății 
poporului, au îmbogățit tezau
rul științific și cultural univer
sal, ridicînd prin aceasta pre
stigiul științei și culturii noas
tre in lume. în țara noastră, 
știința a devenit astfel parte 
integrantă din frontul larg al 
construcției socialiste și fac
tor important pentru dezvolta
rea bazei tehnlco-materiale a 
socialismului, pentru lărgirea 
și consolidarea relațiilor socia
liste de producție, pentru de- 
săvirșirea revoluției culturale.

Creații științifice importan
te au fost realizate în șesenal, 
în toate domeniile majore ale 
științelor fundamentale și a- 
plicate. La obținerea lor au 
participat atît oamenii de 
știință și cercetătorii din insti
tutele Academiei și de la ca
tedrele institutelor de învătă- 
mînt superior, cit și din insti
tutele departamentale ale mi
nisterelor și organizațiilor 
centrale.

Succesele științei în țara 
noastră au la bază gîndirea 
creatoare a filozofiei marxist- 
leniniste, ideologia Partidului 
Comunist Român, orientarea 
cercetării spre obiectivele e- 
sențiale pentru construirea so
cialismului, pentru formarea 
omului nou și a unui nou 
umanism — socialist.

Pentru dezvoltarea cercetă

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI IOSIF BANC
varăși, ca de la tribuna celui 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 
Să exprim adînca recunoștin
ță șl profunda mulțumire a 
oamenilor muncii din regiune 
față de conducerea partidului 
nostru pentru ajutorul per
manent și sprijinul substanți
al pe care l-am primit în dez
voltarea regiunii noastre.

Obiectivele noi Construite, 
dezvoltarea și reutilarea în
treprinderilor existente, con
tinua perfecționare a proce
sului de producție, ridicarea 
calificării profesionale a mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor, entuziasmul, dragos
tea și priceperea cu care ei 
muncesc au determinat spo
rirea producției industriale 
din regiune, al cărei volum 
este în acest an de 2,5 ori mai 
mare decît în anul 1959.

Oamenii muncii din regiune 
— români, maghiari, ger
mani — luptînd înfrățiți, cu 
elan și entuziasm, manifes
tând un înalt spirit patriotic, 
au obținut în cinstea Congre
sului succese deosebite. Toate 
întreprinderile republicane 
și-au îndeplinit sarcinile, 
dînd peste plan produse în 
valoare de aproape 61 milioa
ne lei.

Comitetul regional de par
tid s-a ocupat în mod siste
matic și cu multă răspunde
re de organizarea și desfășu
rarea procesului de producție, 
îhdrumînd cu competență co
lectivele din întreprinderi 
pentru aplicarea cu consec
vență a hotărîrilor partidului 
cu privire la continua creștere 
a nivelului tehnic și calitativ 
al producției.

Organizația regională de 
partid Mureș este pe deplin 
conștientă de faptul că în u- 
nitățile economice din regiu
ne sînt încă mari rezerve pe 
care nu am reușit să le pu
nem In valoare. Luptînd pen
tru aplicarea în viață a hotă
rîrilor Congresului, vom mo
biliza toate forțele de care 
dispunem pentru perfecționa
rea și ridicarea calității mun
cii noastre în toate domeniile 
de activitate.

Sîntem pe deplin de acord 
cu criticile aduse organelor 
centrale cu privire la îndru
marea și sprijinirea întreprin
derilor. Este necesar ca minis
terele să ajute mai concret și 
sistematic unitățile care le a- 
parțin în aprovizionarea cu 
materii prime și desfacerea 
produselor, în asigurarea pie
selor de schimb necesare ; lip
sa acestora, mai ales în uni
tățile aparținînd Ministerului 
Transportului și Telecomuni
cațiilor, Ministerului Econo
miei Forestiere ne-au cauzat 
mari greutăți.

Considerăm că sînt de o 
deosebită importanță pentru 
dezvoltarea armonioasă a în
tregii economii măsurile pre

rii a fost creată, în anii pu
terii populare, o rețea com
plexă de cercetare, care nu
mără astăzi circa 100 de uni
tăți științifice — institute, 
centre de cercetare dintre care 
aproape jumătate aparțin A- 
cademiei. Numai in planul te
matic al unităților de cerce
tare sînt înscrise, pe anul în 
curs, Circa 6 000 teme de cer
cetare ; alte 6 000 siht prevă
zute în planurile de activitate 
ale catedrelor din învățămîn- 
tul superior, care reprezintă 
un înalt potențial de cercetare 
și creație științifică. Peste 80 
la sută din totalul temelor din 
domeniul științelor naturii au 
caracter aplicativ, ceea ce O- 
glindește orientarea sănătoasă 
a cercetării din țara noastră 
— spre rezolvarea probleme
lor puse de propășirea econo
miei și ocrotirii sănătății po
porului.

Creația științifică din uni
tățile de cercetare și din facul
tăți este difuzată și adusă la 
cunoștința cercurilor științi
fice din țară și străinătate 
prin numeroase periodice, tra
tate, monografii, precum și în 
cadrul manifestărilor științi
fice naționale și internaționa
le. congrese, simpozioane, co
locvii, sesiuni de comunicări, 
în ultimii cinci ani numai cer
cetătorii și oamenii de știință 
din institutele Academiei au 
prezentat la manifestările 
științifice internaționale peste 
750 de comunicări.

Proiectul de Directive pri
vind dezvoltarea economiei 
naționale în viitorii 5 ani des
chide perspective din cele mai 
luminoase și pentru progresul 
cercetării și creației științifice 
în România socialistă. Crește
rea bazei tehnico-mâteriale a 
științei, dezvoltarea cercetări

văzute în raportul prezentat 
de tovarășul NicOlae Ceaușes
cu cu privire la continua ri
dicare a nivelului agriculturii. 
Călăuzindu-se după indicațiile 
conducerii de partid, organi
zația noastră regională de 
partid a acordat o mare aten
ție întăririi unităților socialis
te din agricultură, sporirii 
producției vegetale și animale.

Prin aplicarea regulilor a- 
grotehnice, organizarea judi
cioasă a muncii, gospodăriile 
de stat din regiune au obținut 
an de an producții sporite. în 
1964 producția medie de grîu 
la hectar a fost de 2 465 kg, 
la porumb de 3 341 kg, iar 
producția medie de lapte pe 
vacă furajată a fost de 3 011 
litri. Producțiile crescînde și 
reducerea cheltuielilor au fă
cut posibil ca în anul trecut 
gospodăriile de stat să dea un 
beneficiu de 8,8 milioane lei 
peste plan.

Cooperativele agricole din 
regiune au obținut în anul 1964 
producții medii care depă
șesc pe cele realizate în 1963 
CU 6 la sută la grîu, cu 480 kg 
la porumb și cu 700 kg la car
tofi. Ele au vindut statului în 
anul trecut 78 000 tone de car
tofi.

Multe cooperative agricole 
cultivatoare de sfeclă de za
hăr au realizat producții de 
peste 30 000 kg în medie la 
hectar. Cooperativa din Gor- 
nești a obținut pe o suprafață 
de 210 hectare 34 500 kg lă 
hectar, obținînd un venit de 
2 263 000 lei. Aceste rezultate 
confirmă justețea prevederilor 
din raport cu privire la po
sibilitățile sporirii producției 
agricole.

Este cunoscut faptul că re
giunea Mureș are tradiții și o 
bogată experiență în creșterea 
animalelor. în sectorul zoo
tehnic atenția noastră a fost 
îndreptată spre creșterea efec
tivelor, îmbunătățirea valorii 
biologice a acestora, asigura
rea unei baze furajere cores
punzătoare și adăpostirea ani
malelor în condiții bune. La 
începutul lunii iunie, în coo
perativele agricole existau 30 
capete bovine și 46 ovine la 
100 ha teren arabil.

Criticile din raport privind 
zootehnia sînt valabile și pen
tru regiunea noastră. Folosind 
și generalizând experiența 
bună cîștigată de crescătorii 
de animale, organizația noas
tră regională de partid și-a 
pus ca sarcină să sporească 
într-un timp scurt, în mod 
simțitor, numărul vacilor și 
junincilor și să crească pro
ducția animalieră. în acest 
scop ne-am propus să rezol
văm în scurt timp problema 
furajelor bogate în proteine 
prin extinderea culturilor de 
lucernă, trifoi, sparcOtă și 
ovăz. La inițiativa comitetu
lui regional de partid au fost 
formate brigăzi și echipe spe

lor științifice fundamentale și 
aplicate, corespunzător nevoi
lor economiei naționale, con
stituie, în proiectul de Directi
ve, una din sarcinile de bază 
ale planului economic pe anii 
1966—1970.

Dar, pentru ca cercetarea 
științifică să fie rodnică, tre
buie armonios dezvoltată și 
judicios orientată. La intîlni- 
rea conducătorilor de partid 
și de stat cu oamenii de știin
ță, precum și în raportul Co
mitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea îmbinării armo
nioase a cercetării fundamen
tale cu cercetarea aplicativă, 
pentru a sluji cît mai bine in
teresele poporului, progresu
lui științei și culturii.

în lumina acestor indicații, 
cohducerea Academiei, minis
terele și organizațiile centrale 
care îndrumează activități de 
cercetare au îndatorirea de a 
Urmări în unitățile științifice 
proprii întărirea legăturii din
tre teorie și practică, a legă
turii științei cu cerințele con
strucției socialiste, pentru a 
spori contribuția științei la 
realizarea planului economic 
și la dezvoltarea social-cultu- 
rală a țării.

Totodată, pentru a coordona 
tematica de cercetare cu im
petuoasa dezvoltare social- 
economică a țării și a-și întări 
poziția în frontul științei con
temporane. este necesar să 
ridicăm mereu nivelul teore
tic și experimental ăl cerce
tărilor din institute și facul
tăți, pentru a putea orienta cu 
succes efortul de cercetare 
spre domenii deschizătoare de 
orizonturi noi în știință Fără 
un efort permanent pentru ri
dicarea nivelului cercetării și 

ciale cu caracter permanent 
pentru efectuarea lucrărilor 
de îmbunătățire a pajiștilor 
naturale. Pe baza unui plan 
de perspectivă vom eșalona 
lucrările de îmbunătățire pe 
o perioadă de 5 ani, astfel Ca 
îh acest timp întreaga supra
față de pășune să fie amelio
rată. ajungîndu-se la cel pu
țin 10 000 kg masă verde la 
hectar.

în raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
un loc de seamă îl ocupă pro
blemele ideologice și politico- 
educative. Regiunea noastră a 
cunoscut o importantă dezvol
tare cultural-științifică. Dis
punem de o puternică rețea de 
cămine culturale, cluburi, case 
de cultură, cinematografe, bi
blioteci, muzee, o rețea șco
lară bine organizată, în care 
procesul instructiv-educativ se 
desfășoară la un nivel tot mai 
ridicat.

Activitatea cultural-educati- 
vă de masă este orientată spre 
formarea omului nou, însufle
țit de idealurile nobile ale so
cialismului, de principiile mo
ralei comuniste.

îmbunătățirea generală a 
activității organizațiilor de 
partid în domeniul muncii de 
propagandă se reflectă în 
creșterea nivelului politic și 
ideologic al Comuniștilor, al 
oamenilor muncii fără de 
partid, în modul cum aceștia 
luptă pentru îndeplinirea sar
cinilor de producție. Comite
tul regional de partid a orien
tat munca politică ideologică 
spre educarea maselor în spi
ritul dragostei față de Parti
dul Comunist Român, față de 
patria socialistă, în spiritul 
frăției dintre oamenii muncii 
români, maghiari și de alte 
naționalități.

Regiunea Mureș ilustrează 
în mod grăitor rezultatele 
politicii marxist-leniniste a 
partidului în rezolvarea pro
blemei naționale. în fabrici, 
uzine, mine, pe ogoare, în in
stituții de învățămînt. și cul
tură, oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
bucurîndu-se de egalitate de
plină în drepturi, muncesc 
înfrățiți pentru dezvoltarea 
economiei și culturii, pentru 
făurirea unei vieți fericite în 
patria noastră.

în numele celor peste 57 O00 
de comuniști, a tuturor oame
nilor muncii din regiunea 
Mureș Autonomă Maghiară, 
asigur Congresul că, strin3 u- 
niți în jurul Comitetului Cen
tral, vom munci cu entuziasm 
și abnegație în vederea înfăp
tuirii mărețelor obiective pe 
cate le Va stabili Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, pentru binele și feri
cirea întregului popor, pentru 
înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii socia
liste.

stimularea avîntului creator, 
activitatea științifică îșl sără
cește conținutul, se fărîmițea- 
Ză, stagnează. Oamenii noștri 
de știință și cercetătorii au 
datoria Să-și încordeze forțele 
de creație pentru a deschide 
drumuri noi cercetării, prin 
descoperiri de fenomene și a- 
devăruri esențiale, semnifica
tive.

Dovedind îndrăzneală crea
toare, se spune în raport, pen
tru deschiderea unor noi căi 
în cunoașterea naturii și so
cietății, pentru abordarea unor 
probleme de înaltă valoare 
științifică și practică, ducînd 
mai departe tradițiile științei 
progresiste românești, oame
nii de știință și cercetătorii 
vor spori aportul lor la îmbo
gățirea patrimoniului științific 
național și mondial.

în proiectul de Directive cu 
privire la dezvoltarea econo
miei naționale în viitorii cinci 
ani se prevede un volum im
portant de investiții pentru 
extinderea bazei materiale 
necesare dezvoltării cercetării 
și sporirea finanțării activită
ții științifice.

Valoarea forțelor științifice 
și a mijloacelor materiale me
reu în creștere pe care statul 
le angajează în cercetare ri
dică o problemă pe cît de im
portantă pe atît de dificilă : 
îmbunătățirea organizării cer
cetării pentru a asigura efor
tului de cercetare și creație 
științifică 0 eficiență socială 
maximă. în acest scop, în ra
port se prevede înființarea 
unui Consiliu Național al Cer
cetării care va avea ca sar
cină îmbunătățirea organizării 
și coordonării tematice a ac
tivității științifice.

în adevăr, pentru ca cerce

tarea să-și sporească contri
buția la înflorirea economiei 
naționale și la îmbogățirea 
patrimoniului științei și cultu
rii este necesar ca tematica de 
cercetare să fie corelată cu 
cerințele progresului tehnic în 
ramurile de bază ale econo
miei și cu problemele esențiale 
ale mișcării științifice contem
porane. Importul de utilaje și 
mașini, de procese tehnologice 
și licențe poate constitui, în- 
tr-o anumită fază de dezvol
tare a economiei, o acțiune 
necesară. Dar, așa cum admi
rabil se subliniază în raport, 
aceasta nu justifică neglijarea 
sau slăbirea activității de cer
cetare proprie. Dimpotrivă, 
mersul ascendent al tehnicii 
și propășirea economiei în fa
zele ulterioare urmează să fie 
asigurate în primul rînd prin 
contribuția cercetării și crea
ției științifice proprii. Dar 
pentru îndeplinirea acestei 
condiții, efortul de cercetare 
trebuie îmbinat cu cerințele 
dezvoltării și perfecționării 
tehnicii, iar mișcarea științi
fică trebuie orientată în ra
port cu obiectivele de per
spectivă ale economiei națio
nale.

în legătură nemijlocită cu 
coordonarea tematică stă dez
voltarea și profilarea unități
lor de cercetare care consti
tuie cadrul organizatoric ne
cesar pentru desfășurarea în 
bune condiții a activității 
științifice. Armonizarea rețe
lei de cercetare cu tematica 
științifică anuală și de per
spectivă constituie una din 
principalele componente ale 
îmbunătățirii sistemului de 
organizare a activității știin-. 
țifice, la care se referă ra
portul, și sarcina imediată a 
viitorului Consiliu Național al 
cercetării științifice.

Pentru dezvoltarea științei 
și cercetării în anii care vin, 
va crește simțitor numărul 
cercetătorilor și va spori per
sonalul auxiliar de cercetare.

Un rol de seamă în îndepli
nirea acestei sarcini revine 
oamenilor de știință mai 
vîrstnici, care au nobila înda
torire de a transmite făclia 
științei tinerelor generații de 
cercetători, schimbului de 
mîine în frontul creației ști
ințifice.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DRAGAN
împărtășesc întrutotul sen

timentele exprimate de la a- 
ecastă înaltă tribună de către 
antevorbitori eu privite la bi
lanțul insuflcțitor și. la pers
pectivele luminoase înfățișate 
Congresului în raportul Co
mitetului Central, prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceau
șescu, document de înaltă va
loare teoretică și practică, 
care sintetizează activitatea 
uriașă a partidului de la Con
gresul al Vllî-lea pîilă astăzi 
și stabilește un nou și măreț 
program pentru dezvoltarea 
în continuare a patriei noas
tre Socialiste.

Dezbătind proiectele de Di
rective, Plenara C.C.S., în nu
mele tuturor membrilor de 
sindicat, și-a manifestat a- 
probarea unanimă față de 
prevederile lor și hotărlrca 
sindicatelor de a participa cu 
toate forțele lor la realizarea 
politicii neabătute a partidu
lui și statului de industriali
zare socialistă a țării, pentru 
înflorirea și prosperitatea e- 
conomlei noastre naționale.

La victoriile dobîndite de 
poporul nostru, sub conduce
rea încercată a partidului, in 
înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de Cohgresul al Vlll-lea, 
o Importantă contribuție au 
adus-o și sindicatele, care au 
desfășurat o intensă activita
te de atragere a oamenilor 
muncii la elaborarea și dez
baterea planurilor de dezvol
tare a economiei naționale, ta 
realizarea și depășirea aces
tora, ia conducerea șl organi
zarea producției, stimulind e- 
nergia, inițiativa și talentul 
lor creator

Sindicatele au concentrat 
întreaga lor atenție asupra 
îmbunătățirii conținutului și 
organizării întrecerii socialis
te, a popularizării și răspîh- 
dirii experienței înaintate, a 
formelor de stimulare a par- 
ticipanților la întrecere. 
Drept prețuire a contribuției 
lor la realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, aproape 
jumătate milion de muncitori, 
tehnicieni și ingineri poartă 
cu rhîndrie insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă. Sin
dicatele au mărit eficiența 
consfătuirilor de producție, 
care s-au verificat in practi
că drept mijloc important de 
atragere a oamenilor muncii 
la organizarea și conducerea 
producției, la descoperirea și 
valorificarea rezervelor inter
ne. Sindicatele au întreprins, 
totodată, numeroase acțiuni 
de generalizare a experienței 
înaintate în producție, au dez
voltat mișcarea de masă de 
inovații și raționalizări. Este 
edificator în acest sens faptul 
că numai prin aplicarea în 
producție a peste 200 000 de

în condițiile, create de orân
duirea socialistă, îndeplinirea 
acestei sarcini este întrutotul 
posibilă. Sînt date cele mai 
favorabile premise ca în țara 
noastră să se formeze școli 
științifice, focare de cercetare 
șl creație științifică, capabile 
să-și aducă contribuția la 
înflorirea economiei naționa
le și ta progresul științei u- 
niversale, să așeze țara noas
tră între țările de cultură 
înaintate.

Dintre numeroasele posibi
lități care ne stau la îndemî- 
nă pentru ridicarea nivelului 
și dezvoltarea orizontului ști
ințific al cercetătorilor este 
de menționat, trimiterea aces
tora la specializare și în 
schimb de experiență la uni
tăți de cercetare din țâră și 
străinătate.

O cerință esențială pentru 
ridicarea unor generații de 
cercetători întreprizi și pa
sionați în munca științifică 
o constituie stimularea schim
bului larg de opinii, confrun
tarea deschisă a concepțiilor 
și punctelor de vedere, în 
spirit obiectiv și constructiv 
științific.

După ce s-a referit la o se
rie de probleme care urmează 
să stea în atenția Consiliului 
Național de cercetări științifi
ce, vorbitorul a spus : în pro
gramul vast, pentru dezvol
tarea în viitor a României 
socialiste, raportul Comite
tului Central și Directivele 
atît pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 
1966—1970 cît și pentru valo
rificarea surselor energetice 
și electrificarea țării în vii
torii 10 ani conțin obiective 
și sarcini de răspundere și 
pentru oamenii de știință și 
cercetători. Pentru îndepli
nirea cu succes â acestor sar
cini de cinste avem toate 
condițiile : îndrumarea clar
văzătoare și sprijinul perma
nent al conducerii de partid 
și de stat, tradiții sănătoase 
de muncă și realizări incon
testabile, capacitate de mun
că și de creație, avînt patrio
tic. Ne vom strădui din toate 
puterile pentru â aduce, prin 
știință, o contribuție cît mai 
activă la înflorirea țării noas
tre, Republica Socialistă 
România.

inovații și raționalizări, în 
anii 1960 — 1964 s-au realizat 
economii post-calculate de 
peste 2,3 miliarde lei.

Așa cum au subliniat nu
meroși Vorbitori, cu o deose
bită amploare s-a desfășurat 
întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului partidului. Mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
participant la întrecerea so
cialistă și-au îndeplinit și de
pășit angajamentele luate în 
cinstea mărețului eveniment,, 
reaiizînd pină la 1 iulie peste 
plan o producție globală de 
aproape 1,3 miliarde lei, o 
producție marfă de peste 1,2 
miliarde lei, au depășit anga
jamentul de creștere a pro
ductivității muncii, iar pînă la 
31 mai au realizat, numai îh 
industrie, 213 milioane lei e- 
conomii suplimentare la pre
țul do cost. Succese importan
te s-aU obținut, de asemenea, 
îh îmbunătățirea calității pro
duselor. realizarea sarcinilor 
la export Șl în punerea in 
funcțiune a numeroase obiec
tive industriale și social-cUl- 
turâle.

Raportul Comitetului Cen
tral ne atrage atenția că, pe 
lingă rezultatele importante 
obținute în activitatea econo
mică și de producție, s-au 
manifestat și unele deficiențe, 
împărtășim thtrutotul critica 
făcută. Propria noastră expe
riență ne-a arătat, de pildă, 
că în acele întreprinderi unde 
se fac dese restructurări de 
plan se creează anumite greu
tăți în organizarea producției, 
a întrecerii socialiste, nu se 
pot utiliza rațional capacită
țile de producție, timpul și 
forța de muncă, ceea ce in
fluențează negativ prețul de 
cost și beneficiul planificat al 
acestor unități. Sîntem con- 
știenți că în viitor și sindica
tele trebuie să facă mai mult 
în această direcție.

Pehtru îndeplinirea impor
tantelor sarcini ce le revin 
din Directivele care vor fi 
adoptate de Congres, sindica
lele vor folosi cu mai multă 
pricepere experiența pozitivă 
cîștigată în întrecerea socia
listă. în antrenarea tot mai 
largă a oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor de plan. 
Intensificînd munca educativă 
in rîndul maselor, sindicate
le vor lupta și în viitor ast
fel incit acțiunea de ridicare 
sistematică a calității produ
selor să constituie o preocu
pare de prim ordin a tuturor 
oamenilor muncii, pentru a 
face ca mărfurile industriale 
românești să fie la nivelul ce
lor mai bune produse simi
lare de pe piața mondială. De 
asemenea, vom antrena ma
sele lărgi de oameni ăi mun

în sala Congresului

cii la realizarea și depășirea 
sarcinilor de creștere a pro
ductivității muncii, reducere a 
prețului de cost și a cheltuie
lilor de circulație.

Sindicatele vor îndrepta 
eforturile colectivelor de con
structori în direcția îmbună
tățirii organizării muncii pe 
șantiere, folosirii raționale a 
utilajelor și forței de muncă, 
efectuării la termen a probe
lor tehnologice, pregătirii ca
drelor necesare pentru ex
ploatarea noilor obiective, ast
fel ca în timpul cel mai scurt 
să ajungă la realizarea para
metrilor proiectați.

Dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei se reflectă he- 
mijlocit și în creșterea bună
stării celor ce muncesc. Co
muniștii care muncim în sin
dicate dorim să ne exprimăm 
și cu acest prilej, de la tri
buna istoricului nostru Con
gres, în numele color aproape 
4 milioane de membri de sin
dicat, recunoștința fierbinte 
partidului, conducerii sale în
cercate pentru devotamentul 
cu care slujește interesele 
poporului, pentru satisfacerea 
tot mai deplină a năzuințelor 
sale de prosperitate și feri
cire.

Sindicatele au datoria să se 
ocupe permanent de îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale celor ce muncesc. 
In acest scop, vom participa 
și mai activ la înfăptuirea 
hotărîrilor partidului cu pri
vire la creșterea nivelului de 
trai, vom atrage mai larg oa
menii muncii ia buna gospo
dărire a fondurilor de asigu
rări sociale, la exercitarea 
controlului obștesc asupra res
pectării legislației muncii și 
de protecția muncii, asupra 
deservirii populației in unită
țile comerțului de stat, me- 
dico-sanitaro șl stațiunile 
balneo-climaterice.

Sarcini deosebit de impor
tante revin sindicatelor in or
ganizarea și desfășurarea ac
tivității politice și cultural- 
educative de masă. Ele își 
vor intensifica și mâi mult 
preocuparea pentru educarea 
socialistă a milioanelor de oa- 
mehi ai muncii, contribuind 
astfel la formarea omului nou 
cu înalte trăsături morale, pa
triot înflăcărat, pe deplin con
știent de rolul său in societate, 
bine pregătit Iii vederea înde
plinirii în cele mai bune con
diții a îndatoririlor salo profe
sionale și obștești. în acest scop, 
vom folosi și mai bine baza 
materială de care dispunem și 
care se dezvoltă continuu ; 
vom folosi mal blhe formele 
obștești de influențare pentru 
educarea oamenilor muncii în 
spiritul disciplinei socialiste a 
muncii,. a atitudinii pline de 

grijă față de mașini, utilaje, 
față de avutul obștesc.

De o mare importanță este 
'sarcina trasată în raport cu 
privire lâ îmbunătățirea or
ganizării și desfășurării cursu
rilor de calificare, specializare 
și ridicare a calificării. Con
siderăm necesar ca organele 
de stat să reglementeze modul 
de organizare a acestor 
cursuri, corespunzător cerin
țelor etapei actuale, precizînd 
concret răspunderea conducă
torilor întreprinderilor. Sindi
catele vor da mai activ spri
jinul lor șl își vor aduCe în
treaga contribuție la realiza
rea acestei importante sarcini.

Comuniștii care lucrează ih 
sindicate își însușesc pe de
plin prevederile noului Statut 
al partidului cu privire la ro
lul organizațiilor de masă și 
asigură Congresul că vor or
ganiza participarea largă a 
maselor la viața economică, 
socială și politică a țării, ve
ghind la funcționarea demo
cratică a organizațiilor sindi
cale, promovînd și respectînd 
neabătut principiul muncii co
lective in activitatea sindica
telor.

Sindicatele, toți oamenii 
muncii sprijină întrutotul po
litica externă a partidului și 
statului nostru de prietenie 
frățească și întărire a unității 
eu toate țările socialiste, de 
.colaborare cu țările avind altă 
orînduire social-politică, rela
ții cate se bazează pe princi
piile respectării independenței 
și suveranității naționale. a 
egalității în drepturi, neames
tecului in treburile interne și 
a respectării integrității teri
toriale. Educate în spiritul in
ternaționalismului proletar, 
sindicatele noastre vor dez
volta in continuare legăturile 
lor de prietenie cu sindicatele 
din țările socialiste și din ce
lelalte țări ale lumii în vede
rea întăririi unității de acțiu
ne a celor ce muncesc de pre
tutindeni pentru drepturi și 
libertăți democratice, reven
dicări economice și progres 
social, pentru asigurarea păcii 
în lume

Cu profundă încredere în 
perspectivele luminoase ce se 
deschid în fața poporului, cu 
dragoste nețărmurită fată de 
gloriosul și încercatul nostru 
partid, sindicatele vor depune 
toate eforturile pentru mobi
lizarea energiei oamenilor 
muncii in vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce le revin din insu- 
flețitoarâle hotărîrl ale Con
gresului al IX-lea. care vor 
încununa cu noi izbînzi minu
natele realizări obținute de 
poporul român, strins unit in 
jurul partidului, pe calea lu
minoasă a socialismului victo
rios.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE CÎȘU CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU DRAGHICI
Din raportul Comitetului 

Central, prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, am 
reținut îndeosebi grija • parti
dului pentru asigurarea nece
sităților mereu crescînde ale 
economiei noastre naționale 
cu materii prime și hidrocar
buri. în acest scop, se arată 
în raport, se prevăd în urmă
torii 5 ani peste 16 000 000 000 
lei pentru lucrări • geologice, 
mai ales . pentru descoperirea 
de noi rezerve de țiței și gaze. 
Aceasta constituie continua
rea într-un ritm mai înalt a 
eforturilor financiare făcute 
în anii șesenalului.

Regiunii Ploiești — leagăn 
al industriei extractive de ți
ței din țara noastră — i-au 
fost alocate în șesenal, numai 
pentru forajul sondelor de 
țiței și gaze, fonduri de in
vestiții în valoare de peste 
1 500 000 000 lei. Mai mult de 
jumătate din aceste fonduri 
au fost investite în lucrări de 
cercetare geologică pentru 
descoperirea de noi rezerve 
de hidrocarburi pe structurile 
vechi și noi ale regiunii.

în perioada șesenalului, au 
fost aplicate peste 50 000 de 
măsuri geologo-tehnice și 
tehnologice, avînd ca rezultat 
o producție suplimentară de 
peste 3 300 000 tone țiței, din 
care mai mult de jumătate pe 
seama injecției de apă și gaze. 
Extracția de țiței din regiu
nea Ploiești continuă să aibă 
o pondere importantă în pro
ducția totală de țiței a țării.

în atmosfera de entuziasm 
și însuflețire generală, prile

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VIRGIL CAZACU
Raportul de activitate al Co

mitetului nostru Central, pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și celelalte docu
mente supuse dezbaterii Con
gresului exprimă continuarea 
firească a liniei politice gene
rale a partidului, realismul 
deplin al obiectivelor stabilite 
— dovadă strălucită a capaci
tății conducerii partidului de 
a aplica consecvent, creator 
învățătura marxist-leninistă 
la condițiile noastre concrete.

Politica de industrializare 
socialistă a țării, promovată 
consecvent de către partid, 
constituie temelia edificiului 
socialist înălțat în România, 
care asigură condiții pentru o 
rațională repartizare teritoria
lă a forțelor de producție, pen
tru ca viața economică să 
pulseze viguros în toate regi
unile și raioanele țării. Astăzi, 
oriunde ne-am îndrepta pri
virile, întîlnim mărturiile for
ței transformatoare a acestei 
politici. Cu legitimă mîndrie 
constatăm că orașele pe care 
marele scriitor Mihail Sado- 
veanu le caracteriza ca „locuri 
în care nu se întîmplă nimic", 
expresie a cărei plasticitate 
evoca sugestiv neputința regi
murilor burghezo-moșierești, 
cunosc, în anii regimului nos
tru, o puternică dezvoltare e- 
conomică și social-culturală.

O ilustrare vie a schimbări
lor survenite în peisajul in
dustrial al țării ne oferă și 
regiunea Iași, în care produc
ția industrială este în prezent 
de 13 ori și jumătate mai mare 
față de 1950. în anii 1960—1964 
ritmul mediu de creștere a 
producției industriale a fost de 
21 la sută. Prin grija partidu
lui și guvernului, în regiunea 
Iași s-au construit mari între
prinderi industriale, dotate cu 
mașini și utilaje de înalt nivel 
tehnic, s-au reutilat și moder
nizat cele existente.

Orașul Iași, străvechi centru 
cultural-științific, a căpătat în 
zilele noastre o nouă caracte
ristică, de centru industrial în 
plină dezvoltare. Se desfășoa
ră cu succes reconstrucția o- 
rașului; noile blocuri, cartieie, 
parcuri și așezăminte de cul
tură îi dau o înfățișare nouă, 
demnă de epoca pe care o 
trăim. Profunde transformări 
s-au produs în viața întregii 
regiuni. Schițnbări fundamen
tale au avut loc și în satele 
noastre. Cu sprijinul acordat 
de stat, s-a lărgit baza tehni- 
co-materială a agriculturii, 
s-au efectuat construcții zoo
tehnice și s-au extins planta
țiile vitipomicole.

Realizări importante au fost 
și în dezvoltarea social-cultu
rală a regiunii. în ultimii 4 
ani au fost date în folosință 
oamenilor muncii din orașele 
regiunii aproape 10 000 aparta
mente. învățămîntul și cerce
tarea științifică cunosc o am
ploare tot mai mare ; activita
tea instituțiilor de cultură și 
artă este mai bogată ; creato
rii ieșeni contribuie cu lucrări 
valoroase la îmbogățirea pa
trimoniului cultural-științific 
al patriei.

Iată, pe scurt, cîteva din 
schimbările esențiale care în- 
tineresc„bătrînul Iași", îi des
chid noi perspective, dind un 
nou impuls activității creatoa
re, demne de tradițiile sale re
voluționare.

Avînd în vedere amploarea 
sarcinilor ce se desprind din 
proiectele de Directive în ceea 
ce privește creșterea produc
ției industriale, a productivi
tății muncii, îmbunătățirea ca

juită de publicarea proiecte
lor de documente ale celui 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
petroliștii noștri au reușit să 
producă peste plan, în cinstea 
Congresului, peste 6 900 tone 
de țiței, peste 4 000 tone de 
gazolină, peste 18 600 000 mc 
de gaze, să foreze în plus
5 500 m și să realizeze econo
mii în valoare de peste
6 000 000 lei.

Oamenii muncii din indus
tria extractivă de țiței sînt 
mîndri că bogățiile descope
rite și produse de ei sînt 
prelucrate și valorificate la 
cel mai înalt nivel în moder
nele rafinării și cetăți ale 
chimiei — construite prin 
grija partidului — și că în fe
lul acesta ei contribuie la 
creșterea potențialului econo
mic al patriei noastre. Rezul
tatele obținute în activitatea 
noastră au fost posibile dato
rită competenței și modului 
în care organizațiile de partid 
și-au exercitat rolul conducă
tor pe locul de muncă.

Conștienți de răspunderea 
ce ne revine, de a asigura pa
triei rezerve sporite de hidro
carburi la un preț de cost 
scăzut, noi ne-am angajat, cu 
ocazia dezbaterii proiectelor 
de Directive, să analizăm cu 
toată răspunderea fiecare 
structură în parte în vederea 
ridicării eficienței economice 
a activității geologice, să de
punem toate eforturile pentru 
extinderea metodelor tehno
logice avansate în forajul 
sondelor și extracția țițeiului.

lității producției, reducerea 
prețului de cost, comitetul re
gional de partid a orientat or
ganele și organizațiile de par
tid, conducerile unităților eco
nomice să pună în centrul 
preocupării lor toate laturile 
producției, să examineze sis
tematic situația din fiecare loc 
de muncă pentru a descoperi 
și valorifica rezervele exisțen- 
te. Faptul că sporul produc
ției industriale prevăzut de 
Directive se va realiza în mare 
măsură pe calea intrării în 
funcțiune a noilor întreprin
deri ridică în fața noastră și 
a ministerelor probleme com
plexe privind folosirea judici
oasă a fondurilor de investiții, 
amplasarea noilor obiective, 
execuția construcțiilor, însuși
rea tehnologiei de fabricație 
și realizarea parametrilor teh- 
nico-economici proiectați.

în ansamblul economiei re
giunii Iași, agricultura va avea 
și în viitor un rol precumpă
nitor. Gospodăriile agricole de 
stat și-au sporit an de an pro
ducția, contribuind în tot mai 
mare măsură la formarea fon
dului central al statului. Coo
perativele agricole de produc
ție au făcut însemnate progre
se pe calea consolidării lor or
ganizatorice ; > sîntem însă 
conștienți că rezultatele obți
nute pînă în prezent nu sînt 
la nivelul posibilităților.

Comitetul regional de partid 
este preocupat în cel mai înalt 
grad de creșterea producției 
agricole, consolidarea rezulta
telor obținute, ridicarea coo
perativelor agricole mai puțin 
dezvoltate la nivelul celor 
fruntașe. în acest sens, s-au 
luat măsuri ca în aceste uni
tăți să fie repartizați specia
liști cu o bogată experiență, 
creditele acordate să fie folo
site exclusiv în scopuri direct 
productive, dezvoltînd larg de
mocrația cooperatistă, culti- 
vînd în rîndul cooperatorilor 
sentimentul răspunderii pen
tru bunul mers al producției 
și al activității economice.

Sarcinile privind dezvolta
rea zootehniei în anii cincina
lului ne obligă de asemenea 
să luăm, în fiecare unitate, noi 
măsuri pentru îmbunătățirea 
structurii efectivelor de ani
male, pentru asigurarea bazei 
furajere, îngrijirea și asisten
ța zoo-veterinară. Rezultatele 

Un grup de delegați

O atenție deosebită va fi a- 
cordată cercetării structurilor 
situate la mari adîncimi. în 
legătură cu aceasta, consider 
indicat ca Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
și Ministerul Industriei Pe
trolului și Chimiei să rezolve 
problema fabricării în țară a 
întregului echipament de a- 
dincime și suprafață necesar 
investigării, deschiderii și ex
ploatării zăcămintelor aflate 
la mare adîncime. Menționez 
că o serie de STAS-uri elabo
rate cu mulți ani in urmă 
pentru unele materiale și 
scule de foraj și extracție 
trebuie revizuite și aduse la 
nivelul necesităților actuale 
ale forajului modern și de a- 
dîncime.

în vederea folosirii mai ju
dicioase a investițiilor la fo
rajul de cercetare geologică 
este necesar — după părerea 
mea — ca, paralel cu îmbu
nătățirea calității și perfor
manțelor instalațiilor și agre
gatelor de foraj, să se ia mă
suri mai hotărîte pentru a se 
asimila și produce in țară ti
puri și dimensiuni de sape de 
foraj de calitate superioară, 
adecvate diferitelor formații 
geologice. în același scop, 
nouă ne revine sarcina să fo
losim la întreaga capacitate 
aceste scule și agregate, să 
reducem cheltuielile nepro
ductive provocate de avarii 
și complicații, care în anii 
trecuți au fost destul de ridi
cate.

Raportul Comitetului Cen
tral a subliniat neajunsurile 
provocate de insuficiența pie

obținute în 1964 de gospodă
riile de stat, care au realizat, 
printre altele, o producție me
die de lapte de peste 3 200 li
tri, la un efectiv de 10 000 
vaci, ca și producțiile realiza
te de cooperativele agricole 
de producție, scot în evidență 
rezervele existente în zooteh
nie.

Una din preocupările de sea
mă ale comitetului regional o 
constituie folosirea rațională a 
fondului funciar, valorificarea 
terenurilor erodate și supuse 
inundațiilor, care reprezintă 
peste 40 la sută din suprafața 
arabilă a regiunii. în ultimii 4 
ani, s-au plantat pe asemenea 
terenuri aproape 7 000 ha vii 
și 11 000 ha pomi, s-au apli
cat lucrări simple de preve
nire și combatere a eroziunii 
solului pe circa 250 000 ha și 
s-a terminat acțiunea de orga
nizare inter-gospodărească a 
teritoriului în toate raioanele, 
în curînd, vor începe lucrările 
hidroameliorative de mare am
ploare în Lunca Prutului, prin 
care se vor scoate de sub 
inundații circa 60 000 ha. Ți- 
nînd Seama de sarcinile spo
rite prevăzute de proiectele de 
Directive, privind lucrările ce 
se vor executa pentru amena
jarea rîurilor interioare, pro
pun să se examineze oportu
nitatea începerii lucrărilor hi
droameliorative în Luncile Ji- 
jiei și Bîrladului, prin care se 
vor scoate de sub inundații a- 
proape 50 000 hă și crea posi
bilități pentru irigare.

• îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere cuprinse în 
proiectele de Directive și în 
raportul privind proiectul de 
Statut pune cu deosebită acui
tate problema ridicării conti
nue a nivelului muncii de 
partid în toate domeniile. în 
acest sens ne vom ocupa în 
continuare de întărirea orga
nizațiilor noastre de partid, 
de-selecționarea și pregătirea 
cadrelor, creșterea continuă a 
rolului de conducător politic 
al organelor și organizațiilor 
de partid, perfecționarea stilu
lui și metodelor de muncă, 
respectarea principiului con
ducerii colective.

în perioada la care se refe
ră raportul Comitetului Cen
tral, partidul nostru a desfă
șurat o bogată activitate de 

selor de schimb necesare bu
nei funcționări a instalațiilor 
și mașinilor. Și în activitatea 
noastră am întîmpinat dese
ori dificultăți din această 
cauză. Socotim că ar fi bine 
ca, chiar din primul an al 
cincinalului, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, împreună cu Ministerul 
Industriei Petrolului și Chi
miei, să elaboreze măsuri co
respunzătoare pentru asigu
rarea necesarului de piese de 
schimb de bună calitate, in
clusiv a pieselor de mare 
uzură, confecționate din cau
ciuc.
La realizarea celor 13 100 000— 

13 300 000 tone de țiței, prevă
zute în Directive pentru anul 
1970, o contribuție de seamă 
o vor avea și schelele petro
liere ale regiunii Ploiești. 
Pentru aceasta ne-am propus 
ca, paralel cu activitatea de 
descoperire a unor noi struc
turi, să ne intensificăm efor
turile pentru gospodărirea 
judicioasă a rezervelor de hi
drocarburi, pentru îmbunătă
țirea factorului de recuperare 
a țițeiului din zăcămintele 
vechi.

în numele comuniștilor și 
al tuturor muncitorilor din 
industria extractivă de țiței a 
regiunii Ploiești aprob din 
toată inima raportul Comi
tetului Central și Directivele 
privind dezvoltarea economiei 
noastre naționale în viitorii 
ani. Ne angajăm să folosim 
toată capacitatea, experiența 

I și puterea de muncă pentru 
înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii.

educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid și a ce
lorlalți oameni ai muncii, ceea 
ce a contribuit la însușirea 
politicii partidului, a ideilor 
socialismului științific, care au 
pătruns adînc în conștiința 
maselor, determinînd, în pro
cesul transformărilor revolu
ționare, mari schimbări în 
profilul spiritual al oamenilor 
muncii.

Partidul nostru a acumulat 
o valoroasă experiență, rezol- 
vînd în mod creator proble
mele complexe, noi, pe care 
le-a ridicat procesul revolu
ționar din țara noastră, adu- 
cindu-și prin aceasta contri
buția la tezaurul comun al 
teoriei și practicii revoluțio
nare.

în raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
apreciază pe bună dreptate că 
activitatea ideologică, propa
ganda de partid, pe lîngă pro
gresele înregistrate, nu reflec
tă îndeajuns schimbările pe
trecute în țara noastră, în via
ța internațională și nu gene
ralizează, pe măsura cerințe
lor, experiența acumulată de 
partidul nostru. Ne mai întîl
nim cu cazuri cînd analiza te
meinică, multilaterală a feno
menelor vieții este înlocuită 
prin formule stereotipe, pre
zentări simpliste, care frînea- 
ză gîndirea creatoare, sărăcesc 
conținutul de idei, slăbind for
ța de influențare și de con
vingere a propagandei, efici
ența sa educativă și practică.

Trăgînd concluzii și învăță
minte prețioase din analiza 
profundă, multilaterală a ac
tivității ideologice, cuprinsă în 
raportul Comitetului Central, 
vom ajuta mai mult organiza
țiile de partid să îmbunătă
țească în continuare conținu
tul activității ideologice în 
instituțiile de învățămînt, 
știință și cultură.

însuflețiți de perspectivele 
luminoase ale patriei noastre, 
oamenii muncii din regiunea 
Iași, în frunte cu comuniștii, 
strins uniți în jurul partidului, 
a conducerii sale încercate, își 
vor consacra toate eforturile, 
întreaga lor capacitate, putere 
de muncă și pricepere înfăp
tuirii cu succes a hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Tovarăși,
Congresul al IX-lea al parti

dului nostru constituie un eve
niment istoric în viața parti
dului și a poporului. El face 
bilanțul activității desfășurate 
de gloriosul nostru partid de 
Ia Congresul al VIII-lea pînă 
în prezent și dezbate proble
me de o importanță excepțio
nală pentru dezvoltarea vii
toare a României socialiste.

Raportul Comitetului Cen
tral al partidului, prezentat 
de tovarășul prim-secretar 
Nicolae Ceaușescu, oglindește 
marile transformări revolu
ționare ce au avut loc în pe
rioada care a trecut de la cel 
de-al VIII-lea Congres al 
partidului, sintetizează expe
riența bogată dobîndită de 
partid în lupta pe care a des- 
fășurat-o pe tărîm politic, 
ideologic și economic, înfăți- 
șînd in mod științific perspec
tivele luminoase ce se deschid 
patriei noastre. Raportul este 
un document remarcabil, avînd 
o mare valoare teoretică și 
practică, fiind un model de a- 
naiiză profundă și multilate
rală a realităților noastre, de 
aplicare creatoare a învățătu
rii marxist-leniniste la con
dițiile concrete ale României. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,
Perioada care a trecut de la 

ultimul Congres al partidului 
se caracterizează printr-un 
puternic avînt al dezvoltării 
forțelor de producție, prin a- 
dînci transformări în întreaga 
viață economică și socială a 
țării, prin continua ridicare a 
nivelului material și cultural 
al celor ce muncesc.

Traducînd în viață sarcinile 
trasate de partid, poporul ro
mân a obținut mari succese în 
desăvirșirea construcției socia
liste. A cunoscut o dezvoltare 
continuă baza tehnico-mate- 
rială a socialismului. S-a în
cheiat procesul de cooperati
vizare a agriculturii, care a 
marcat înfăptuirea economiei 
socialiste unitare. A crescut 
conștiința socialistă a maselor 
largi populare.

Proiectele de Directive pre
zentate spre aprobare Congre
sului cuprind un vast și mă
reț program de muncă și lup
tă pentru înflorirea patriei și 
creșterea bunăstării poporului. 
Conținutul lor reprezintă o 
continuare firească a liniei 
politice generale a partidului. 
Trăsătura esențială a docu
mentelor pe care le dezbatem 
rezidă în caracterul lor știin
țific și profund realist, în fap
tul că obiectivele stabilite au 
la bază posibilitățile concrete 
ale țării.

Piatra unghiulară a dezvol
tării României pe drumul con
strucției socialismului o con
stituie continuarea concentră
rii de către partid a principa
lelor eforturi în direcția creș
terii cu prioritate a industriei 
grele și îndeosebi a industriei 
constructoare de mașini. A- 
ceastă politică va asigura și 
de acum înainte dezvoltarea 
armonioasă, mereu ascendentă 
și într-un ritm rapid a tutu
ror ramurilor economiei na
ționale, va determina noi 
schimbări ale peisajului ro
mânesc.

Chezășia victoriilor obținute 
pînă acum ca și a celor vii
toare constă în conducerea 
poporului de către încercatul 
și înțeleptul nostru partid 
marxist-leninist, a cărui poli
tică oglindește interesele fun
damentale ale oamenilor mun
cii. (Vii aplauze).

Partidul nostru își exercită 
rolul conducător în toate do
meniile de activitate prin tra
sarea pe baze științifice a di
recțiilor de dezvoltare socia
listă a țării, prin educarea, 
organizarea și mobilizarea po
porului pentru îndeplinirea 
liniei politice generale, prin 
perfecționarea necontenită a 
statului nostru socialist. Parti
dul reușește să mobilizeze mi
lioanele de oameni ai muncii 
în vasta operă de făurire a 
societății noi, deoarece politica 
sa reprezintă propria politică 
a maselor. Succesele istorice 
obținute de poporul român în 
construirea socialismului sînt 
dovada cea mai grăitoare a 
faptului că masele și-au însu
șit politica partidului, au tra- 
dus-o cu eroism în viață, con- 
firmîndu-se încă o dată juste
țea tezei lui Marx potrivit că
reia ... teoria devine o forță
materială de îndată ce cuprin
de masele".

Strînsa legătură a partidu
lui cu masele a făcut ca aces
tea să urmeze cu nestrămuta
tă încredere partidul în în
treaga sa luptă. Poporul nos
tru a înfăptuit cu eroism toa
te actele revoluționare inițiate 
de partid : reforma agrară, 
instaurarea guvernului de lar
gă concentrare democratică 
dr. Petru Groza, demascarea 
și lichidarea așa-ziselor parti
de istorice, alungarea monar

hiei și instaurarea Republicii 
Populare Române, naționali
zarea principalelor mijloace 
de producție, realizarea pla
nurilor economice, industria
lizarea socialistă a țării și 
cooperativizarea socialistă a 
agriculturii. Victoria deplină 
și definitivă a socialismului 
este rodul luptei și muncii co
mune a eroicei noastre clase 
muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, în frunte cu 
partidul comuniștilor. (Aplau
ze puternice).

O trăsătură esențială a poli
ticii partidului nostru, partid 
al clasei muncitoare, este ca
racterul său popular.

Forța partidului își găsește 
izvorul în faptul că linia poli
tică, hotărîrile sale, sînt ela
borate în colectiv, supuse dez
baterii comuniștilor, a mase
lor, el întruchipînd astfel în
țelepciunea partidului și a 
poporului.

Principiul conducerii colec
tive, principiu de bază în în
treaga viață a partidului nos
tru, reprezintă garanția luării 
de măsuri juste, științific și 
realist fundamentate, un pu
ternic instrument de întărire 
a unității de monolit a parti
dului, de lărgire continuă a 
legăturilor sale cu masele, de 
stimulare a activității lor 
creatoare.

în noua etapă în care in
trăm, sarcinile economice, so
ciale și politice devin tot mai 
complexe, ceea ce determină 
ridicarea continuă a rolului 
conducător al partidului.

Proiectul de Statut al Parti
dului Comunist Român, sin- 
tetizînd experiența de luptă 
a partidului nostru, creșterea 
forței și maturității sale, a- 
cordă o atenție deosebită dez
voltării pe mai departe a ro
lului său de conducător politic 
în toate domeniile de activi
tate.

Prevederea din proiectul de 
Statut ca partidul să poarte 
denumirea de Partidul Comu
nist Român corespunde pe 
deplin stadiului actual al de- 
săvîrșirii construcției socialis
mului, telului final al parti
dului — construirea societății 
comuniste. Această denumire 
e scumpă tuturor comuniștilor 
din țara noastră, ea evocînd 
glorioasele tradiții de luptă 
ale Partidului Comunist Ro
mân. (Vii aplauze).

Prevederea proiectului nou
lui Statut ca în perioada din
tre Congrese, atunci cînd con
sideră necesar dezbaterea unor 
probleme importante ale poli
ticii partidului și statului, Co
mitetul Central să poată con
voca conferința națională a 
partidului, arată grija parti
dului nostru pentru dezvolta
rea continuă a democrației 
interne de partid.

Prin conținutul său, proiec
tul de Statut constituie un e- 
xemplu de aplicare creatoare 
a învățăturii marxist-leniniste 
despre partidul de tip nou.

Tovarăși,
Partidul nostru a desfășurat 

și desfășoară o vastă activita
te organizatorică și politico- 
ideologică pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste, a mora
lei comuniste. în cadrul aces
tei intense activități, un loc 
central îl ocupă educarea pa
triotică a maselor largi popu
lare. „Patriotismul — așa cum 
arată Lenin — este un senti
ment dintre cele mai adînci, 
statornicit de existența de se
cole și milenii a unor patrii 
diferite".

în zbuciumata sa istorie, 
poporul nostru a dat nenumă
rate pilde de înalt patriotism, 
în cartea de aur a țării sînt 
înscrise la loc de cinste faptele 
de fierbinte patriotism ale 
înaintașilor noștri pentru apă
rarea pămîntului sfînt al pa
triei împotriva cotropitorilor 
străini, împotriva claselor ex
ploatatoare, trădătoare de 
țară, împotriva tuturor asu
pritorilor.

Adevărații purtători ai pa
triotismului au fost masele 
populare „...patria se chiamă 
norodul, iar nu tagma jefuito
rilor", spunea Tudor Vladimi- 
rescu, plin de încredere în for
țele creatoare ale poporului. 
(Aplauze). Aceeași încredere în 
popor și-a exprimat-o și poe
tul Alexandru Vlahuță> care 
a scris cu înflăcărare :

„Podoaba cea mai aleasă și 
mai mîndră între podoabele 
țării este poporul românesc... 
în marea lui putere de muncă, 
de luptă și de răbdare, în min
tea lui trează și în inima lui 
caldă am găsit sprijinul spe
ranțelor noastre".

Apariția proletariatului și a 
partidului său marxist-leni
nist a ridicat patriotismul pe 
o nouă treaptă.

Istoria a dovedit că purtă
torii și moștenitorii adevărate
lor tradiții revoluționare pen

tru eliberarea națională și so
cială a poporului sînt oame
nii muncii în frunte cu comu
niștii. Activitatea Partidului 
Comunist Român constituie un 
minunat exemplu de dragoste 
față de patrie și popor.

Construirea noii orînduiri în 
țara noastră a generat patrio
tismul socialist. Acesta expri
mă dragostea față de patria 
noastră liberă, față de popor, 
de lupta lui entuziastă și plină 
de abnegație pentru înflorirea 
țării, în care nu mai există 
exploatarea omului de către 
om, nu mai există asuprire 
națională, ură sau dispreț pen
tru alte popoare. în Republica 
Fopulară Română, la făurirea 
și înflorirea căreia au partici
pat activ, alături de poporul 
român, naționalitățile conlo
cuitoare, s-a pus capăt ru
șinoasei politici de asuprire 
națională din timpul domina
ției burghezo-moșierești. în 
anii puterii populare, în lupta 
și munca comună pentru con
struirea socialismului, s-a ci
mentat prietenia de nezdrun
cinat între oamenii muncii ro
mâni și cei aparținînd națio
nalităților conlocuitoare. (Vii 
aplauze).

Dragostea față de patria so
cialistă se contopește cu devo
tamentul nemărginit pentru 
partidul clasei muncitoare, 
inspiratorul, organizatorul și 
conducătorul poporului în lup
ta pentru socialism și comu
nism. (Aplauze puternice).

Patriotismul socialist se îm
pletește în mod armonios cu 
internaționalismul socialist.

în condițiile țării noastre 
internaționalismul socialist a 
devenit politică de stat. Poli
tica patriotică și internațio- 
nalistă a partidului nostru 
dovedește grija lui pentru 
destinele țării, pentru valori
ficarea cît mai complexă și 
superioară a resurselor ei na
turale, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului. Realizînd 
succese remarcabile în con
struirea socialismului, condu- 
cînd cu hotărîre oamenii 
muncii în lupta pentru dez
voltarea în ritm intens a pro
ducției industriale și agricole, 
partidul nostru își îndepli
nește în același timp o înda
torire internaționalistă, con
tribuind la întărirea pozițiilor 
socialismului în lume. (Aplau
ze puternice).

Credincios cauzei proleta
riatului, partidul nostru a mi
litat și militează neabătut 
pentru întărirea unității țări
lor socialiste, a mișcării co
muniste internaționale, pe 
baza principiilor marxism-le- 
ninismului.

Tovarăși,
O realizare de seamă a 

partidului nostru în perioada 
la care ne referim constă în 
lărgirea continuă a democra
ției socialiste.

înfăptuirea edificiului so
cialist nu este posibilă fără 
participarea conștientă, efec
tivă a maselor largi populare. 
Dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste reprezintă 
trăsătura de bază a evoluției 
vieții noastre de stat în etapa 
actuală. Sporește activitatea 
creatoare a maselor, crește 
participarea lor la conducerea 
statului, a treburilor obștești, 
la rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției eco
nomice și social-cultural e. A- 
cordînd o atenție susținută 
perfecționării continue a ac
tivității de stat și obștești, așa 
cum rezultă și din raportul 
Comitetului Central, partidul 
nostru pune în fața sfaturi
lor populare sarcina de... „în
tărire continuă a legăturii lor 
cu masele largi de oameni ai 
muncii", de a crea... „condiții 
pentru participarea tot mai 
activă a acestora la rezolvarea 
treburilor obștești".

Proiectul noii Constituții a 
Republicii Socialiste România 
reprezintă o expresie vie a 
democratismului orînduirii 
socialiste, în centrul căreia 
stă grija față de fericirea po
porului.

Democrației socialiste îi 
este străină proclamarea for
mală a libertăților și dreptu
rilor, o asemenea proclamare 
constituind trăsătura domi
nantă a numeroase constituții 
burgheze. Hotărîtoare pentru 
caracterizarea unei orînduiri 
de stat sint următoarele : ce 
clasă deține puterea politică 
și în ce scop o exercită ? Cine 
stăpînește mijloacele de pro
ducție, ce clasă conduce eco
nomia și în folosul cui se rea
lizează această conducere ? 
Ce conținut au libertățile de
mocratice, cine se bucură nu 
numai de drept ci și de fapt 
de aceste libertăți și în inte
resul cui se folosesc ele ?

Dind răspuns unor astfel de 
probleme, noua lege funda
mentală a țării noastre arată 
cu o mare forță de convinge
re ce înseamnă democrația 
socialistă pentru oamenii 

muncii. Ea consacră deținerea 
de către popor a întregii pu
teri, caracterul socialist al e- 
conomiei naționale, întemeia
tă pe proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de pro
ducție. Drepturile și libertă
țile democratice nu consti
tuie un obiectiv al luptei re
voluționare a maselor — si
tuație proprie țărilor dominai, 
te de capital — ci sînt deja 
cuceriri istorice ale oameni
lor muncii. (Vii aplauze). Con
stituția le consfințește și a- 
sigură folosirea lor de către 
cetățeni în vederea creșterii 
activității creatoare a poporu
lui în toate domeniile vieții 
sociale.

Apărarea și ocrotirea efec
tivă a omului, grija pentru 
viața lui, pentru formarea și 
dezvoltarea personalității sale, 
asigurarea condițiilor pentru 
exercitarea efectivă a dreptu
rilor și libertăților reflectă 
complet și adînc umanismul 1 
socialist al democrației noas
tre.

O trăsătură esențială a de
mocrației socialiste este exer
citarea rolului conducător în 
societate de către partidul 
comuniștilor. Consfințind ro
lul Partidului Comunist Ro
mân de forță politică condu
cătoare în Republica Socia
listă România, proiectul de 
Constituție creează totodată 
una din condițiile de bază 
pentru adîncirea . și lărgirea 
democrației socialiste.

Conducerea de către partid 
a poporului se realizează pe 
baza principiilor și prin me
tode proprii democratismului 
socialist. Partidul elaborează 
linia sa politică, măsurile ne
cesare realizării acesteia în- 
tr-o indisolubilă legătură cu 
poporul. Ori de cîte ori a tre
buit să hotărască asupra u- 
nor probleme majore privind 
linia politică generală, parti
dul a organizat dezbaterea 
largă a acestor probleme în 
cadrul activului de partid, al 
organelor și organizațiilor de 
partid, al organizațiilor de ti
neret, de femei, sindicale, în 
cadrul cooperativelor agricole 
de producție, în institutele de 
cercetări etc., consultînd ast
fel masele, cerîndu-le părerea. 
Practica consultării perma
nente a tnasefor a sudat tot 
mai puternic legătura dintre 
partid și popor, a constituit 
un important mijloc de pre
gătire politică și ideologică a 
maselor, de creștere a compe
tenței lor în conducerea tre
burilor societății.

Largul democratism al poli
ticii partidului nostru, al me
todelor sale de conducere a 
fost încă o dată dovedit de 
modul cum s-a pregătit Con
gresul al IX-leă al partidului, 
în conferințele și adunările de 
partid, pretutindeni în orașele 
și satele patriei, în combina
tele și uzinele moderne, pe 
șantierele marilor construcții, 
în unitățile socialiste din a- 
gricultură, în institutele de 
știință și cultură, oamenii 
muncii au dezbătut cu interes 
și răspundere proiectele de 
Directive ale Congresului, vă- 
zînd în planurile inițiate de 
partid propriile lor planuri, 
cauza nobilă a întregului po
por, căreia fiecare cetățean 
cu dragoste de țară se cuvine 
să-i consacre toată puterea sa 
de muncă. (Aplauze puter
nice).

Dezbaterea amplă a proiec
telor de Directive, valorifica
rea zecilor de mii de propu
neri făcute cu acest prilej au 
demonstrat adeziunea unani
mă a întregului popor la 
programul de dezvoltare a 
economiei naționale, fiind tot
odată o expresie grăitoare a 
democrației noastre socialiste, 
a participării active, organi
zate a maselor la stabilirea 
liniilor de dezvoltare a țării.

Partidul urmărește ca per
fecționarea formelor de orga
nizare și de activitate ale sta
tului, ale organizațiilor obș
tești să asigure adîncirea prin
cipiilor democratice, partici
parea tot mai largă a maselor 
la rezolvarea problemelor so
ciale. Principiul conducerii 
colective, elaborat și verificat 
în activitatea de partid, se ex
tinde și în munca organelor 
de stat. Muncind neobosit 
pentru educarea oamenilor în 
spiritul socialismului, pentru 
pregătirea lor multilaterală — 
partidul creează noi condiții 
pentru afirmarea maselor în 
toate domeniile vieții sociale.

Participarea oamenilor mun
cii la conducerea treburilor de 
stat și obștești constituie izvo
rul forței de nezdruncinat a 
orînduirii noastre de stat,, iar 
conducerea poporului de către 
paotid este o cerință esențială 
a ridicării maselor la creația 
istorică conștientă, o chezășie 
a adîncirii continue a demo
crației noastre socialiste. <A- 
plauze).

(Continuare în pag. a IX-a)
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în ultimii ani, în țara noas
tră s-au făcut pași însemnați 
pe calea lărgirii democrației 
socialiste. S-au perfecționat 
continuu organizarea și activi
tatea organelor centrale și lo
cale al? puterii de stat. Alcă
tuire și modul de funcționare 
a act-'or organe constituie un 
exemplu edificator al partici
pării ample a oamenilor mun
cii la exercitarea puterii de 
stat.

în etapa actuală de dezvol
tare a țării noastre crește con
tinuu rolul opiniei publice în 
viața socială. Opinia publică 
înaintată, ca manifestare a de
mocratismului socialist, repre
zintă o uriașă forță ce acțio
nează cu succes în apărarea 
proprietății socialiste, a ordi
ne! de drept, in respectarea 
regulilor de conviețuire socia
listă și educarea comunistă a 
populației.

Atitudinea hotărîtă împo
triva unor manifestări înapo
iate, care lovesc în proprieta
tea socialistă,. este o obligație 
constituțională a fiecărui ce
tățean. Opinia publică, contri
buie la formarea și dezvolta
rea noilor trăsături de com
portare a oamenilor, la ridica
rea lor la nivelul înțelegerii 
necesității apărării intereselor 
de bază ale societății socia
liste. al îmbinării armonioase 
a intereselor personale cu cele 
obștești; opinia publică educă 
la oameni sentimentul răspun
derii morale pentru acțiunile 
și faptele lor, promovează cu 
consecvență exemplul îna
intat.

Dezvoltarea democrației 
noastre, ca expresie a înain
tării țării pe drumul desăvîr- 
șirii construcției socialiste, se 
realizează atît. prin întărirea 
•■ontinuă a caracterului obș
tesc al activității organelor de 
stat, la toate nivelele, cît și 
prin creșterea rolului opiniei 
publice a maselor în rezolva
rea treburilor publice.

Partidul și statul nostru a

Documentele prezentate 
Congresului nostru reprezin
tă u;i program multilateral, 
«tiințific fundamentat, a cărui 
înfăptuire va ridica țara noa
stră pe o nouă treaptă spre 
culmile inalte ale progresului 
și civilizației.

Prevederile însuflețitoare 
ale acestor documente au fost 
dezbătute și m regiunea Ba
nat într-o atmosferă plină de 
entuziasm, bucurîndu-se de 
aprobarea deplină a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii români și din rîndul 
naționalităților conlocuitoare, 
care au făcut mii de propu
neri valoroase pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite 
ce partid.

pe întreg cuprinsul ță
rii. sînt prezente și în regiu
nea Banat roadele politicii 
consecvente a partidului, de 
industrializare socialistă. în 
anii șesenalului a fost dezvol
tată industria siderurgică și 
constructoare de mașini; în 
cinstea celui de-al IX-lea 
Congres al partidului a intrat 
în funcțiune. înainte dc ter
men, complexul minier Mol
dova Nouă — important o- 
biectiv al planului de șase ani 
— care va pune în valoare 
bogatele rezerve cuprifere din 
această parte a tării. Volumul 
producției industriale a regiu
nii va fi la sfîrșitul anului 
1965 de 2.12 ori mai mare, 
față de anul 1959.

Succese de seamă au fost 
ov ■'i.ite și în dezvoltarea a- 
gr> ilturii regiunii. în perioa
da 1960—1964. producția glo
bală a regiunii ' a . crescut cu 
23.3 la sută, față de media ce
lor cinci ani anteriori.

Realizări demne de remar
cat au fost dobindite și în 
domeniul științei, culturii și 
artei.

Din documentele prezentate 
Congresului am reținut în 
mod deosebit preocuparea 
partidului nostru pentru con
tinuarea neabătută a politicii 
de industrializare socialistă și. 
în cadrul acesteia, pentru 
creșterea cu prioritate a pro
ducției mijloacelor de pro
ci teție Regiunii noastre îi 
r in in această privință sar
cini importante. întreprinde
rile constructoare de mașini 
din Banat vor fabrica instala
ții și linii tehnologice com
plete. mașini-unelte utilaje 
pentru mecanizarea muncilor 
grele, hidro și termoagregate 
necesare electrificării țării. 
Constructorii de mașini reși- 
țeni au primit cu deosebită 
satisfacție sarcina de răspun
dere de a contribui la echi
parea marelui nod hidroener
getic și de navigație de la 
Porțile de Fier.

Directivele Congresului al 
IX-lea ne înfățișează per
spectivele dezvoltării diferite
lor ramuri ale industriei. 
Considerăm necesar ca mi

creat și formele necesare pen
tru ca opinia publică să-și 
poată îndeplini rolul său im
portant în asigurarea respec
tării legalității socialiste.. A- 
ceste forme au o sferă deose
bit de cuprinzătoare.

în prezent adunările obș
tești, comisiile pentru soluțio
narea litigiilor de muncă, con
siliile de judecată, comisiile de 
împăciuire și controlul, obș
tesc rezolvă multe din proble
mele de care înainte se ocu-. 
pau numai organele de stat. 
Prin mijloace de convingere 
aceste organisme obștești e- 
xercită o influență tot mai 
mare asupra cetățenilor,. cre- 
înd o atmosferă de intoleran
ță față de manifestările anti
sociale.

Tovarăși,

Sub conducerea și îndruma
rea permanentă a partidului, 
organele aparatului de stat au 
muncit cu pasiune și devota
ment, străduindu-se să-și per
fecționeze metodele de muncă, 
să promoveze noi căi și .mij
loace de prevenire și comba
tere a infracțiunilor, reușind 
să apere cu fermitate cuceri
rile socialiste ale poporului 
muncitor.

Creșterea conștiinței socia
liste a maselor, a răspunderii 
lor față de dezvoltarea socie
tății noastre, lărgirea continuă 
a democrației socialiste fac să 
sporească sprijinul pe care îl 
primesc organele de stat. din. 
partea celor ce muncesc. As
tăzi, la respectarea legalității, 
alături de ele participă mili
oane de oameni ai muncii, 
ceea ce reprezintă un factor 
esențial în întărirea orîndulrii 
noastre.

Eficacitatea măsurilor luate 
de partid și de stat pentru 
prevenirea și combaterea in
fracțiunilor este concretizată 
în faptul că în perioada desă- 
vîrșirii construirii socialismu- . 
lui a scăzut fenomenul infrac
țional. Aceasta însă nu trebu
ie să ne aducă la autoliniștire. 
la slăbirea vigilenței revolu

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE DAJU
nisterele și instituțiile cen
trale să stabilească, pe lingă 
sarcinile anuale, perspective
le de dezvoltare a fiecărei în
treprinderi în parte, pe în
treaga perioadă a cincinalului. 
Aceasta va permite asigura
rea documentației tehnice și 
pregătirea minuțioasă a fabri
cației, mobilizarea tuturor 
forțelor pentru realizarea sar
cinilor de plan, începind încă 
din primele zile ale anului 
viitor.

în vederea folosirii depline., 
a capacităților de producție,, 
propunem să se studieze posi
bilitatea dezvoltării unor în
treprinderi specializate în 
producția de scule, dispoziti
ve, verificatoare și alte ele
mente de asamblare normali
zate. Aceste întreprinderi pot 
realiza echipamentul tehnolo
gic la un preț de cost redus, 
dînd posibilitate întreprinde
rilor constructoare de mașini 
șă-și concentreze . eforturile 
spre realizarea sarcinilor de 
plan, a sculelor și dispozitive
lor speciale.

în Raportul prezentat •> de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un loc important îl /ocupă 
problemele dezvoltării pro
ducției agricole, a consolidă
rii unităților noastre socialis
te. Aș vrea să mă refer asu
pra unor măsuri importante 
pentru sporirea producției de 
cereale, la care regiunea noa
stră are o pondere de peste 
10 la sută din producția to
tală a țării.

Rezultatele obținute în uni
tățile socialiste din regiune a 
căror producție de cereale a 
c-escut. în perioada 1960-1964, 
într-un ritm mediu anual de 
R’/o la grîu, iar . la porumb de 
6%, arată că sarcina stabilită 
în proiectul de Directive este 
pe deplin realizabilă și poate 
fi chiar depășită.

Măsurile preconizate pen
tru ridicarea gradului de me
canizare. amplasarea culturi
lor în zonele cele mai favora
bile. folosirea semințelor de 
înaltă productivitate, sporirea 
considerabilă a cantităților de 
Îngrășăminte chimice, execu
tarea unor vaste lucrări de 
hidroameliorații cît și rezul
tatele obținute. în acest an, 
îndeosebi, la cultura griului, 
— unde, după calculele făcu
te. la producția recoltată, me
dia pe regiune depășește 2 000 
kg grîu la hectar pe o supra
față de aproape 200 000 hec
tare — confirmă caracterul 
realist ăl sarcinilor fixate în 
proiectul de Directive și ma
rile rezerve de care dispune 
agricultura socialistă Dintre 
aceste măsuri, pentru regiu
nea noastră prezintă o deose
bită importantă extindereâ 
lucrărilor de hidroameliorații, 
în care vor'trebui cuprinse 
peste 200 000 hectare^ terenuri. 
Calculul eficienței economice, 
cît și exemplul multor unități 

ționare. Mai există încă ele
mente înapoiate, în conștiința 
și comportarea cărora se ma
nifestă rămășițe ale mentali
tății vechi și care încalcă re
gulile de conviețuire socia
listă.

Elemente aparținînd fostelor 
clase exploatatoare și alte e- 
lemente ' descompuse pot în
cerca să întreprindă acțiuni 
potrivnice intereselor noastre 
de stat. ..De aceea organele a- 
paratului de stat trebuie să 
manifeste o permanentă vigi
lență pentru a demasca la 
timp orice încercare a unor 
asemenea elemente de a lovi 
în interesele poporului.

Tovarăși,
An .de an relațiile interna

ționale ale României se lăr
gesc și se amplifică.

La temelia întregii politici 
externe a partidului și statu
lui nostru,se află prietenia și 
alianța frățească, cu țările so
cialiste. Țara noastră militea
ză în același timp pentru dez
voltarea relațiilor de colabo
rare cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială. 
Pornind de la faptul că fieca
re țară mare Sau mică poate 
și trebuie să-și aducă contri
buția la victoria cauzei păcii 
în lume, România promovează 
consecvent o politică de co
existență pașnică, se pronunță 
hot.ărit pentru încetarea cursei 
înarmărilor, interzicerea și 
distrugerea armelor nucleare, 
desființarea' blocurilor milita
re, înfăptuirea dezarmării ge
nerale.

Militînd pentru o politică de 
apărare a păcii, nu uităm nici 
o clipă că, datorită existen
ței imperialismului și a forțe
lor sale agresive, se menține 
pericolul războiului ; de aceea 
partidul și guvernul se îngri
jesc permanent de întărirea 
capacității noastre de apărare.

în rînduriie poporului ro
mân provoacă îngrijorare și 
indignare faptul că cercurile 
agresive imperialiste au trecut 

din regiune demonstrează că, 
prin investiții pentru hid.ro- 
ameliorație de circa 4 090 lei 
la hectar, se poate obține 
anual, un spor .de producție 
în valoare de peste 2 000 lei 
la hectar, ceea ce înseamnă 
că durata de recuperare ă su
melor investite nu depășește 
2—3 ani.

Mă declar întru totul de 
acord cu' propunerea făcută 
în raport. în legătură cu 
crearea unor organe inter- 
cooperatiste, care, vor putea 
sprijini — împreună cu alți 
factori — eforturile coopera
tivelor în executarea unor 
lucrări' de interes comun, in
clusiv lucrări de hidroamelio
rații, în- rezolvarea multor 
probleme ale producției, apro
vizionării și desfacerii, ce se 
ridică în cooperativele noastre 
agricole, de producție.

Permiteți-mi să mă refer și 
la unele probleme ale muncii 
sfaturilor populare, sector în 
care * îmi desfășor activitatea. 
După cum se Știe, sfaturile 
populare au de rezolvat nu
meroase probleme de ordin e- 
conomlc și gospodăresc. în 
raportul Comitetului Central 
prezentat Congresului se pre
vede sporirea considerabilă a 
fondurilor destinate construc
țiilor de locuințe și altor o- 
biective social-culturale. Pre
vederile privind simplificarea 
metodologiei de avizare a do
cumentațiilor vor ușura mult 
activitatea de proiectare și 
execuție ă construcțiilor. Față 
de anii anteriori, activitatea 
pFojectânților și constructori
lor' s-ă îmbunătățit Cu toate 
acestea,-nu ne putem declara 
mulțumiți eu ritmul de exe
cuție de pe unele șantiere și 
cu calitatea unor lucrări, mai 
ales în ce privește finisajele 
locuințelor.

Este foarte importantă sub
linierea din raport, în legă
tură cu necesitatea promovă
rii inițiativei și a spiritului 
inovator al arhitecților și 
constructorilor, $i în regiunea 
noastră se resimte lipsa de 
preocupare pentru lărgirea va
rietății construcțiilor, ținîn- 
du-se seama în același timp 
de specificul arhitectural al o- 
rașelor noastre. Nu întotdeau
na au fost stabilite cele mai 
bune și economicoase soluții în 
privința proiectării construc
țiilor de locuințe. Se simte de 
asemenea nevoia unei preocu
pări permanente pentru folo
sirea din plin a utilajelor cu 
care sînt înzestrate șantierele 
și dotarea trusturilor de 
construcții cu utilaje de mare 
randament. Propun ca și în 
domeniul construcțiilor de lo
cuințe să se studieze posibili
tatea elaborării sarcinilor de 
plan pe regiuni, pe perioada 
de cinci ani; în acest fel se 
vor putea lua din timp măsuri 
de pregătire . a documentației 
și de organizare a șantierelor, 

în ultimul timp la o serie de 
acțiuni care pun în mare pri
mejdie pacea mondială. Inter
venția imperialismului ameri
can în Vietnamul de sud, 
bombardarea Republicii De
mocrate Vietnam constituie 
acte de agresiune deschisă 
care sînt condamnate de în
treaga omenire.

Considerînd că este dreptul 
sfînt al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, poporul 
nostru îșl exprimă solidarita
tea și sprijinul deplin față de 
lupta eroicului popor vietna
mez. Partidul nostru consideră 
că prin acțiunea unită ă țări
lor socialiste, a tuturor forțe
lor păcii, pot fi stăvilite pro
vocările imperialismului, poa
te fi apărată pacea în lume. 
(Aplauze puternice).

Activitatea consecventă des
fășurată de țara noastră în 
slujba apărării păcii și înțele
gerii între popoare, preocupa
rea susținută și principială a 
partidului pentru întărirea u- 
nității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste mondiale au 
sporit considerabil prestigiul 
internațional al partidului și 
statului nostru.

Tovarăși,
Documentele istorice pe care 

le dezbate Congresul nostru, 
aprobate cu însuflețire, entu
ziasm și îndreptățită mîndrie 
de către întregul popor, îm
brățișează toate laturile vieții 
economice și sociale. îndepli
nirea prevederilor lor va în
semna un nou și important 
pas pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste. Sînt 
sarcini cu adevărat mărețe și 
însuflețitoare, realizării căro
ra trebuie să le dedicăm toa
te forțele noastre, pentru în
florirea și ridicarea scumpei 
noastre patrii — REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMÂNIA — 
pe noi culmi ale civilizației și 
progresului. (Aplauze prelun
gite).

creîndu-se condiții pentru e- 
fectuarea ritmică, a lucrărilor. 
Precizarea ce se' facie în ra
port, de a se trece la orga
nizarea temeinică a studiilor 
de sistematizare a satelor, este 
deosebit de importantă. In 
regiunea noastră au fost orga
nizate în această direcție une
le studii, însă, atît noi, cît și 
organele centrale de speciali
tate, n-ani dât atenția cuve
nită acestei importante pro
bleme.

îmbunătățirea activității noa
stre viitoare, în condițiile creș
terii continue a volumului in
vestițiilor. impune exercitarea 
unei munci de îndrumare și 
control tot mai competente. 
De aceea, sîntem de părere să 
se studieze posibilitatea înfiin
țării, în cadrul sfaturilor 
populare regionale, a unor 
secții de investiții, care să ur
mărească întreaga activitate 
de proiectare și construcții, e- 
ficiența economică a lucrări
lor și calitatea acestora pe 
tot parcursul executării lor.

La temelia realizărilor ob
ținute de sfaturile populare 
din regiunea noastră stă legă
tura lor strînsă cu masele, 
perfecționarea continuă a for
melor prin care se realizează 
participarea directă a cetățe
nilor la rezolvarea treburilor 
de stat și obștești. Cu con
cursul direct al cetățenilor, In 
frunte cu deputății lor, în pe
rioada șesenalului au fost 
construite peste 100 școli, 150 
cămine culturale, lucrări de 
hidroameliorații și alte obiec
tive, adueîndu-se economii la 
buget în valoare de 260 mi
lioane lei.

în întîmpinarea Congresului 
partidului, Banatul a termi
nat prima dintre regiunile ță
rii, în linii generale, electrifi
carea satelor. Noile condiții 
create prin electrificarea sa
telor deschid largi posibilități 
pentru mecanizarea lucrărilor 
agricole înlocuind tot mai 
mult munca fizică, îndeosebi 
în zootehnie, și ducînd la 
creșterea productivității mun
cii.

Problemele raportului pre
zentat Congresului referitoare 
la activitatea de viitor a 
sfaturilor populare constituie 
pentru munca noastră un în
drumar prețios în mobilizarea 
maselor de cetățeni la tradu
cerea în viață a sarcinilor în
credințate de partid.

Asigurăm Congresul că or
ganizația regională de partid 
Banat, strîns unită în jurul 
Comitetului Central și a Bi
roului său Politic, îmbunătă- 
țindu-și necontenit munca, nu 
va precupeți nici un efort 
pentru realizarea cu succes a 
sarcinilor mari și complexe 
care îi stau în față în noua 
etapă a desăvîrșirii construc
ției socialiste în scumpa 
noastră patrie.

Dragi tovarăși delegați,
în numele Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, salut cordial cel 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român și 
transmit întregului dv. partid 
și poporului român un salut 
frățesc din partea tuturor 
membrilor partidului nostru, 
a clasei muncitoare poloneze 
și a poporului polonez. (A- 
plauze puternice).

Delegația noastră a ascultat 
cu atenție rapoartele prezen
tate la Congres de către tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoi
ca și Gheorghe Apostol. Aceste 
rapoarte cît și discuția înfăți
șează realizările de pînă acum 
ale țării dv. în construcția so
cialismului, vorbesc despre 
marea forță și unitate a par
tidului dv., despre minunatele 
planuri pentru cincinalul vii
tor.

Partidul nostru și poporul 
polonez privesc cu simpatie 
frățească și prețuiesc marile 
realizări ale republicii dv., în- 
trucît acestea au un rol esen
țial în întărirea sistemului so
cialist mondial.

Știm din proprie experien
ță că fiecare dintre țările 
noastre se dezvoltă și se întă
rește datorită eforturilor pli
ne de sacrificii ale clasei mun
citoare și ale întregului po- 
por, datorită colaborării fră
țești cu celelalte țări socialis
te pe baza principiilor leninis
te ale egalității.

Colaborarea largă și apro
piată cu Uniunea Sovietică și 
cu toate celelalte țări socialis
te frățești este unul din prin
cipalele izvoare, ale succeselor 
pe care le-a obținut în cele

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Indonezia, 
ăl delegației P.C. din Indone
zia pe care o conduc, în nu
mele celor 3 milioane de-co
muniști indonezieni, al celor 
peste 3 milioane de tineri co
muniști uniți in organizația 
„Tineretului Popular/ precum 
și în numele a 20 de milioa
ne de simpatizanți ai P.C. din 
Indonezia, să transmit caldele 
noastre salutari și felicitări 
poporului român și comuniști
lor români cu ocazia celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice). Vă rugăm, 

■în același timp, să primiți 
mulțumirile . noastre cele mai 
profunde pentru . invitația ce 
ne-ați adresat-o de a participa 
la acest. Congres. (Aplauze).

Poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. a desfășurat, o luptă e- 
roică împotriva exploatării, a 
cruzimilor capitaliștilor și mo- 
narho-fasciștilor care cola
borau cu fascismul hitlerist. 
Prăbușirea regimului monar- 
ho-fascist și făurirea bazelor 
orînduirii democrat-populare 
ca formă de trecere SDre so
cialism a constituit o încunu
nare a acestei lupte eroice a 
poporului român. Comuniștii 
indonezieni au învățat mult 
din experiența luptei eroice a 
poporului român. Noi am stu
diat și ne-am inspirat din 
lupta revoluționară a clasei 
muncitoare și a poporului ro
mân. care a îmbogățit tezau
rul de experiență al mișcării 
comuniste internaționale. (A- 
plauze).

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, poporul ro
mân a dobîndit succese cu 
care se poate mîndri în con
struirea socialismului. Comu
niștii indonezieni aduc oma
giul lor și își exprimă cea 
mai înaltă apreciere pentru 
aceste succese și urează po
porului român noi succese. în 
întărirea României socialiste. 
(Vii aplauze).

Sîntem încredințați că tradi
țiile revoluționare ale poporu

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI JENO FOCK
Dragi tovarăși,
PermitOți-mi să transmit 

Congresului șl prin el întregu
lui popor al României un sa
lut fierbinte, frătdsc și cele 
mai bune urări din partea Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
a întregului popor ungar. (A- 
plauze puternice).

Documentele și rapoartele 
Congresului dv. ne-ău înfăți
șat mările, succese pe care 
le-ați obținut sub conducerea 
partidului în toate domeniile 

două decenii de construcție 
socialistă și le obține în con
tinuare poporul polonez. Am 
obținut, după cum se știe, o 
creștere de 10 ori a produc
ției industriale și o dezvoltare 
însemnată a producției agri
cole. în noul plan cincinal, ale 
cărui directive au fost trasate 
de cel de-al IV-lea Congres al 
partidului nostru, ținut anul 
trecut, ne propunem să men
ținem un ritm înalt de crește
re a producției și în același 
timp să facem un pas serios 
înainte spre modernizarea ei, 
în dezvoltarea mai rapidă a 
progresului tehnic și introdu
cerea pe scară mai largă a cal
culului economic. Acordăm o 
mare atenție lărgirii conti
nue a colaborării economice 
bilaterale și multilaterale cu 
celelalte țări socialiste. Sîntem 
convinși că trebuie să mergem 
în continuare pe calea adîn- 
cirii diviziunii internaționale 
a muncii în cadrul C.A.E.R., 
pe baza respectării principiu
lui deplinei egalități, diviziu
ne care să țină seama de in
teresele tuturor țărilor, întru- 
cît aceasta permite accelera
rea dezvoltării economice a 
fiecăreia dintre țările noastre 
Și a întregii comunități.

Partidul nostru și poporul 
polonez se bucură de dezvol
tarea cu succes și multilatera
lă a relațiilor de prietenie și 
colaborare între țările noastre 
— Republica Populară Polonă 
și Republica Populară Româ
nă. (Vii aplauze). Acest lucru 
este dovedit în mod convingă
tor de creșterea dinamică a 
schimburilor comerciale care 
în ultimii cinci ani au cres
cut cu 12 Ia sută anual față 
de 7 la suță cît se planificase. 
Planurile pentru următorii 

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI 
DIPA NUSANTARA AIDIT

lui romîn, condus de Par
tidul Comunist Român, care 
și-a reluat pe bună dreptate 
numele la acest Congres, vor 
continua să însuflețească lup
ta dv. pentru unitatea miș
cării comuniste internaționa
le, pentru aplicarea creatoare 
a marxism-leninismului, îm
potriva revizionismului și dog
matismului contemporan, în 
conformitate cu principiile re
voluționare ale Declarațiilor 
de la Moscova din 1957 și din 
1960 ale celor 81 partide co
muniste și muncitorești. Pen
tru fiecare comunist, pentru 
fiecare partid nu există o 
sarcină mai nobilă ca aceea 
de a tine sus, de a continua și 
dezvolta tradițiile revoluțio
nare ale luptei poporului șl 
partidului. Dăm o înaltă apre
ciere punctului de vedere al 
partidului dv. care susține 
principiile independenței și e- 
gâlității în drepturi în relații
le dintre partidele comuniste 
și muncitorești. (Aplauze pu
ternice).

Vizita președintelui Indone
ziei în România, precum și vi
zita președintelui României în 
Indonezia au întărit în conti
nuare relațiile frățești dintre 
popoarele indonezian și român. 
(Apiauze). Vizitele reciproce 
de delegații ale partidelor 
noastre frățești ca, de exem
plu, vizita din luna mai anul 
curent a delegației frățești a 
partidului dv. cu prilejul ce
lei de-a 45-a aniversări a în
ființării P. C. din Indonezia, 
au întărit și ele, în continua
re, calda prietenie dintre po
poarele indonezian și român. 
(Aplauze). Același scop îl are 
și participarea delegației fră
țești a P.C. din Indonezia la 
cel dc-al IX-lea Congres al 
oartidului dv.
” Se dezvoltă zi de zi relații
le economice și culturale, 
precum și relațiile în dome
niul tehnic și științific dintre 
Indonezia și România, în in
teresul și în folosul ambelor 
părți.

Deși țările noastre sini, si
tuate la peste 12 000 km dis
tanță. poporul indonezian și 
poporul român sînt apropiate 
în simțăminte. Ele luptă 

construcției socialiste, Ați con
struit întreprinderi industriale 
moderne, cartiere de locuințe, 
instituții de cultură, cu care, 
pe drept cuvînt, vă puteți 
mîndri. Directivele supuse a- 
cum dezbaterii schițează noi 
perspective de dezvoltare. Po
porul ungar se bucură sincer 
de realizările dv. și vă urează 
noi succese în dezvoltarea și 
înflorirea patriei dv. socialiste. 
(Vii aplauze).

Sîntem convinși că succese
le dv. în construcția socialistă 

cinci ani, asupra cărora s-a 
căzut de acord, prevăd dezvol
tarea în continuare a colabo
rării economice avantajoase 
pentru ambele părți.

Dragi tovarăși,

în prezent există o serioasă 
încordare a situației interna
ționale. Principala cauză o 
constituie amestecul armat al 
Statelor Unite în Vietnamul 
de sud și agresiunea lor bru
tală împotriva R. D. Vietnam. 
Aceasta este o provocare a im
perialismului american împo
triva tuturor popoarelor care 
luptă pentru libertate și îm
potriva tuturor țărilor socia
liste, împotriva păcii în lume, 
în prezent, cea mai Importan
tă sarcină a tuturor țărilor so
cialiste, a mișcării Comuniste 
internaționale, a mișcării de 
eliberare națională și a forțe
lor păcii este de a pune capăt 
acestei provocări.

Situația din Europa ridică, 
de asemenea, probleme impor
tante. Imperialismul vest-ger- 
man se folosește de intensifi
carea încordării internaționale 
pentru a forța problema acce
sului la arma nucleară, pentru 
a ridica pretenții față de R.D. 
Germană și față de alte țări, 
pentru a încorda situația pe 
continentul nostru. în aceste 
condiții apare și mai urgentă 
problema zădărnicirii planu
rilor de diseminare a armelor 
nucleare în Europa și înfăp
tuirea securității colective eu
ropene. în conformitate cu 
hotărîrile adoptate în unani
mitate la consfătuirea din ia
nuarie a Comitetului Politic 
Consultativ al Tratatului de 
la Varșovia, țările noastre au 
o poziție hotărîtă și consec
ventă în această problemă.

umăr la umăr împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocoloniălismului, pentru 
a pregăti calea făuririi unei 
lumi noi. (Vil aplauze).

Sub conducerea președinte
lui Sukarno, poporul indone
zian duce o luptă consecven
tă pentru a asigura convoca
rea Conferinței afro-asiatice 
în luna noiembrie 1965 și 
depune eforturi pentru con
vocarea C.O.N.RF.O. (Confe
rința noilor torțe ascen
dente), la care să participe 
statele socialiste, statele neso- 
cialiste antiimperialiste și for
țele progresiste din țările ca
pitaliste. După ce a subliniat 
importanța acestei confe
rințe, vorbitorul a spus : In 
C.O.N.E.F.O. vor fi reprezen
tate organizațiile de masă și 
mișcările progresiste din ță
rile capitaliste și din alte țări. 
Aceasta ar însemna o creștere 
considerabilă a prestigiului 
mișcărilor progresiste și al or
ganizațiilor de masă din țările 
respective. De asemenea, 
C.O.N.E.F.O. ar reprezenta o 
tribună minunată pentru a 
reuni forțele antiimperialiste 
din întreaga lume, atît statele, 
cit și organizațiile și mișcările 
populare.

Strîns unit pe plan național 
in cadrul Nasakom-ului, care 
întruchipează colaborarea for
țelor politice naționaliste, re
ligioase și comuniste djn țara 
noastră, poporul indonezian, cu 
ajutorul țărilor socialiste și ăl 
mișcării revoluționare mon
diale, a reușit să elibereze 
Irianul de Vest, parte inte
grantă a teritoriului Republi
cii Indonezia, din ghearele im
perialismului olandez. Dar im
perialiștilor nu le place să 
vadă poporul indonezian por
nind pe drumul pe care și l-a 
ales singur. Imperialiștii de
pun eforturi pentru a stăvili 
Curentul mișcării revoluționa
re a poporului indonezian și a 
popoarelor din Asia de Sud- 
Est. creînd statul-marionetă 
neocolonialist al ..Malaeziei". 
Arhitectul acestei așa-zise 
. Malaezii" este imperialismul 
englez, aprobat și sprijinit în
tru totul de către Statele Uni
te. conducătorul imperialis

întăresc forțele și pozițiile so
cialismului pe plan mondial.

Partidul și poporul nostru 
urmăresc cu vie atenție dez
voltarea României frățești. A- 
cest lucru este firesc, deoarece 
în istoria popoarelor noastre 
sînt multe elemente comune, 
luptele celor două popoare și 
legăturile dintre ele s-au îm
pletit prin numeroase fire. 
Probleme complicate au în
greunat adesea relațiile dintre 
popoarele care trăiesc în a- 
ceastă parte a Europei, în ba

Sîntem ferm convinși că 
comunitatea socialistă, în co
laborare cu mișcarea antiim- 
perialistă a popoarelor recent 
eliberate, cu mișcarea comu
nistă internațională și cu for
țele păcii, va putea să-i si
lească pe agresorii imperialiști 
să dea înapoi, să respecte su
veranitatea popoarelor și prin
cipiile coexistenței pașnice (A- 
plauze puternice). Prima con
diție a acestui lucru, impusă 
de situația actuală internațio
nală, este după convingerea 
noastră cea mai profundă 
asigurarea — cu toate deose
birile existente — a unei poli
tici unitare a statelor socia
liste în lupta împotriva impe
rialismului. Unitatea de acțiu
ne a țărilor socialiste, a tutu
ror partidelor din mișcarea 
noastră ?* a tuturor forțelor 
revoluționare de pe arena 
mondială are o importanță 
fundamentală pentru asigura
rea succesului în lupta noas
tră pentru socialism, liberta
tea popoaf-elor și pace. (A- 
plauxe).

Vă doresc încă o dată, dragi 
tovarăși, în numele partidului 
nostru, succes în desfășurarea 
lucrărilor și noi și mari reali
zări în construirea socialismu
lui, în activitatea noastră co
mună pentru cauza progresului 
și păcii. (Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia și colabo
rarea dintre popoarele polo
nez și român ! (Aplauze înde
lungi).

Trăiască și să se întărească 
comunitatea socialistă în lupta 
împotriva agresorilor imperia
liști, pentru socialism, pace și 
fericirea tuturor popoarelor 
lumii! (Aplauze prelungite).

mului mondial. în prezent, po
porul indonezian și popoarele 
din Malaia și Kalimantanul 
de Nord sînt angajate într-o 
luptă înverșunată pentru a 
zdrobi „Malaezia" neocolo- 
nialistă.

Asia de Sud-Est constituie 
în prezent un punct central al 
contradicțiilor existente în 
lume. Imperialismul interna
țional, în frunte cu imperia
lismul Statelor Unite, lovește 
în popoarele iubitoare de li
bertate din Asia de Sud-Est, 
îndeosebi în Vietnam, Laos și 
Cambodgia. Călcînd în picioa
re acordurile de la Geneva din 
1954 referitoare la Indochina, 
imperialiștii Statelor Unite 
bombardează în mod barbar 
teritoriul Republicii Democra
te Vietnam, stat situat in Asia 
de Sud-Est, membru al lagă
rului socialist, tn același timp 
cu intensificarea luptei de con
fruntare împotriva „Malae
ziei", poporul indonezian își 
exprimă solidaritatea deplină 
cu popoarele Indochinei, în
deosebi cu poporul vietnamez, 
care opune o rezistență eroi
că intervenției și agresiunii 
imperialiștilor Statelor Unite.

Dragi tovarăși,

în numele comuniștilor și al 
oamenilor muncii din Indone
zia. urez Congresului partidu
lui dv. succes deplin și noi vic
torii în construirea socialismu
lui, în lupta pentru unitatea 
mișcării comuniste internațio
nale, în lupta împotriva duș
manului nostru comun — im
perialismul, colonialismul și 
neocolonialismul — pentru 
pace și socialism în lumea în
treagă (Vii aplauze),

Trăiască Partidul Comunist 
Român 1 (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia dintre po
poarele indonezian și român ! 
(Aplauze puternice).

Muncitori din toate țările și 
națiuni asuprită, uniți-vă * (A- 
plăuze puternice).

Proletari din toate țările, u- 
niți-vă * (Aplauze puternice).

Trăiască mișcarea comunistă 
internațională ' (Aplauze pu
ternice).

Trăiască marxism-leninis- 
mul 1 (Aplauze prelungită).

zinul Dunării. în țările noastre, 
eliberate cu ajutorul Uniunii 
Sovietice, a spus vorbitorul, 
relațiile dintre popoare au că
pătat un conținut nou în 
cursul construirii socialismu
lui. Pe această temelie se dez
voltă prietenia Republicii 
Populare Române și Republicii 
Populare Ungare, pentru dez
voltarea căreia trebuie să de
punem în continuare eforturi 
neobosite. (Aplauze).

(Continuare in pag. a X-a)
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Imperialiștii speră ca prin 
noua și abila lor politică de 
slăbire, să poată produce o 
breșă între popoarele care con
struiesc socialismul. Iluzii de
șarte. In ciuda tuturor proble
melor. și dificultăților ivite, 
colaborarea și prietenia po
poarelor care construiesc so
cialismul, sub conducerea 
partidelor marxist-leniniste, se 
vor întări și cimenta în con
tinuare, deoarece ele sînt lega
te prin idealurile socialismu
lui. (Aplauze). Avem țeluri și 
interese identice. Patriotismul 
popoarelor noastre are la bază 
dragostea pentru patria socia
listă, conștiința socialistă, 
conștiința internaționalistă.

Dragi tovarăși,
Congresul dv. are loc într-o 

perioadă cind acțiunile agre
sive ale imperialismului ame
rican au înrăutățit situația in
ternațională. Imperialiștii a- 
mericani au pornit un război 
infam, pirateresc. Ei duc răz

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI ARMANDO COSSUTTA
Dragi tovarășe, dragi tova

răși delegați,
Sînt deosebit de bucuros să 

vă transmit dv. tuturor și 
prin dv. partidului și întregu
lui popor român cel mai căl
duros salut și urările cele 
mai frățești din partea Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Italian, a celor două 
milioane de militanți și a ce
lor opt milioane de alegători 
comuniști italieni. (Aplauze 
puternice).

Am urmărit și urmărim cu 
mult interes și simpatie suc
cesele dv. în construirea so
cialismului și în lărgirea cu
ceririlor economice și demo
cratice pe care clasa munci
toare română le-a obținut în 
douăzeci de ani de putere 
populară. Acest interes izvo
răște nu numai din spiritul 
internaționalist și solidarita
tea muncitorească ce ne în
suflețește, ci și din profunda 
convingere Că fiecare succes 
al dv., al forțelor păcii și so
cialismului este și un succes 
al nostru, o contribuție la 
lupta pe care noi o ducem în 
Italia pentru afirmarea de
mocrației și înaintarea spre 
transformarea socialistă a so
cietății italiene. (Vii aplauze).

Partidul Comunist Italian 
este angajat astăzi într-o luptă 
hotărîtoare pentru a strînge 
în jurul steagului unității ma
joritatea claselor de oameni ai 
muncii și a tuturor forțelor 
democratice italiene. Rele- 
vînd însemnătatea luptei pen
tru întărirea unității sindica

Dragi tovarăși,
Transmit celui de-al IX-lea 

Congres al Partidului Comu
nist Român, partidului dv. și 
întregului popor român salută
rile călduroase ale Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, ale 
poporului cehoslovac, împreu
nă cu urarea de succes deplin 
lucrărilor Congresului. (Aplau
ze puternice).

In perioada care a trecut de 
la ultimul congres al partidu
lui dv., poporul român, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, a făcut un mare 
pas înainte în construirea so
cietății socialiste, a obținut 
creșterea de peste 2 ori a vo
lumului producției industriale, 
iar în agricultură a realizat 
trecerea țăranilor individuali 
la formele economiei socialis
te. Poporul român construiește 
intens baza metalurgică, ener
getică, chimică și constructoa
re de mașini în vederea dez
voltării continue a țării, asigu- 
rînd în același timp ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Aceasta constituie tot
odată o contribuție la crește
rea forței și ponderii întregii 
noastre comunități socialiste.

Pentru aceste succese Parti
dul Comunist din Cehoslova
cia vă felicită și își exprimă 
convingerea că înfăptuirea Di
rectivelor planului de cinci ani 
1966—1970 și a directivelor 
pentru utilizarea resurselor 
energetice și electrificarea 
țării pînă în anul 1975, pe care 
le dezbateți la Congres, va 
duce la consolidarea continuă 
a bazei tehnico-materiale a 
socialismului în Republica So
cialistă România, la o dezvol
tare și mai însemnată în eco
nomia dv. națională, în toate 
domeniile vieții sociale și la 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. (Vii a- 
plauze). 

boaie împotriva poporului sud- 
vietnamez și împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam. Po
porul ungar condamnă cu pro
fundă indignare agresiunea 
Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam. Sîntem convinși că 
agresiunea se va solda cu o 
înfrîngere rușinoasă, că lupta 
pentru libertatea eroicului po
por vietnamez va fi Victorioa
să. Sîntem solidari cu Repu
blica Democrată Vietnam, cu 
Frontul de eliberare națională 
din Vietnamul de Sud, cu în
tregul popor vietnamez, și vom 
face tot ce ne stă în putință 
pentru a-i ajuta în lupta lor 
dreaptă. (Aplauze puternice). 
Sîntem de acord cu programul 
propus în repetate rînduri de 
către Republica Democrată 
Vietnam și de Frontul de eli
berare națională din Vietna
mul de Sud pentru rezolvarea 
problemei vietnameze. Po
poarele lumii aprobă acest 
program, fapt dovedit și prin 
rezoluția Congresului Mondial 
al Păcii de la Helsinki. După 
părerea noastră, aceasta este 

le și politice a clasei munci
toare și a oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea unității or
ganice a forțelor cu adevărat 
socialiste, vorbitorul a spus : 
In prezent activitatea comu
niștilor și a clasei muncitoare 
italiene urmărește ca pe baza 
învățăturii neuitatului nostru 
tovarăș Palmiro Togliatti să 
impună o cotitură radicală în 
politica internă și externă a 
Italiei, să aducă pe oamenii 
muncii la conducerea statului, 
să facă din țara noastră un 
factor activ al păcii și al des
tinderii în lume (Aplauze).

Referindu-se la actuala si
tuație internațională, vorbito
rul a spus în continuare : 
Agresiunile barbare ale impe
rialismului american pericli
tează însăși viața popoarelor 
atacate și lezează în mod grav 
perspectiva unui sistem de 
relații internaționale bazat pe 
coexistența pașnică între state 
cu regimuri sociale și politice 
diferite. Pentru a impune im
perialismului politica de co
existență pașnică este nece
sară o permanentă luptă a 
tuturor forțelor păcii și an- 
tiimperialiste. Convinse fiind 
de justețea acestei lupte, 
partidul nostru și poporul ita
lian au dat în ultimul timp 
bătălii importante și semnifi
cative contra agresiunilor im
perialiste îndreptate împotriva 
eroicului popor vietnamez și 
din Santo Domingo, au mani
festat solidaritatea lor cu toate 
popoarele și cu toate forțele

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI 
BOHUSLAV LASTOVICKA

Stimați tovarăși,
Pornind de la principiile in

ternaționalismului socialist,, 
socotim că este de datoria 
noastră să vă informăm pe 
scurt și despre viața și acti
vitatea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia și al între
gului nostru popor. Experien
ța practică pe care am cîști- 
gat-o în aplicarea principiilor 
cuprinse în documentele miș
cării comuniste internaționale, 
adoptate în comun și inspirate 
de cel de-al XX-lea Congres 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, ne întărește 
și mai mult convingerea că 
marxism-leninismul trebuie a- 
plicat în mod creator, respec- 
tind principiile generale și co
mune.

Nu de mult noi am trecut 
printr-o perioadă cînd asupra 
economiei noastre naționale au 
acționat puternic anumite in
fluențe externe și interne ne
gative, care au făcut necesară 
reexaminarea sistemului și or
ganizării de pînă acum a mun
cii de conducere, precum și a 
metodei de planificare a dez
voltării economiei noastre. In 
prezent trecem la forme per
fecționate de conducere și pla
nificare a economiei noastre 
naționale. Eforturile partidului 
nostru dau rezultate pozitive. 
Anul acesta planul de dezvol
tare economică se depășește în 
toate ramurile ; față de cifrele 
planificate crește, de aseme
nea, productivitatea muncii și 
se înregistrează o reducere a 
prețului de cost ; au fost con
solidați factorii care contri
buie la îmbunătățirea produc
ției agricole. Volumul produc
ției noastre industriale este in 
prezent cu 9 la sută mai mare 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut. Acestea 

baza de plecare pentru trata
tive între părțile în conflict, 
pentru reglementarea pașnică 
a problemei vietnameze.

în actuala situație interna
țională cauza progresului ne 
impune să întărim coeziunea 
țărilor socialiste, unitatea par
tidelor comuniste și muncito
rești pentru a putea opune a- 
ceastă uriașă forță provocări
lor războinice ale imperialiș
tilor. (Aplauze puternice). U- 
nitatea de acțiune, lupta co
mună împotriva provocărilor 
imperialiste netezește cel mai 
bine și calea spre întărirea u- 
nității ideologice și politice a 
mișcării comuniste interna
ționale.

Dragi tovarăși,
In ce privește dezvoltarea 

țării noastre, putem spune că 
situația internă este bună. Se 
desfășoară o muncă sîrguin- 
cioasă, creatoare, viața noas
tră culturală este clocotitoare, 
vie. Cu toate dificultățile ce 
se ivesc, îndeplinim cu succes 
sarcinile construcției socialis- 

care luptă în Asia, Africa, A- 
merica Latină și în Europa 
pentru independență, libertate 
și democrație. (Aplauze). Prin 
impunătoare demonstrații de 
masă, mai ales împotriva ci
nicei „escaladări" americane în 
Vietnam, am inițiat o mare 
mișcare în fabrici, școli și 
orașe în semn de solidaritate 
cu acțiunea eroică a Frontu
lui de eliberare națională din 
Vietnamul de Sud și cu poli
tica Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnamul de Nord, 
de care ne simțim legați prin- 
tr-o frăție indestructibilă. In 
prezent, atenția întregii noas
tre mișcări trebuie concen
trată asupra acestei probleme, 
asupra căutării și dezvoltării 
unor inițiative concrete pen
tru pace și împotriva impe
rialismului, concluzii la care 
a ajuns și ultima plenară a 
Comitetului nostru Central. 
Calea spre punerea bazelor 
unor noi forme de solidari
tate, de colaborare și unitate 
în mișcarea noastră trebuie 
căutată în dezvoltarea unită
ții de acțiune a tuturor forțe
lor comuniste și revoluționa
re, pentru a respinge agresiu
nile și a impune destinderea 
și pacea.

După ce s-a referit la P.C. 
Italian pe plan politic și elec
toral, vorbitorul a spus : Pe 
baza situației reale italiene și 
a impulsului unitar al mase
lor muncitoare, partidul nos
tru a inițiat în țară o dezba
tere largă și profundă asupra 
necesității de a da clasei 

sînt roadele realizării neabă
tute a directivelor Congresu
lui al XII-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
ale adoptării de către Comi
tetul Central al partidului 
nostru a unor măsuri concrete, 

în momentul de față pregă
tim planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe anii 
1966—1970, care se caracteri
zează prin orientarea spre tre
cerea de la dezvoltarea exten
sivă la dezvoltarea intensivă 
a economiei și care va duce 
totodată la creșterea eficacită
ții producției și la o mai bună 
satisfacere a necesităților so
cietății noastre.

Experiența noastră ne-a do
vedit că societatea socialistă 
avansată se poate dezvolta cu 
succes în continuare printr-o 
permanentă adîncire a colabo
rării economice cu țările so
cialiste, inclusiv a colaborării 
tehnico-științifice și a coordo
nării planurilor noastre eco
nomice. Noi apreciem că în 
acest fel putem să rezolvăm 
cel mai bine problemele care 
apar și să realizăm ritmurile 
necesare în vederea obținerii 
unor succese importante ale 
comunității socialiste în între
cerea economică cu capita
lismul.

Tovarăși,
Partidul nostru comunist a 

acordat întotdeauna o mare 
importanță dezvoltării cola
borării și consolidării priete
niei între popoarele și parti
dele frățești din toate țările 
socialiste, dintre ambele noas
tre țări frățești.

Este o întîmplare fericită că 
pot să transmit celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român salutările 
partidului nostru tocmai în 
ziua celei de-a 17-a aniversări 
a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și ajutor re

te. Avem toate speranțele că 
vom îndeplini planul -pe anul 
în curs și pe această bază 
vom putea începe îndeplini
rea noului nostru plan cinci
nal. Realizările noastre sînt 
legate de folosirea acelor re
surse suplimentare care re
zultă pentru toate țările par
ticipante din colaborarea eco
nomică a țărilor socialiste. A- 
probînd politica externă și in
ternă a partidului, fundamen
tată principial și verificată în 
practică, poporul nostru pă
șește cu fermitate pe drumul 
său istoric.

Dragi tovarăși,
Permit.eți-ne să vă urăm 

din nou mult succes. Sîntem 
convinși că acest Congres va 
da un nou avînt muncii parti
dului, guvernului și poporu
lui, iar realizarea planurilor 
adoptate va întări în conti
nuare Republica Populară 
Română și va contribui la 
cauza întregii comunități so
cialiste, la cauza păcii și pro
gresului. (Aplauze prelungite).

muncitoare o unitate politică 
mai largă, mai organizată, a 
lansat propunerea constituirii 
unui partid unificat, care să 
strîngă toate forțele ce tind 
în mod sincer spre socialism 
și luptă pentru aceasta. (A- 
plauze).

Angajați în această impor
tantă și hotărîtoare luptă 
pentru unitate, animați de in
ternaționalismul proletar, de 
solidaritatea tuturor forțelor 
socialiste și revoluționare, 
sîntem convinși că Congresul 
dv. va însemna o nouă etapă 
istorică în înaintarea Româ
niei socialiste’ pe calea pro
gresului și păcii. (Aplauze 
puternice). In același timp, 
ne înclinăm cu respect în fața 
memoriei marelui dv. condu
cător, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, unul dintre 
cei mai capabili și clarvăză
tori conducători ai mișcării 
muncitorești și comuniste in
ternaționale, luptător consec
vent pentru cauza păcii și so
cialismului. prieten sincer al 
poporului italian. Lupta celor 
două partide ale noastre, a 
spus vorbitorul în încheiere, 
va contribui la dezvoltarea 
ulterioară a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
poporul român și poporul 
italian, la întărirea unității 
forțelor comuniste și popu
lare din lume, la triumful 
cauzei invincibile a păcii, in
dependenței, democrației și 
socialismului. (Aplauze pu
ternice).

ciproc dintre Republica So
cialistă Cehoslovacă și Repu
blica Socialistă România. (A- 
plauze). Tratatul a atestat via
bilitatea sa și va fi și în conti
nuare o sursă a aprofundării 
relațiilor reciproce. Prietenia 
dintre popoarele noastre are 
o adîncă tradiție. Ne leagă 
jertfele date în comun pentru 
eliberarea țării noastre, ne 
leagă experiența, avantajul 
reciproc verificat al colaboră
rii de pînă acum dintre Repu
blica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România, 
ne leagă ideologia comună și 
telurile finale. înfăptuim re
lații noi și căutăm căi noi pen
tru perfecționarea lor. Numai 
faptul că din anul 1960 schim
bul de mărfuri dintre țările 
noastre a crescut cu 50 la sută 
demonstrează că lărgirea co
laborării economice este so
cotită de ambele părți ca reci
proc avantajoasă și folositoare 
și că în acest proces dificultă
țile și obstacolele care se 
ivesc sînt depășite cu succes.

Este foarte îmbucurător 
faptul că și pentru anii 
1966—1970 se prevede creș
terea în continuare a schim
bului de mărfuri între cele 
două țări. Se dezvoltă, de ase
menea, cu succes, colaborarea 
în domeniul științei, tehnicii 
și culturii. Sîntem convinși că 
există posibilități largi pen
tru ca aceste relații de cola
borare reciprocă să se dezvol
te pe mai departe în folosul 
ambelor țări și al întregii 
comunități socialiste. Noi 
considerăm că aceste relații 
reciproce multilaterale între 
țările socialiste constituie tot
odată o însemnată contribuție 
la lupta comună a forțelor re
voluționare din lume împo
triva imperialismului, pentru 
pace și victoria socialismului 
în întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,

în actuala situație interna
țională considerăm imperios 
necesară lupta împotriva a- 
gresiunii imperialiste dezlăn
țuite în diferitele părți ale 
lumii, în special lupta împo
triva agresiunii imperialismu
lui american în Vietnam. Par
tidul nostru a condamnat și 
condamnă cu hotărîre războiul 
deschis dus de Statele Unite 
ale Americii împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam fră
țești. Partidul și țara noastră 
sprijină lupta poporului din 
Vietnamul de Sud împotriva 
înnăbușirii brutale, cu ajuto
rul intervenției armate ame
ricane, a voinței acestuia de a 
trăi liber. Sprijinim Frontul 
de eliberare națională din Viet
namul de Sud, pe care îl con
siderăm ca singurul reprezen
tant adevărat al poporului din 
Vietnamul de Sud. Sprijinim 
întrutotul Republica Democra

CUVÎNTAREA DE SALUT A
Dragi tovarăși,

Delegația Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam este 
foarte bucuroasă că participă 
la cel de-al IX-lea Congres al 
dv. care are o mare însemnă
tate. în numele Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam 
și al poporului vietnamez, a- 
dresăm Partidului Comunist 
Român, poporului român și 
dv. tuturor cel mai călduros 
salut frățesc și urarea <la 
Congresul dv. să se termine 
cu un strălucit succes. (A- 
plauze puternice).

In timpul scurt care a tre
cut de la ultimul Congres, po
porul român a repurtat suc
cese de o mare însemnătate 
istorică în toate domeniile. 
Socialismul a obținut mari 
victorii atît la orașe, cît și 
la sate. Relațiile de producție 
socialiste se consolidează fără 
încetare în toate sferele eco
nomiei naționale. Exploatarea 
omului de către om a fost li
chidată. Planul dv. șesenal de 
dezvoltare a economiei (1960— 
1965) se realizează în condiții 
bune. Astăzi România dis
pune de o industrie modernă 
și de o agricultură dezvoltată, 
îmbunătățiri continue au loc 
în viața materială și culturală 
a poporului. România a deve
nit astfel o țară socialistă 
prosperă și luminoasă pe ma
lurile maiestoasei Dunări.

Dragi tovarăși,

Ne bucurăm profund de 
marile dv. succese pe care le 
considerăm ca fiind și ale 
noastre. Aceste succese sînt 
o ilustrare perfectă a voinței 
poporului român de a se spri
jini în principal pe propriile 
sale forțe și pe munca sa 
laborioasă, curajoasă și crea
toare. (Aplauze). Acestea nu 
pot fi despărțite de conduce
rea Partidului Comunist Ro
mân, detașamentul de avan
gardă al clasei muncitoare 
române, care a fost întot
deauna fidel intereselor po
porului și care acționează în 
permanență pentru consolida
rea și dezvoltarea solidarității 
lagărului socialist și mișcării 
comuniste internaționale. (A- 
plauze puternice).

Planul cincinal de dezvol
tare a economiei naționale în 
perioada 1966—1970 și planul 
de 10 ani de valorificare a 
surselor energetice și de e- 
lectrificare a României în pe
rioada 1966—1975, care vor fi 
adoptate de actualul Congres, 
constituie planuri grandioase 
care deschid României dru
mul înaintării rapide spre un 
viitor luminos, fără precedent, 
în istoria patriei dv. Noi sîn
tem ferm convinși că, cu bo
gatul său talent și cu marea

Către cel de-al IX-lea Congres
al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,
In numele Partidului celor 

ce Muncesc din Vietnam, al 
clasei muncitoare și al poporu
lui vietnamez, permiteți-ne să 
adresăm celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român cel mai călduros 
salut frățesc și urarea since
ră ca lucrările Congresului dv. 
să se termine cu un strălucit 
succes.

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, clasa mun
citoare și poporul român și-au 
întărit voința de a se sprijini 
în principal pe propriile lor 
forțe și au desfășurat o muncă 
curajoasă și creatoare, obți- 
nînd mari succese în construi
rea socialismului. Astăzi, Re
publica Populară Română a 
devenit o țară socialistă pros
peră, dotată cu o puternică 
forță de apărare națională, 
care contribuie în mod activ 
la apărarea păcii în Europa și 
în lumea întreagă. 

tă Vietnam frățească și sîntem 
alături de ea. Sîntem încredin
țați că unitatea forțelor socia
liste și a tuturor forțelor re
voluționare și democratice 
contemporane este în măsură 
să apere inviolabilitatea aces
tei țări socialiste frățești îm
potriva agresiunii brutale, să 
asigure respectarea dreptului 
poporului Vietnamului de Sud 
de a-și hotărî singur soarta, 
să salvgardeze cauza păcii, li
bertății și progresului în lume. 
(Aplauze puternice).

Partidul și poporul nostru 
demască și condamnă cu ho
tărîre planurile cercurilor mi
litariste și revanșarde vest- 
germane care, cu ajutorul des
chis al oficialităților, reînvie în 
vecinătatea noastră focare de 
război prin ațîțarea poftelor 
hrăpărețe asupra teritoriilor 
vecinilor și prin eforturile lor 
de a căpăta acces la armele 
nucleare. împreună cu țările 

sa înțelepciune, poporul ro
mân, sub conducerea sigură a 
Partidului Comunist Român, 
va realiza neapărat, cu mult 
succes, aceste planuri. Comu
niștii vietnamezi și poporul 
vietnamez urează sincer co
muniștilor români și poporu
lui frate român să obțină noi 
succese strălucite în desăvîr- 
șirea construirii socialismului 
în România, contribuind ast
fel la întărirea puterii lagă
rului socialist și la menținerea 
păcii în Europa și în lume. 
(Vii aplauze).

Dragi tovarăși,

Viitorul aparține lagărului 
socialist care reprezintă un 
factor hotărîtor în dezvoltarea 
societății omenești. Viitorul a- 
parține, de asemenea, tuturor 
popoarelor și forțelor care 
s-au ridicat și se ridică la 
luptă hotărîtă împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
pace, independență națională, 
democrație și socialism.

Cuprinși de panică în fața 
unei înfrîngeri inevitabile, im
perialiștii americani și agenții 
lor intensifică nebunește po
litica lor agresivă și război
nică în lume. Ei caută prin 
toate mijloacele să submineze 
lagărul socialist și mișcarea 
comunistă și muncitorească 
internațională, să se opună 
mișcării de eliberare națională 
care, pretutindeni în lume, le 
dă lovitură după lovitură.

Situația actuală cere, mai 
mult ca oricînd, ca lagărul so
cialist, clasa muncitoare inter
națională, popoarele asuprite 
și popoarele din lumea în
treagă să-și întărească vigi
lența revoluționară, să se u- 
nească și mai strîns într-un 
front larg, pentru a lupta îm
potriva imperialismului ame
rican, dușmanul cel mai peri
culos al tuturor popoarelor. 
(Aplauze puternice).

în războiul lor murdar de 
agresiune în Vietnam, impe
rialiștii americani și-au dat 
pe față uneltirile cele mai 
crude și mai josnice. Ei cre
deau că vor putea pune stă- 
pînire repede și ușor pe ju
mătatea de sud a țării noastre 
și că o vor transforma într-o 
neocolonie și într-o bază mi
litară de agresiune împotriva 
țărilor socialiste și mișcării de 
eliberare națională a popoare
lor din Asia de Sud-Est. S-au 
înșelat amarnic I Poporul sud- 
vietnamez, hotărît să nu înge
nuncheze vreodată în fața a- 
gresorului american, s-a ridi
cat la luptă fermă pentru re
cucerirea independenței. și li
bertății. (Aplauze). S-a creat 
Frontul național de eliberare 
din Vietnamul de Sud care se 
întărește continuu și se bucu-

Partidul celor ce Muncesc 
din Vietnam și poporul viet
namez salută călduros marile 
dv. succese. Vă urăm noi rea
lizări în îndeplinirea tuturor 
sarcinilor mărețe elaborate de 
prezentul Congres.

Imperialiștii americani dud 
actualmente în țara noastră un 
război de agresiune deosebit 
de crud. Ei sînt pe cale de a 
extinde războiul în mod aven
turist, de a introduce în Viet
namul de Sud zeci de mii de 
soldați ai Statelor Unite și ai 
sateliților lor pentru a partici
pa direct la lupte ; în același 
timp, ei întreprind repetate a- 
tacuri aeriene și navale împo
triva Republicii Democrate 
Vietnam. Agresorii americani 
au recurs la mijloacele de 
război cele mai sălbatice și 
cele mai barbare împotriva 
poporului nostru. Dar nici o 
uneltire a imperialiștilor ame
ricani nu poate zdruncina fer
mitatea poporului vietnamez 
în lupta împotriva imperialiș

iubitoare de pace, apreciem ro
lul progresist, pașnic al Repu
blicii Democrate Germane — 
primul stat al muncitorilor și 
țăranilor din istoria Germa
niei.

Socotim că în momentul de 
față lucrul principal este de a 
fi solidari în acțiunile comune 
ale tuturor țărilor socialiste, 
ale tuturor forțelor iubitoare 
de pace și libertate, împotriva 
forțelor agresive ale imperia
lismului care calcă în picioa
re drepturile popoarelor și a- 
menință pacea.

în discuția tovărășească, 
care se desfășoară în limitele 
normelor relațiilor dintre par
tidele frățești, noi vedem ca
lea spre clarificarea reciprocă 
a pozițiilor fiecărui partid fră
țesc, spre înțelegerea recipro
că și spre întărirea unității de 
acțiune a mișcării noastre. 
Sîntem bucuroși că aceste 
puncte de vedere și poziții își

TOVARĂȘULUI
ră de o simpatie și de un pres
tigiu crescînd în lume. El se 
dovedește astfel demn de a fi 
unicul reprezentant al popu
lației sud-vietnameze. Armata 
Frontului național de elibe
rare din Vietnamul de Sud a 
crescut continuu și cu cît lup
ta se prelungește, cu atît a- 
ceastă armată se întărește și 
obține mai multe victorii. La 
ora actuală, 4/5 din teritoriul 
și 3/4 din populația Vietna
mului de Sud au fost elibera
te. (Vii aplauze). Armata și 
guvernul marionetă se zbat în 
cea mai mare confuzie și sînt 
pe cale de a se descompune 
rapid. Este clar că în Vietna
mul de Sud agresorii ameri
cani se înfundă tot mai mult 
într-un tunel fără ieșire. Ei 
înaintează în mod sigur spre 
o înfrîngere rușinoasă.

în speranța de a ieși din im
pasul în care se află, impe
rialiștii americani intensifică 
și extind războiul de agresiu
ne din Vietnam. Pe de o parte, 
ei introduc în Vietnamul de 
Sud, într-un ritm febril, zeci 
de mii de militari ai Statelor 
Unite și ai sateliților lor pen
tru a participa direct la lupte 
și recurg la mijloacele de 
război cele mai atroce și mai 
barbare, încercînd să micșo
reze voința de luptă a compa- 
trioților noștri. Pe de altă par
te, ei întreprind atacuri ae
riene și navale repetate îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam, bombardînd. fără 
deosebire, școli, spitale, sana
torii și regiuni populate.

In timp ce intensifică și ex
tind războiul din Vietnam, 
Lyndon Johnson nu încetează 
să strige sus și tare despre 
„voința sa de pace". Primul 
ministru al Marii Britanii s-a 
făcut, ecoul acestor afirmații, 
ticluind așa-zisa „misiune de 
pace a lui Wilson". Aceasta 
nu este decît o înșelătorie me
nită să ascundă intențiile a- 
gresive ale Statelor Unite și 
să liniștească opinia publică 
mondială care le condamnă cu 
severitate. Poziția noastră a 
fost întotdeauna următoarea: 
imperialiștii americani tre
buie să-și retragă trupele din 
Vietnamul de Sud, să înceteze 
bombardamentele împotriva 
nordului, să respecte cu stric
tețe acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam 
și să lase poporul vietnamez 
să-și rezolve singur propriile 
sale probleme. (Aplauze pu
ternice). Aceasta este singura 
cale justă pentru soluționarea 
problemei Vietnamului. Altă 
cale nu există.

Ca urmare a intensificării 
și extinderii de către impe
rialiștii americani a războiului 
lor de agresiune din Vietnam, 
întregul nostru popor consi
deră drept datoria sa sfîntă de 

tilor americani, pentru salva
rea patriei. Imperialiștii ame
ricani vor suferi desigur o în
frîngere rușinoasă ! Poporul 
vietnamez va repurta cu sigu
ranță victoria finală.

Republica Democrată Viet
nam și Republica Populară 
Română sînt două țări frățești 
ale lagărului socialist între 
cele două partide și între cele 
două popoare ale noastre e- 
xistă de mult o prietenie fră
țească. în lupta împotriva im
perialiștilor americani, pentru 
salvarea patriei, poporul nos
tru se bucură de simpatia și de 
sprijinul partidului, guvernu
lui și al poporului frate al 
României. Cu acest prilej, noi 
vă adresăm sincerele noastre 
mulțumiri. 

fac drum tot mai mult =i se 
bucură de înțelegerea și spri
jinul unui număr crescînd de 
partide frățești.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în încheiere’’ să urez încă 
o dată succes deplin dezbate
rilor dv. și multe succese în
tregului popor român în reali
zarea sarcinilor pe care le va 
trasa cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. (Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român l (Aplauze puternice).

Să se adîncească și nîa.' mult 
legăturile frățești de pr' _.enie 
și colaborare dintre pkț-orul 
român și cehoslovac ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască unitatea țărilor co
munității socialiste și a tutu
ror partidelor comuniste și 
muncitorești în lupta pentru 
victoria păcii și socialismului 
în lumea întreagă ! (Aplauze 
prelungite).

LE DUC THO
L.

a lupta împotriva lor pfentru 
a salva țara. Poporul nostru, 
atît în nord cît și în sud, nu 
se lasă deloc intimidat de ac
țiunile agresive extrem de 
sălbatice ale imperialiștilor a- 
mericani. Oricare ar fi sacri
ficiile, noi sîntem hotărîți să-i 
înfrîngem. Așa cum a declarat 
președintele’ Ho Și Min la 10 
aprilie 1965, în fața Adunării 
Naționale a Republicii De
mocrate Vietnam, „Chiar dacă 
imperialiștii americani vor 
trimite sute de mii de soldați 
americani și vor aduce trupe 
ale țărilor satelite să participe 
la acest război criminal, ar
mata și poporul vietnamez 
sînt hotărîte să lupte împo
triva lor și să le înfrîngă". 
(Aplauze). Nimic nu poate ză
dărnici această hotărîre a 
noastră.

Toate popoarele înfierează 
și condamnă războiul de a- 
gresiune purtat de S.U.A. î» ■ 
Vietnam. Popoarele lumii în
tregi, inclusiv poporul ameri
can, se situează de partea po
porului vietnamez. Republica 
Socialistă România, ca și ce
lelalte țări socialiste și parti
dele comuniste și muncito
rești frățești sînt unanime în 
a ne sprijini. Aceasta consti
tuie o mare încurajare pentru 
noi și ne dă o încredere fer
mă in victoria finală. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși,

Să-mi fie permis să exprim 
aici sincerele mulțumiri adre
sate de partidul, guvernul și 
poporul vietnamez, partidu
lui, guvernului și poporului 
român, care ne-au acordat 
un sprijin activ în lupta 
noastră împotriva agresorilor 
americani, pentru salvarea 
națională și reunificarea țării 
noastre. (Aplauze). Acest spri
jin reprezintă o expresie stră
lucită a solidarității și priete
niei dintre cele două partide 
și popoare ale noastre. Noi 
avem convingerea că această 
solidaritate și această priett'- 
nie se vor consolida și dezvol
ta și mai mult în interesul 
păcii, independenței naționa
le. democrației ' și socialismu
lui. (Aplauze).

— Trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre cele două 
partide și cele două popoare 
ale Vietnamului și Români
ei I (Aplauze puternice).

— Trăiască unitatea lagă
rului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale pe 
baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului pro
letar ! (Aplauze puternice).

— Trăiască invincibilul mar
xism-leninism 1 (Aplauze pre
lungite).

Avem ferma convingere că 
solidaritatea și prietenia din
tre cele două partide și poy 
poare ale noastre se vor dez
volta din ce în ce mai mult, în 
interesul întăririi solidarității 
lagărului socialist și a mișcă
rii comuniste internaționale.

— Să se întărească contir ev 
prietenia dintre cele două par
tide ale noastre, dintre po
poarele vietnamez și român !

— Trăiască solidaritatea la
gărului socialist și a mișcării 
comuniste internaționale, pe 
baza marxism-leninismului și 
a internaționalismului prole
tar I

— Trăiască invincibila învă
țătură marxist-leninistă !

Pentru Comitetul Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 

președinte.
HO ȘI MIN
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AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI RAMIZ ALIA

Dragi tovarăși delegați,
7 Din însărcinarea Comitetu
lui Central al Partidului 
Muncii din Albania, permite- 
ți-mi să aduL delegaților Con
gresului al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, comu
niștilor și întregului popor 
irate român, salutările cele 
mai călduroase, frățești și re
voluționare ale Partidului 
Muncii, ale tuturor comuniști
lor și poporului albanez. (A- 
plauze puternice).

In frumoasa dv. țară noi ne 
simțim ca între frați, pentru 
că popoarele român și albantez 
sînt legate printr-o prietenie 
veche, de luptă. Această prie
tenie a crescut și s-a întărit 
și mai mult în zilele noastre 
cînd cele două popoare sînt 
unite prin scopul înalt al con
struirii socialismului și comu
nismului, cînd colaborarea 
noastră se bazează pe învăță
tura atotbiruitoare a marxism- 
leninismului. (Aplauze).

Poporul și comuniștii alba
nezi urmăresc cu bucurie rea
lizările pe care le-au obținut 
oamenii muncii români sub 
conducerea partidului lor in 
construirea socialismului. În
făptuirea cu succes a planului 
șesenal, creșterea în această 
perioadă a producției globale 
industriale de 2,24 ori, pro
gresele agriculturii socialiste 
și ale satului cooperatist, suc- 
C' .ele In domeniul învățămîn- 
tului, culturii și științei, îm
bunătățirea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, toate a- 
cestea, precum și alte succese, 
care au fost amintite în rapor
tul tovarășului Nicolae Ceau- 
șescu, bucură în mod sincer 
întregul popor albanez. (A- 
plauze). tn aceste victorii, la 
care s-a ajuns înfrîngînd cu 
curaj piedici și greutăți de tot 
felul, noi vedem munca neo
bosită și talentul poporului 
frate român, voința și hotărî-

CUVÎNTAREA
Dragi tovarășe și tovarăși,
Aș dori să vă transmit dum

neavoastră. delegați la cel 
de-aJ IX-lea Congres, tuturor 
membrilor și activiștilor Par
tidului Comunist Român și 
întregii populații din. țara dv., 
cel mai cordial salut din par
tea Partidului Comunist din 
Germania. (Aplauze puter
nice).

Vă felicităm pe dumnea
voastră și poporul român pen- 

. tru marile cuceriri în con
strucția socialistă. în această 
operă de construire a socialis
mului pe care ați înfăptuit-o 
în comun cu celelalte state so
cialiste și pe care o desăvîrșiți 
zi de zi noi vedem o dovadă a 
superiorității socialismului a- 
supra capitalismului. (A- 
plauze).

Securitatea și munca pașni
că a popoarelor sînt periclita
te de agresiunea imperialiști
lor americani în Vietnam și de 
politica revanșardă a imperia
lismului și militarismului vest- 
german. In continuare, vorbi
torul a spus • Contrar tuturor 
asigurărilor de pace și pretin
sei dorințe de înțelegere, gu
vernanții de la Bonn urmăresc 
anihilarea rezultatelor celui 
de-al II-lea război mondial, 
cucerirea Republicii Demn-

Dragi tovarăși,
Am cinstea să aduc delega- 

ților la cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, întregului partid, con
ducătorilor partidului, tovară
șului 'Ceaușescu —• și prin dv. 
poporului muncitor din Repu
blica Socialistă România, salu
tul fierbinte . și frățesc al 
Partidului Comunist Francez. 
(Aplauze puternice).

Noi ne bucurăm împreună 
cu dv., dragi tovarăși, de 
bilanțul succeselor dv. în 
construirea României noi, so
cialiste.

Succesele dv, ea și cele ale 
întregii comunități a țărilor 
socialiste constituie un ajutor 
pentru clasa muncitoare, pen
tru popoarele care luptă îm
potriva exploatării capitaliste 
și a consecințelor ei, care 
luptă pentru a pregăti victo
ria socialismului în țara lor

Aceste succese dovedesc su
perioritatea sistemului socia
list asupra sistemului capita
list Ele dovedesc că coexisten
ța și întrecerea pașnică sînt 
favorabile dezvoltării socialis
mului. mișcării muncitorești și 
comuniste internaționale miș
cării de eliberare națională și 
dezvoltării tinerelor state care 
și-au cucerit independehța și 
care munqpsc cu dipaenie penp- 
tru a lichida .înapoierea eco
nomică și socială pe care le-au 
lăsat-o ca rhoștenire imperia
lismul și feudalismul.

în douăzeci de ani țara dv. 
ș-a transformat; ați făcut din 

rea sa în lupta pentru con
struirea socialismului.

Congresul al IX-lea al 
partidului va deschide noi 
perspective. Partidul Muncii 
și întregul popor albanez vă 
urează din toată inima, dragi 
tovarăși, sUtcese și victorii și 
mai mari în lupta dv. nobilă 
pentru prosperitatea Româ
niei socialiste. (Aplauze).

întreg poporul albanez, sub 
conducerea Partidului Muncii, 
în frunte cu tovarășul Enver 
Hodja, este mobilizat și mun
cește eu entuziasm și abnega
ție pentru construirea socia
lismului. Anul 1965 este ulti
mul an al celui de-al treilea 
plan cincinal. In acești 5 ani 
de luptă și eforturi, în țara 
noastră a crescut și s-a întărit 
industria țării, a progresat a- 
gricultura socialistă, a luat o 
dezvoltare mai largă învăță- 
mîntul și cultura. Iată cîteva 
fapte : în cursul anilor 1961— 
1965 producția industriei me
canice s-a dublat, cea de cu
pru a crescut de 5 ori, iar ex
tracția de petrol a ajuns la 
130 la sută. în domeniul agri
culturii parcul de tractoare 
este aproape dublu, față de 
anul 1961, iar producția de ce
reale panificabile a ajuns la 
160 la sută. In comparație cu 
anul 1960 numărul cadrelor 
cu calificare superioară s-a 
dublat. Astfel, de exemplu, în 
prezent avem 5 medici la 
10 000 de locuitori față de 2,8. 
Albania este cu adevărat un 
șantier de construcții ; se în
mulțesc fabricile, uzinele, hi
drocentralele, lucrările de iri
gație, locuințele și instituțiile 
culturale și de învățămînt. 
Viața poporului se îmbunătă
țește continuu.

Succesele obținute și faptele 
amintite — a arătat vorbito
rul — oglindesc linia justă, 
marxist-leninistă, de neclintit 
urmată de Partidul Muncii, 
victoriile pe care le-a obți

DE SALUT A TOVARĂȘULUI MAX REIMANN
crate Germane și revizuirea 
actualelor frontiere cu țările 
socialiste. Ei se grăbesc, a spus 
vorbitorul, să ciuntească drep
turile democratice în interio
rul țării și, cu ajutorul legi
lor stării excepționale, să in
troducă starea de război în 
timp de pace. Ei ridică un 
nou val de naționalism, șovi
nism și anticomunism și reiau 
propaganda cultivării așa-nu- 
mitului germanism din străi
nătate.

Existența Republicii Demo
crate Germane, care în alian
ță cu Uniunea Sovietică și 
celelalte state socialiste s-a 
dovedit a fi un bastion sigur 
și de neclintit al păcii și so
cialismului, a îngrădit pre
tențiile imperialiștilor vest- 
germani de a-și impune pu
terea, țelurile lor revanșarde, 
de cotropire.

în rîndurile forțelor progre
siste ale clasei muncitoare 
vest-germane și in rîndurile 
celorlalte pături ale populației 
crește rezistența împotriva 
politicii de pregătire a răz
boiului, ia amploare curentul 
în favoarea stabilirii de relații 
normale între guvernele celor 
două state germane. în ulti
mul timp, muncitori, profe
sori, scriitori și confesioniști, 

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘEI 
JEANNETTE THOREZ VERMEERSCH

ea o țară socialistă în plin 
avînt.

Agricultura dv. care a de
venit o agricultură socialistă, 
modernă, este în plin progres.

Dezvoltarea culturii și a 
bunăstării care decurge din a- 
ceasta are consecințe fericite 
pentru poporul român — creș
terea nivelului de trai depin- 
zînd de efortul fui creator,

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
ca în numele Partidului Co
munist Francez să vă urez 
mari succese in realizarea sar
cinii dv nobile și însufleți- 
toare. (Vii aplauze),

în fața Partidului Comunist 
Francez stau alte sarcini, Noi 
luptăm în cadrul regimului ca
pitalist. în 1959. clasa munci
toare. toate forțele democra
tice au fost aspru lovite prin 
complotul militarilor, prin 
instaurarea puterii personale 
și lichidarea instituțiilor de
mocratice burgheze.

Referindu-se la poziția 
P.C.F. față de problemele po
litice interne franceze, vorbi
toarea a spus i

Pe plan intern, guvernul, 
expresie nemijlocită a mono
polurilor — ajută la obține
rea profitului maxim pe sea
ma oamenilor muncii, lichi
dează instituțiile democratice, 
care stînjenesc monopolurile 
în politica lor reacționară.

Pe plan extern, în condiți
ile contradicțiilor interimpe- 
rialiste, guvernul apără inte
resele monopolurilor franceze, 
ceea ce face ca Franța să se 
situeze, în unele probleme, pe 

nut poporul albanez. In con
tinuare vorbitorul a spus : 
Realizările poporului nostru 
au întărit și mai mult suvera
nitatea, independența și liber
tatea Albaniei noi, au oțelit 
și mai mult unitatea de 
nezdruncinat a poporului și a 
partidului de care și-au spart 
și își vor sparge capul duș
manii.

Tovarăși,
Cu aproape 5 ani în urmă, 

în Declarația de la Moscova, 
reprezentanții comuniștilor din 
întreaga lume accentuau 
printre altele că „atîta vreme 
cît există imperialismul există 
și teren pentru războaie agre
sive". Viața a adeverit întru 
totul această teză leninistă. 
Popoarele urmăresc cu neli
niște acțiunile războinice ale 
imperialismului în diverse 
părți ale lumii. In mod deo
sebit ele urmăresc cu senti
ment de revoltă agresiunea 
barbară a imperialismului a- 
merican împotriva poporului 
frate și eroic din Vietnam. 
Poporul albanez, partidul și 
guvernul său sînt întru totul 
solidare și sprijină fără nici 
o rezervă lupta dreaptă și 
eroică a poporului vietnamez, 
susțin pe deplin apelul din 
22 martie al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud și cele patru 
puncte ale guvernului din 
Vietnamul democrat. (Aplau
ze).

Poporul frate vietnamez 
luptă cu abnegație și eroism 
împotriva agresorilor ameri
cani. Noi considerăm că este 
o sarcină urgentă și sfîntă 
pentru fiecare revoluționar să 
sprijine fără rezervă lupta po
porului frate vietnamez și să 
se opună cu hotărîre impe
rialismului american.

Acum cînd frații noștri Viet
namezi sînt uciși de imperia
lismul american, cînd acest 

organizații ale tineretului 
muncitor și ale studenților au 
inițiat numeroase acțiuni îm
potriva înarmării atomice, îm
potriva agresiunii americane 
în Vietnam, împoțriva pre
scrierii crimelor de război na
ziste și mai ales împotriva le
gilor excepționale.

Partidul nostru, care este 
interzis de peste nouă ani, 
joacă un rol important în 
desfășurarea acțiunilor clasei 
muncitoare și a tuturor for
țelor populare. Datorită lup
tei noastre pentru pace și 
securitate, pentru democrație 
și progres, datorită întăririi 
rîndurilor noastre, astăzi, în 
Republica Federală devine tot 
mai insistentă cererea de a se 
anula interzicerea ilegală a 
partidului comunist.

Țin să vă mulțumesc dv., 
scumpi tovarăși, pentru soli
daritatea pe care ați manifes
tat-o față de partidul nostru 
în lupta pentru redobindirea 
legalității sale.

Partidul Comunist din Ger
mania s-a străduit și se stră
duiește să-și aducă contribu
ția la unitatea și coeziunea 
mișcării comuniste internațio
nale. Noi considerăm acțiuni
le comune și unitare, care au 
devenit imperativul zilelor 
noastre, garanția cea mai 

poziții diferite de cele ale im
perialiștilor americani,

Partidul nostru consideră că 
este necesară o politică de a- 
devărată independență a Fran
ței. inseparabilă de politica de 
pace și dezarmare, de demo
crație și progres social De a- 
ceea. el luptă pentru a opune 
puterii monopolurilor o alter
nativă democratică,

Noi avem nevoie de pace 
pentru desfășurarea luptelor 
noastre democratice, după 
eum și dv. aveți nevoie de 
pace pentru a continua opera 
de construcție — toate po
poarele au nevoie de pace. De 
aceea, cele două partide ale 
noastre, alături de celelalte 
partide comuniste și muncito
rești. sînt unite în lupta pen
tru pace. (Aplauze).

Alături de întreaga mișcare 
comunistă și muncitorească 
internațională și dv. și noi 
luptăm activ pentru pace, 
pentru dezarmare — și în 
primul rînd pentru dezarma
rea nucleară — pentru coe
xistența pașnică și rezolvarea 
pașnică a problemelor inter
naționale. pentru dezvoltarea 
relațiilor economice și cultu
rale între toate statele. Noj ne 
bucurăm de relațiile dintre 
România socialistă și Franța, 
relații ce servesc interesele ce
lor două țări ale noastre, inte
resele păcii în Europa și în 
lume.

Alături de întreaga mișcare 
comunistă și muncitorească, 
partidele noastre promovează 
o politică de sprijinire a miș

jandarm și călău internațional 
încearcă să înăbușe prin foc 
și fier mișcarea de eliberare 
a fiecărui popor, Partidul 
Muncii se situează în mod 
sincer alături de toți revolu
ționarii și de forțele națio
nale de eliberare. Partidul 
Muncii consideră că lupta po
poarelor poate fi ajutată și 
pacea poate fi apărată, a ară
tat vorbitorul în continuare, 
numai dacă toate popoarele își 
vor ascuți vigilența, numai 
dacă ele vor fi gata să dea 
lovitura meritată agresorilor 
imperialiști.

Mișcarea comunistă, lagărul 
socialist și clasa muncitoare 
internațională pot face ca im
perialiștilor americani să le 
ardă pămîntul sub picioare, 
izolîndu-i pe aceștia, boicotîn- 
du-i din punct de vedere po
litic și economic pentru a-i 
determina pe agresori să se 
care din Vietnam.

Mișcarea comunistă poate 
să-și îndeplinească cu succes 
sarcinile sale actuale numai 
respectînd Declarația de la 
Moscova, luptînd împotriva 
revizionismului contemporan, 
care constituie principalul pe
ricol. Partidul Muncii din Al
bania a apărat și va apăra cu 
consecvență, fără a face nici 
o concesie, tezele de bază ale 
acestei Declarații.

Vă transmitem încă o dată, 
dragi tovarăși, sentimentele 
de prietenie frățească ale par
tidului și ale poporului alba
nez. (Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul înțelept 
al. poporului frate român 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia de nez
druncinat dintre partidele și 
popoarele noastre I (Aplauze 
puternice).

Slavă marxism-leninismu- 
lui I (Aplauze prelungite).

eficace pentru stăvilirea a- 
gresiunii imperialiștilor ame
ricani în Vietnam. (Aplauze).

Sîntem convinși că cel de-al 
IX-lea Congres va da noi 
impulsuri pentru obținerea 
unor succese și mai mari în 
desăvîrșirea construcției so
cialismului în tara dumnea
voastră. Nu avem o altă do
rință mai fierbinte decît. a- 
ceea ca populația țării noastre 
să poată conviețui pașnic și în 
prietenie cu toate popoarele. 
De aceea, ne pronunțăm pen
tru îmbunătățirea relațiilor 
economice și culturale și sta
bilirea de relații diplomatice 
între Republica Federală 
și toate țările socialiste.

Vă pot asigura, scumpi to
varăși, că noi, comuniștii, nu 
ne vom precupeți eforturile 
pentru ca de pe teritoriul 
vest-german să nu mai \por- 
nească un nou război. )

— Trăiască Partidul Comu
nist Român și cel de-al 
IX-lea Congres 1 (Aplauze pu
ternice).

— Trăiască pacea și priete
nia între popoarele noastre ! 
(Vii aplauze).

— Trăiască lupta comună a 
mișcării comuniste mondiale 
pentru pace, democrație și so
cialism 1 (Aplauze puternice).

cării de eliberare națională. 
Referindu-se la caracterul a- 
gresiv al imperialismului, în 
continuare vorbitoarea a spus: 
Ca și dv., dragi tovarăși, ca 
toate partidele frățești, noi 
condamnăm cu indignare- a- 
gresiunea americană din 
Vietnam. Noi chemăm po
porul francez să-și intensi
fice acțiunile în vederea înce
tării imediate a agresiunii a- 
mericane în Vietnamul de sud, 
retragerii trupelor americane 
și lichidării bazelor militare 
din această țară, pentru înce
tarea imediată a bombarda
mentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam, pentru 
respectarea acordurilor de la 
Geneva și pentru ca poporul 
vietnamez să-și ' rezolve pro
blemele în deplină indepen
dență. (Aplauze)

Permiteți-mi, dragi tovarăși, 
ca reprezentant al Partidului 
Comunist Francez, legat de 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam prin îndelungate 
lupte comune împotriva colo
nialismului, să asigur, de la 
tribuna Congresului dv. pe 
tovarășii vietnamezi că noi 
susținem și vom susține din 
toate puterile noastre cauza 
lor dreaptă. (Aplauze).

Dragi tovarăși, agresivitatea 
imperialiștilor americani, pe
ricolul unui război mondial 
ne amintesc cu tărie de dato
riile noastre internaționaliste.

Arătînd că între patriotism 
și internaționalism există o 
legătură inseparabilă, vorbi
toarea a spus în continuare :

Unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale 
pe bazele solide ale marxism- 
leninismului este un impera
tiv al epocii noastre. Noi sîn
tem, după cum se spune la 
noi, legați pe viață și pe 
moarte.

în ceea ce-1 privește, parti
dul nostru este convins de im
portanța unității de acțiune a 
partidelor comuniste și mun
citorești împotriva dușmanu
lui comun, pentru scopurile 
noastre comune — pacea, dez
armarea. mișcarea de elibera
re națională, socialismul.

Neînțelegeri pot interveni 
între partide. După părerea 
noastră se poate discuta tovă- 
rășește, chiar cu pasiune, în
tre partidele frățești. Dar noi 
trebuie să ne prezentăm în 
fața dușmanului într-un front 
unit. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Congresul dv. are loc nu 

mult după cea de-a 20-a ani

Dragi tovarăși.
In numele Partidului Popu

lar Revoluționar Mongol, per- 
miteți-ne să transmitem din 
partea delegației noastre dv., 
delegaților la cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, și, prin dv., tutu
ror comuniștilor din România, 
un fierbinte și frățesc salut. 
(Vii aplauze).

Permiteți-mi, de . asemenea, 
să exprim Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. mulțumirea cordială a 
Comitetului Central al P.P.R. 
Mongol pentru invitația de
legației partidului nostru la 
acest Congres.

Congresul dv. este un mare 
eveniment în viața întregului 
popor român. Raportul de ac
tivitate al C.C. al P.C.R. pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face bilanțul muncii 
înfăptuite de partidul dv. în 
perioada de la Congresul trecut 
și trasează sarcini mărețe 
pentru dezvoltarea viitoare a 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Comuniștii mongoli și întreg 
poporul mongol sînt ferm con
vinși că harnicul și talentatul 
popor român va îndeplini cu 
succes mărețele sarcini trasate 
de acest Congres . pentru dez
voltarea. economiei naționale 
și culturii țării. (Aplauze),

Poporul român frate, prin 
munca sa plină de abnegație, 
sub. conducerea gloriosului 
Partid . Comunist Român, a 
.obținut uriașe succese în toa
te domeniile vieții economice, 
culturale și politice ale țării.

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI MAURICE CAMARA
Tovarăși congresiști,
Cu prilejul celui de-al IX- 

lea Congres al partidului dv., 
sînt foarte fericit să transmit 
Partidului Comunist Român și 
poporului român salutul fră
țesc și sentimentele de stimă 
prietenească ale Partidului 
Democratic din Guineea, alo 
secretarului său general, fra
tele nostru, președintele Ah
med Seku Ture și ale întregu
lui popor din Guineea. (Aplau
ze puternice).

Prin intermediul partidului 
și poporului dv., salutul și sti
ma noastră se adresează tova
rășilor cărora le-a revenit sau 
le revine sarcina grea a con
ducerii luptei dv. Gîndu] nos
tru întristat se îndreaptă spre 
marele luptător pentru liber
tate, spre omul care a inițiat 
insurecția armată împotriva 
cotropitorilor teritoriului dv. 
național, acel om care a întru 
chipat voința dîrză de inde
pendență a poporului român, 
omul pe care-1 venerați și pe 
care noi îl admirăm, Gh. 
Gheorghiu-Dej, erou al tuturor 
conștiințelor progresiste din 
lume.

Urăm acelora care și-au a- 
sumat după el greaua răspun
dere care revine partidului, 
colectivului grupaj. în jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
aceleași succese în construirea 
societății socialiste române. 
(Vii aplauze).

Tovarăși congresiști,
Spun adesea și repet și aci 

că poporul guineez își va amin
ti întotdeauna de prietenii lui 
din primele zile ale indepen
denței sale. în acele zile în
tunecate, , cînd eram părăsiți, 
fără mijloace, într-o’ țară se
cătuită de colonialism, voi, 
tovarăși români, împreună cu 
ceilalți tovarăși din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Polo
nia. Bulgaria. Ungaria ați ve
nit în Guineea, ca frați, ca 
prieteni, pentru a ne ajuta să 
învingem nenumăratele greu
tăți pe care imperialismul le 
ridica în calea noastră,

Au trecut 7 ani de atunci ! 
în acest timp, relațiile dintre 
partidele noastre, dintre gu
vernele și popoarele noastre 
s-au dezvoltat în mod armo

versare a victoriei asupra for
țelor hitleriste și în preajma 
sărbătorii dv. naționale, 23 
August, care este și sărbătoa
rea eliberării Parisului.

Cum să nu evocăm lupta 
noastră comună împotriva fas
cismului între cele două răz
boaie mondiale, cum să uităm 
lupta noastră comună pentru 
eliberarea țărilor noastre, 
cum să uităm că sîngele par
tizanilor români s-a contopit 
cu sîngele partizanilor fran
cezi, stropind pămîntul țării 
noastre cotropite, făcînd să 
crească tinerele forțe progre
siste ! (Aplauze).

Și cum să nu contopim în 
evocările noastre sîngele mi
lioanelor și milioanelor de 
tinere și tineri sovietici, care 
s-au sacrificat pentru patria 
lor sovietică, dar care, luptînd 
sub conducerea gloriosului 
partid al lui Lenin, au luptat 
și pentru libertatea patriilor 
noastre 1

Fie ca tot acest sînge văr

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI
DAMDINJAVIN MAIDAR

S-a dezvoltat sub toate as
pectele industria socialistă a 
României, care are numeroase 
ramuri, s-a încheiat coopera
tivizarea agriculturii. înfloreș
te noua cultură socialistă, 
crește neîncetat bunăstarea 
materială a oamenilor muncii.

Republica Socialistă Româ
nia militează activ pentru 
pace în Europa ji în întreaga 
îume, pentru înfăptuirea prin
cipiilor coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri social- 
politice diferite, împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului.

Tovarăși,
în anii puterii populare, 

poporul mongol, prin munca 
sa dîrză, sub conducerea 
P.P.R.M., cu sprijinul țărilor 
socialiste frățești, și în primul 
rînd al Uniunii Sovietice, a 
obținut victorii istorice în dez
voltarea țării sale. (Aplauze).

Procesul dezvoltării statului 
nostru democrat-popular de
monstrează marea forță trans
formatoare a marxism-leni- 
nismului, viabilitatea învăță
turii leniniste despre posibili
tatea trecerii țărilor înapoiate 
spre socialism, fără a parcur
ge stadiul capitalist de dezvol
tare.

In prezent, calea necapitalis- 
tă de dezvoltare atrage tot mai 
mult atenția tinerelor state 
naționale. Raportul de forțe pe 
arena internațională s-a 
Schimbat în favoarea păcii, de
mocrației și socialismului. A 
crescut forța sistemului socia
list, influența lui asupra des
fășurării evenimentelor inter

nios, iar Africa înaintează cu 
pași mari pe calea eliberării 
sale politice’ și economice, (A- 
plauze),

Statele africane care s-au 
eliberat fără putință de întoar
cere, de sub jugul dominației 
străine s-au angajai pe calea 
dezvoltării socialiste, deoarece 
confiscarea, . în folosul po
poarelor noastre a mijloacelor 
de producție, care au servit a- 
supririi și exploatării timp de 
mai bine de un secol, consti
tuie un imperativ istoric.

Tovarăși congresiști,
Prezența unui delegat al 

Partidului Democratic din 
Guineea la acest Congres este 
0 dovadă a sentimentelor de 
stimă și de prietenie ale po
porului guineez față de mili- 
tanții români care au făcut 
din țara dv. ceea ce ea repre
zintă astăzi. (Aplauze).

Tovarăși congresiști,
Ținem să vă asigurăm în 

mod public, de la această tri
bună, de solidaritatea deplină 
a Partidului Democratic din 
Guineea cu lupta voastră ne
întreruptă pentru asigurarea 
păcii. Partidul Democratic din 
Guineea condamnă și stigma
tizează împreună cu dv. pe a- 
gresorii din Vietnam, pe mer
cenarii din Congo, bandele ar
mate din Portugalia, pe colo
niștii rasiști din Africa de 
Sud și atacul sălbatic al in
fanteriei marine împotriva 
patrioților din Republica Do
minicană, Partidul Democratic 
din Guineea urmărește îndea
proape și demască împreună 
cu dv. pe ațîțătorii la război 
pentru că Africa, exploatată 
și pustiită timp de mai bine 
de" un secol, are nevoie mai 
mult decît oricare alt conti
nent de pace pentru a-și re
face unitatea și a înfăptui re
formele care o vor scoate din 
mizeria stării de subdezvol
tare. (Aplauze).

Prin cuvîntul pace înțele
gem libertate pentru Vietnam, 
libertate pentru patria lui Lu
mumba, libertate pentru An
gola, Mozambic, Guineea zisă 
portugheză. abolirea apar
theidului. Prin cuvîntul pace 
înțelegem sfîrșitul dominației 
străine și al exploatării colo

sat, ca tot acest eroism, ca 
toate suferințele îndurate să 
contribuie la cimentarea uni
tății mișcării internaționale și 
a prieteniei între popoare 1 
(Aplauze).

Vizitînd capitala țării dv., 
dragi tovarăși, noi am evocat 
lupta comună începînd din 
primii ani de după primul 
război mondial, cînd Partidul 
Socialist din România și Par
tidul Socialist Francez au ho- 
tărît să devină partide comu
niste și să adere la Interna
ționala Comunistă.

Răspunzînd la chemarea 
Revoluției Socialiste din Oc
tombrie, la chemarea lui 
Lenin, avem sentimentul că 
am fost credincioși idealului 
mișcării muncitorești fran
ceze.

De atunci noi am dus multe 
lupte împreună. Nu fără ră
tăciri și nu fără greșeli. Dar 
noi am pregătit lumea de as
tăzi.

Astăzi, în condițiile diferite 

naționale. Mișcarea de elibera
re națională a înregistrat noi 
și mari succese In țările ca
pitalului se intensifică lupta 
clasei muncitoare și a tuturor 
forțelor progresiste, împotriva 
monopolurilor și a reacțiunii 
imperialiste. In schimb, în o- 
poziție cu aceasta, imperialiștii, 
caută să agraveze situația în 
diferite regiuni ale lumii, în
treprind acțiuni agresive în
dreptate împotriva țărilor so
cialismului, împotriva statelor 
care s-au eliberat de sub do
minația colonială, împotriva 
mișcării de eliberare a po
poarelor. Imperialismul ame
rican acționează ca un jan
darm mondial.

Războiul murdar dezlănțuit 
de Statele Unite ale Americii 
în Vietnamul de Sud și acțiu
nile agresive ale militariștilor 
americani împotriva Republi
cii Democrate Vietnam au 
provocat mînia și indignarea 
popoarelor iubitoare de pace, 
printre care și a poporului 
mongol. Imperialiștii ameri
cani se amestecă cu brutalitate 
în treburile interne ale Repu
blicii Dominicane. Toate aces
tea accentuează tensiunea in
ternațională, sînt un izvor de 
pericole pentru pacea mondia
lă și pentru securitatea po
poarelor.

în situația actuală, problema 
unității de acțiune a tuturor 
forțelor revoluționare ale e- 
pocii noastre în lupta împo
triva dușmanului comun, pen
tru întărirea unității rînduri
lor mișcării comuniste inter
naționale, capătă o importanță 
deosebit de mare. Unitatea și 

nialiste, sfîrșitul agresiunilor 
nedrept?, libertatea pentru 
toate țările de a-și instaura 
regimul pe care-1 doresc. Po
poarele pe care le-am amintit 
— a spus vorbitorul — luptă 
astăzi cu arme rudimentare 
împotriva arsenalului de a- 
gresiune cel mai perfecționat 
al secolului.

Dragi prieteni,
Trebuie să știți că noi a- 

vem astăzi în Africa o situa
ție foarte grea. Cunoașteți Or
ganizația Unității Africane pe 
care am creat-o cu prețul a 
mii de dificultăți în scopul u- 
nirii africanilor pentru a fi 
puternici. Puternici, pentru a 
înfrunta imperialismul, pu
ternici pentru a dejuca ma
nevrele neocolonialismului, 
puternici pentru a fi liberi. 
Imperialismul și lacheii săi 
au pornit la asalt împotriva 
Organizației Unității Africa
ne Ei vor să dezmembreze a- 
ceastă organizație, să-i dezbi
ne pe africani, să-i slăbească 
pentru a perpetua sub forme 
neocolonialiste asuprirea și 
exploatarea lor.

Asistăm la nașterea și la u- 
neltirile unor grupări de ma
rionete în slujba capitalului 
monopolist străin. Marioneta 
Moise Chombe, asasinul lui 
Lumumba, și alți șefi de state 
care nu înțeleg mersul isto
riei. fac astăzi acest joc per
fid de sabotaj pe continentul 
nostru

însă. în numele Africii con
știente, putem șă vă asigurăm 
că Organizația Unității Afri
cane va învinge I (Aplauze).

Tovarăși,
A manifesta solidaritatea 

dv. activă cu lupta dusă de 
aceste popoare pentru zdro
birea imperialismului și a ma
rionetelor sale înseamnă a 
contribui la consolidarea păcii, 
căci atîta timp cît va exista 
un colț al acestei planete do
minat și aservit prin forță, 
pacea nu va putea fi garanta
tă în restul lumii.

în ceea ce îl privește, Parti
dul Democratic din Guineea 
este convins că victoria este 
de partea celor ce luptă pen
tru libertate și pace. 

ale țărilor noastre, noi conti
nuăm lupta comună pentru 
sarcinile comune : lupta pen
tru pace, dezarmare, coexis
tență pașnică, pentru spriji
nirea mișcării de eliberare 
națională, pentru socialism.

Dorim ca legăturile frățești 
care unesc cele două partide 
ale noastre în cadrul marii fa
milii comuniste să se întă
rească și să se dezvolte, le
gături bazate pe internaționa
lismul proletar, pe doctrina 
noastră comună, marxism-le- 
ninismul, în interesul parti
delor și popoarelor noastre. 
•Aplauze).

Trăiască cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, conducătorul în
cercat al construcției socialis
mului, căruia partidul nostru 
îi dorește noi și mari succese. 
•Aplauze).

Trăiască comunismul ! (A-
plauze puternice).

acțiunile comune ale tuturor 
partidelor frățești în lupta îm
potriva imperialismului repre
zintă calea cea mai sigură și 
baza reală pentru strîngerea 
rindurilor mișcării comuniste 
internaționale.

P.P.R, Mongol, ca și cele
lalte partide marxist-leniniste, 
face tot ce-i stă în putință 
pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor comunității 
socialiste și a rîndurilor miș
cării comuniste internaționale. 
(Vii aplauze).

Tovarăși,
Constatăm cu satisfacție că 

legăturile și colaborarea dintre 
P.P.R. Mongol și P.C.R., din
tre R. P. Mongolă și R. S. Ro
mânia se dezvoltă cu succes.

Partidul nostru consideră că 
lărgirea și adîncirea în con
tinuare a acestor legături și a 
colaborării corespund intere
selor construirii socialismului 
în țările noastre, intereselor 
întăririi forței și tăriei țărilor 
comunității socialiste,

In încheiere, permiteți dele
gației noastre să vă ureze din 
suflet, dragi tovarăși, partidu
lui dv, și întregului popor ro
mân frățesc, noi și mari suc
cese în dezvoltarea și înflo
rirea patriei sale. (Vii aplauze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! (Aplauze îndelungate).

Trăiască prietenia frățească 
între popoarele mongol și ro
mân ! (Aplauze puternice).

Să se întărească unitatea și 
coeziunea rîndurilor mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale I (Aplauze puter
nice).

Declarînd că nu poate exista 
o pace adevărată atit timp cît 
imperialiștii încalcă drepturile 
unor popoare, cît se recurge la 
dominația prin forță, vorbito
rul a continuat :

Țările africane, care au fost 
vitregite de istorie, nu au nici 
un resentiment față de cei care 
au fost favorizați de către is
torie. Ele sînt doar hotărîte să 
lupte cu înverșunare împotri
va tuturor formelor de domi
nație, vizibile sau oculte. Nu 
este vorba de ură, ci de pre
tenția legitimă a fiecărei fi
ințe umane de a revendica 
partea ce i se cuvine din ci
vilizația universală și mai a- 
les a dreptului imprescriptibil 
al fiecărui popor la libertate 
și la alegerea modului său de 
viață (Aplauze).

Partidul Democratic din 
Guineea ține să vă asigure că 
întregul popor guineez va a- 
corda un ajutor eficace tuturor 
fronturilor antiimperialiste și 
anticolonialiste și va sprijini 
întotdeauna fără rezervă po
poarele care luptă împotriva 
imperialismului

Tovarăși congresiști,
Secretarul general al Parti

dului Democratic din Guineea, 
fratele Ahmed Seku Ture, 
m-a însărcinat să transmit 
salutul său personal și al 
Partidului Democratic din 
Guineea primului secretar al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze) Mă aflu aici pentru 
a asigura pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe colaboratorii săi 
și pe toți militanții Partidului 
Comunist Român de simpatia 
și solidaritatea noastră

în numele Partidului Demo
cratic din Guineea, în numele 
întregului popor guineez unit 
în rîndurile Partidului Demo
cratic din Guineea, vă urez 
mult succes pe calea construi
rii socialismului.

Trăiască unitatea frontului 
antiimperialist 1 Trăiască li
bertatea I (Aplauze)

Trăiască Partidul Comunist 
Român I (Aplauze prelungite).

Trăiască pacea 1 (Aplauze),

:L.Uk
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PRESA INTERNAȚIONALA DESPRE LUCRĂRILEI

CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Zia-' 

rele centrale sovietice publică in 
continuare materiale despre lucră
rile Congresului al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

Sub titlul „Intr-o atmosferă de 
avînt și de lucru" ziarul „PRAV
DA" publică pe prima pagină un 
reportaj de la trimișii săi speciali, 
în care reproduce extrase din 
Rapoartele prezentate de tova
rășii Ion Gheorghe Maurer și Chi
vu Stoica. Ziarul scrie că transpu
nerea în viață a planurilor de dez
voltare viitoare a României, elabo
rate de Congres, va contribui 
lă creșterea puterii economice a 
țării.

Ziarul .JZVESTIA" din seara 
zilei de 21 iulie publică o co
respondență despre Raportul pri
vind planul de 10 ani de dezvol
tare a energeticii, prezentat de to
varășul Chivu Stoica, și despre 
Raportul cu privire la noul Statut 
al partidului, prezentat de tovară
șul Gheorghe Apostol.

*

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
CHINA NOUĂ a transmis un co
mentariu al corespondentului său 
din București despre lucrările 
celei de-a doua zile a Congresului 
P.C.R. — despre Raportul asupra 
Directivelor Congresului privind 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale prezentat de tovarășul 
I. Gh. Maurei și despre Raportul 
asupra Directivelor Congresului 
privind planul de 10 ani pentru 
dezvoltarea energeticii, prezentat 
de tovarășul Chivu Stoica. Agen
ția China Nouă arată că vorbito
rii care au luat cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor „și-au exprimat depli
na aprobare față de Raportul C.C. 
al P.C.R., prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

★
ROMA 21 (Agerpres). — Ziarul 

„L’UNITÂ" publică o corespon
dență din București despre Rapor
tul asupra Directivelor Congresu
lui privind planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 
1966—1970. arătînd că în întreaga 
tară s-au desfășurat ample dezba
teri asupra Directivelor. In articol 
se menționează contribuția pre
țioasă a oamenilor muncii din Ro
mânia care au făcut peste 30 000 
de propuneri în legătură cu folo
sirea rațională a resurselor tehni- 
co-materiale în vederea îndeplini
rii cu succes a planului cincinal. 
Ziarul publică, de asemenea, o re
latare despre Raportul prezentat 
de tovarășul Chivu Stoica, asupra 
Directivelor Congresului al IX-lea 
al P.C.R privind planul de zece 
ani de dezvoltare a energeticii.

Ziarul „IL TEMPO" relatează, de 
asemenea, despre dezbaterile care 
au loc în cadrul Congresului și a- 
probarea unanimă cu care au fost 
primite de delegați rapoartele pre
zentate. în articol se arată că, în 
viitorii ani, România va începe 
să folosească centrale atomice 
pentru producerea energiei elec • 
trice.

— Lucrările 
Congres al 

de numeroa- 
Ziarele in-

*
VIENA (Agerpres). 

celui de-al IX-lea 
P.C.R. sînt oglindite 
se ziare austriece,
formează despre Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și publică extrase din acest docu
ment. Ziarul „VOLKSSTIMME" 
scrie : „Raportul a arătat că ritmul 
anual de creștere a producției in
dustriale a României va fi de 10,5 
la sută. Partidul consideră dezvol
tarea în continuare a economiei — 
înainte de toate industrializarea și 
dezvoltarea industriei constructoa
re de mașini — ca fiind baza pro
gresului". Ziarul „WIENER ZEI- 
TUNG" arată că ..România va 
continua și în anii viitori dezvol
tarea industriei grele, precum și 
ridicarea nivelului de trai". Sub

titlul „Marea întîlnire de la Bucu
rești", ziarul „NEUES OSTER- 
REICH" arată că Congresul „con
stituie o adevărată demonstrație a 
realizărilor economice ale Româ
niei".

Materiale consacrate lucrărilor 
Congresului au fost publicate, de 
asemenea, de ziarele „VOLKS- 
BLATT", „MORGEN EXPRESS", 
„KURIER", „DIE PRESSE" și 
„ARBEITER ZEITUNG".

★
SOFIA (Agerpres). — Sub titlul 

„Spre noi succese în construirea 
socialismului", ziarul „RABOTNI- 
CESKO DELO“ inserează cores
pondența trimisului său special la 
București pe marginea Raportului 
asupra Directivelor Congresului 
privind planul de dezvoltare a e- 
conomiei naționale pe perioada 
1966—1970. „Prima dintre sar
cinile fundamentale ale noului 
plan cincinal, scrie ziarul, este 
continuarea industrializării socia
liste a țării... O deosebită aten
ție se acordă îmbunătățirii ca
lității producției industriale, dez
voltării intensive și multilaterale 
a agriculturii, muncii de cercetare 
științifică și îmbunătățirii bună
stării materiale și culturale a po
porului român".

în ce privește Raportul asupra 
Directiveloi’ Congresului privind 
planul de 10 ani pentru dezvolta
rea energeticii, prezentat de tova
rășul Chivu Stoica, ziarul scrie că 
acest document „conturează un 
puternic avînt al electrificării țării, 
o creștere considerabilă a produc
ției de energie electrică".

Relatări despre Congres au mai 
publicat și ziarele „OTECESTVEN 
FRONT" „VECERNÎI NOVINI", 
„TRUD", „NARODNA MLADEJ", 
și „NARODNA ARMIA".

★
GENEVA 21 (Agerpres). — Zia

rele elvețiene „TRIBUNE DE GE
NEVE", „DIE TAT“, „TRIBUNE 
DE LAUSANNE". „JOURNAL DE 
GENEVE", „VOIX OUVRlfiRE", 
„GAZETTE DE LAUSANNE" pu
blică relatări despre cel de-al IX- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român. Trimisul special al 
ziarului „Tribune de Genăve" ara
tă că Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
punctat de ovații viguroase — ex
presie a aprobării tezelor prezen
tate. în continuare, ziarul se refe
ră la partea din raport care se o- 
cupă de rezultatele obținute în ul
timii ani în domeniul economic, 
ilustrînd cu cifre aceste rezultate.

Raportul prezentat la Congres 
de tovarășul .Nicolae Ceaușescu, 
scrie ziarul „Voix Ouvriăre", a scos 
în evidență „cifrele impresionan
te ale nivelului de creștere, îndeo
sebi în domeniul industrializării și 
al potențialului energetic".

★
PHENIAN (Agerpres). — în

tr-un editorial, ziarul „NODON 
SINMUN" scrie că Partidul Mun
cii din Coreea și poporul coreean 
adresează felicitări călduroase și 
un salut însuflețit Congresului al 
IX-lea a! Partidului Comunist 
Român, membrilor partidului și în
tregului popor român, 
subliniază 
prezintă o 
tărirea și 
P.C.R. in
construcției socialiste a țării.

Ziarul trece în revistă succesele 
obținute de poporul român în do
meniile economic, științific, cultu
ral și în alte domenii în construc
ția socialistă la orașe și sate ară- 
tind că economia națională a țării 
se dezvoltă multilateral, prin folo
sirea resurselor interne și organi
zarea și mobilizarea poporului de 
către partid.

Editorialu! 
că acest Congres re- 
piatră de hotar în în- 
dezvoltarea activității 
vederea intensificării

Acest Congres, scrie ziarul, este 
o expresie a devotamentului fără 
margini a Partidului Comunist 
Român și a poporului român față 
de marxism-leninism, față de in
ternaționalismul proletar și cauza 
păcii, față de socialism și comu
nism, o demonstrație a forței uni
te a rîndurilor partidului.

★
ATENA 21 (Agerpres). — Ziarul 

grec „KATHIMERINI" scrie în
tr-un articol publicat la 21 iulie 
că documentele supuse aprobării 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. „subliniază necesitatea de a 
se continua industrializarea țării 
pentru dezvoltarea economică a 
României". Ziarul relevă „vijelia 
de aplauze" cu care participanții 
la Congres au adoptat hotărîrea 
privitoare la schimbarea denumirii 
partidului. Redînd pasaje din Ra
portul prezentat de tovarășul Ni
colae Ceaușescu „Kathimerini" 
scoate în evidență „dorința Ro
mâniei de a trăi în condiții de e- 
galitate, respect al independenței 
și prietenie cu toate celelalte țări". 
Ziarul se oprește, de asemenea, 
asupra acelor pasaje din Raport 
care vorbesc despre relațiile Ro
mâniei cu țările balcanice. Este 
redat pasajul referitor la eforturile 
P.C.R pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

*
PARIS 21 (Agerpres), — Sub 

titlul „Congresul P.C.R. — Planul 
de dezvoltare al economiei pe pe
rioada 1966—1970, expus de Ion 
Gheorghe Maurer", ziarul „L’Hlf- 
MANITE" scrie: „Prioritate indus
triei mijloacelor de producție, 
o sporire simțitoare a bunu
rilor de consum, dezvoltare in
tensivă și multilaterală a agri
culturii, intensificare a activității 
în domeniul cercetării științifice — 
acestea sînt marile linii ale planu
lui economic român pe 
1966—1970“.

Ziarul „LES ECHOS" 
sub titlul „Prezentarea 
cincinal" un material 
printre altele, se arată că „obiec
tivele planului cincinal, care va 
intra în vigoare anul viitor, acor
dă prioritate industriei grele, fără 
a neglija însă industria bunurilor 
de consum". Ziarul se referă, de 
asemenea, la prevederea cu pri
vire la sporirea schimburilor co
merciale ale țării noastre atît 
țările socialiste, cît și cu țările 
altă orînduire socială.

Ziarul „LE MONDE" publică 
corespondență din București 
care descrie atmosfera de însufle
țire în care se desfășoară lucră
rile Congresului. După ce citează 
date despre rezultatele obținute de 
economia României în ultimii ani, 
ziarul se oprește asupra sarcinilor 
trasate de Directivele cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
viitorii cinci ani, subliniind carac
terul lor realist. „Le Monde" scrie 
că creșterea producției industria
le „va continua într-un ritm im
presionant".

într-o altă corespondență, publi
cată în ediția de miercuri după-a- 
miază, ziarul „Le Monde" se re
feră la rapoartele prezentate de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Chivu Stoica, semnalînd că în pla
nul de electrificare pentru viito
rul deceniu urmează să fie con
struite două centrale atomoelectri- 
ce. Totodată, corespondentul re
marcă faptul că „România vrea să 
dezvolte propriile ei resurse de 
uraniu".

Relatări despre desfășurarea lu
crărilor Congresului P.C.R. publică 
și ziarele „COMBAT", „L’AU- 
RORE". „FIGARO", „FRANCE 
SOIR“. Posturile franceze de te
leviziune au transmis relatări des
pre desfășurarea lucrărilor Con
gresului.

perioada

publică 
planului 
în care

cu 
cu

O
în

BELGRAD 21 (Agerpres). — Zia
rele iugoslave de miercuri continuă 
să informeze despre desfășurarea 
Congresului P.C.R. Ziarul „BOR- 
BA“ publică o corespondență a tri
misului său la București, intitulată 
„Industrializarea pe primul plan". 
Se arată că în Raportul asupra Di
rectivelor privind planul cincinal 
prezentat de tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, „a dominat tema in
dustrializării, continuarea ei în
tr-un ritm puternic". In continua
re, ziarul scrie : „Această politică 
economică este pătrunsă de ideea 
folosirii economice și raționale 
a bogățiilor naturale ale Româ
niei — înainte de toate, țiței, gaz, 
lemn — și a prelucrării lor cît mai 
eficiente de către industria au
tohtonă". Ziarul relatează apoi des
pre Raportul prezentat de tovară
șul Chivu Stoica cu privire la pla
nul de dezvoltare a energeticii în 
perioada 1966—1975.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Ziarul „NEW YORK TIMES" pu
blică o corespondență consacrată 
deschiderii celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Corespondența vorbește des
pre entuziasmul cu care au primit 
participanții la Congres raportul și 
propunerea de a schimba denumi
rea Partidului Muncitoresc Român 
în Partidul Comunist Român. Sînt 
comentate apoi date din Raport 
cu privire la industrializarea 
României, 
feră la faptul că România va 
continua 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste și va dezvolta 
legături economice cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială, 
pe baza avantajului reciproc. în 
legătură cu politica externă a Ro
mâniei expusă în Raport, ziaristul 
american arată că țara noastră se 
pronunță pentru desființarea tutu
ror blocurilor militare și condam
nă agresiunea S.U.A. în Vietnam.

★
Ziarul „WASHINGTON POST" 

scrie într-o corespondență din 
București despre desfășurarea lu
crărilor Congresului, redînd unele 
pasaje din Raportul Comitetului 
Central. Ziarul arată că Raportul 
pune accent pe importanța indus
trializării și dezvoltarea cu precă
dere a industriei grele. Este redată 
și poziția României față de agre
siunea S.U.A. în Vietnam și Re
publica Dominicană. Ziarul șe re
feră în continuare la prezența la 
lucrările Congresului a unui im
portant număr de delegații ale 
partidelor comuniste și muncito
rești și ale unor partide democra
tice.

: la
Corespondentul se re-

să dezvolte colaborarea

*

BUDAPESTA (Agerpres). — Zia
rele 
blică 
celui 
P.C.R. 
a Congresului P.C.R. 
cutat despre dezvoltarea economiei 
naționale", ziarul „NEPSZABAD- 
SAG“ publică un material al co
respondentului său la București, în 
care sînt redate extrase din Ra
poartele prezentate de tovarășii 
I. Gh. Maurer și Chivu Stoica. De 
asemenea, ziarul publică relatări 
asupra cuvîntărilor de salut rosti
te de conducătorii delegațiilor Par
tidului Comunist al Uniunii Sovie
tice și Partidului Comunist Chinez.

Sub titlul „Planul dezvoltării e- 
conomiei naționale pc anii 1966— 
1970 în fața Congresului PC.R.“. 
ziarul „NEPSZAVA" redă, de ase
menea, extrase din Rapoartele pre
zentate în cea de-a doua zi a Con
gresului.

din capitala Ungară pu- 
relatări despre lucrările 
de-al IX-lea Congres al 

Sub titlul „A doua zi 
s-a dis-

*
TOKIO 21 (Agerpres). — Presa ja

poneză publică materiale in le
gătură cu lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co-

LA A 21 A ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII POLONIEI

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a de
pus. miercuri dimineața, coroane 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism. 
Monumentul eroilor patriei și 
Monumentul eroilor sovietici.

La solemnitatea depunerii

la 
la

roanelor au participat tovarășul E- 
mil Bodnaraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.R, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., activiști 
de partid, reprezentanți ai Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

șini-unelte și agregate „București" 
și uzinele „Danubiana".

Delegația Partidului Muncii din 
Coreea, in frunte cu Kim Koan 
Hiop, membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, a vizitat uzinele 
„Tractorul" și „Steagul Roșu" din 
Brașov.

Delegația Uniunii Socialiste A- 
rabe din Republica Arabă Unită, 
în frunte cu Hussein Khallaf, mi
nistrul Relațiilor culturale cu 
străinătatea al R.A.U., secretar 
pentru ideologie și orientare în

Uniunea Socialista Arabă, a vizitat 
uzinele „1 Mai" din Ploiești și ra
finăria de la Brazi.

Delegația Partidului Popular al 
Convenției din Ghana, condusă de 
Paul Tagoe, membru al Comitetu
lui de Conducere al Partidului 
Popular al Convenției din Ghana, 
ministru de 
parlamentar, 
îui Comunist 
ges Mauvois,
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Martinica, au vizitat cooperativa 
agricolă de producție „8 
din comuna
București.

stat, prim-secretar 
și delegatul Partidu- 
din Martinica, Geor- 
membru al Biroului

Martie"
Chirnogi, regiunea 

(Agerpres)

co (Agerpres)

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești invitate 
la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.

Delegațiile unor partide comu
niste și muncitorești și ale altor 
partide democratice invitate la lu
crările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. au făcut miercuri o se
rie de vizite în Capitală și în țară.

Membrii delegației Partidului 
Comunist Chinez, in frunte cu Den 
Siao-pin, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
Comitetului. Central, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, au făcut o vizită la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea.

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
a vizitat Expoziția de artă plastică 
românească contemporană, deschi
să în sălile .Muzeului de artă al 
R. P. Române.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de Jeno 
Fock, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, a vizitat Fabrica de ma-

SPECTACOL
Miercuri seara, la Teatrul . de 

Operă și Balet al R. P. Române, 
a avut loc un spectacol festiv.

La spectacol au asistat numeroși 
delegați ai partidelor comuniste, 
muncitorești și ai altor partide de
mocratice, care participă la Con
gresul al IX-lea al P.C.R.

Oaspeții au fost întâmpinați cu 
vii'aplauze de către asistență.

FEST IV
a cuprins numeroase 
cîntece revoluționare

Programul 
piese corale, 
închinate partidului și patriei, pie
se instrumentale, vocale și core
grafice, recitări de versuri.

Si-au dat concursul Ansambluri 
corale și de dansuri, soliști instru
mentiști și vocali.

Spectacolul 
succes.

s-a bucurat de
(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a Belgiei
Sărbătoarea națională a Belgiei 

a prilejuit recepția pe care a ofe- 
rit-o miercuri după-amiază Honore 
Cambier, ambasadorul Belgiei la 
București.

Printre invitați se aflau Pompi- 
liu Maeovei. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Valentin Ste- 
riopol, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Mihnea Gheor
ghiu, vicepreședinte al Comitetu-

lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Ștefan Milcu, președintele 
grupului pentru relații de priete
nie România — Belgia din M.A.N., 
conducători de instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, pre
cum și șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în R. P. Română și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

munist Român. Intr-un articol 
consacrat documentelor prezenta
te la Congres, ziarul „ASAHI 
EVENING NEWS" menționează 
sarcinile de bază ale Directivelor 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale pe anii 1966—1970 și enu- 
meră principalele prevederi pri
vind dezvoltarea industriei.

Redînd extrase din Raportul 
prezentat de tovarășul N. Ceau- 
șescu, ziarul „JAPAN TIMES" se 
oprește îndeosebi la sarcinile puse 
pentru continua dezvoltare 
trială a țării.

Ziarele japoneze remarcă 
sfera de mare însuflețire 
domnește in România în zilele 
Congresului. Radiodifuziunea japo
neză a transmis, de asemenea, știri 
despre deschiderea și desfășurarea 
Congresului.

Ziarul „MAINIȚI" remarcă par
ticiparea la Congres a unui mare 
număr de reprezentanți ai partide
lor comuniste și muncitorești.

★
HELSINKI 21 (Agerpres). 

„Partidul Comunist Român 
bucură de simpatia și sprijinul _ 
porului român", scrie ziarul finlan
dez „HELSINGIN SANOMAT". 
Ziarul arată că România a înregis
trat în ultimii ani o dezvoltare ra
pidă a economiei și un înalt ritm 
de creștere a producției indus
triale. Ziarele „ILTA SANOMAT", 
„UUSI SOUMI" și altele publică 
articole redacționale și alte mate
riale în care se vorbește despre 
succesele politice, economice și 
culturale obținute de țara noastră 
în perioada dintre cele două con
grese ale partidului. Ziarele care 
apar în capitala Finlandei redau 
extrase din Raportul Comitetului 
Central. Radioul și televiziunea 
finlandeză au oglindit în mai mul
te buletine de știri lucrările Con
gresului’ P.C.R.

★
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
Sub titlul „Noile planuri econo

mice. tema lucrărilor Congresului 
P.C.R.", ziarul „TRYBUNA LUDU" 
publică o corespondență a trimi
sului său la București despre Ra
portul prezentat de tovarășul I. 
Gh. Maurer. Ziarul publică, de a- 
semenea, o expunere a Raportului 
prezentat de tovarășul Chivu 
Stoica, în care scoate în evidență 
liniile principale ale dezvoltării e- 
nergeticii în România.

Ziarul „ZYCIE WARSZAWY" 
arată că tovarășul I. Gh. Maurer 
a subliniat că P.C.R. și guvernul 
României „militează cu perseve
rență pentru întărirea unității ță
rilor sistemului mondial socialist, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta de 
eliberare națională a popoarelor 
subjugate, acționează pentru uni
rea tuturor forțelor care se pro
nunță pentru salvgardarea păcii".

*
MONTEVIDEO (Agerpres). — 

Postul de radio național din 
Montevideo a transmis timp de 
o oră, în cadrul unei emisiuni 
dedicate României, extrase din 
proiectul de Directive cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
perioada anilor 1966—1970, proiec
tul noii Constituții a R. S. Româ
nia. precum și comentarii în legă
tură cu electrificarea României în 
viitorii 10 ani.

indus-

atmo- 
care

se 
po-

I

BERLIN, La Diisseldorf a avut loc 
cea de-a 5-a Plenară a C.C. al P.C. 
din Germania, la care Erich 
Gluckauf, membru al Biroului Poli- 

a prezentat raportul 
prezentai, 
cu privire 
Partidului 
în campa-

tic al C.C.,
Biroului Politic. A fost 
de asemenea, un referat 
la „Politica și sarcinile 
Comunist din Germania 
r.ia în vederea alegerilor pentru 
Bundestag în 
documente au 
tre Plenară.

anul 1965". Ambele 
fost aprobate de că-

reuniunea săptami-PARIS. La
nală a Consiliului de Miniștri al 
Franței, ministrul de externe 
Couve de Mu rv iile a prezentat un 
raport asupra situației internațio
nale. Ministrul informațiilor, Alain 
Peyrefitte, a declarat că raportul 
s-a referit, printre altele, Ia întâl
nirea dintre președinții Franței și 
Italiei și incidentul provocat prin 
violarea spațiului aerian francez, 
deasupra uzinelor nucleare de la 
Pierrelatte, de către un avion a- 
merican

TOKIO. în urma cererii Sindica
tului marinarilor, opt companii de 
transporturi maritime din Japonia 
nu vor mai transporta mărfuri cu 
destinație militară 
de sud.

in Vietnamul

ATENA. în piața 
avut loc un. miting 
greci in favoarea fostului premier 
Papandreu. Politia a intervenit în- 
cercînd să-i împrăștie pe demon
stranți cu gaze lacrimogene și bas
toane de cauciuc.

universității a 
al studenților

SEUL. Sesiunea extraordinară a 
Adunării Naționale a Coreei de sud, 
convocată în vederea ratificării con
troversatelor acorduri țapono—sud- 
coreene, și-a suspendat miercuri lu
crările. Observatorii consideră aceas
ta ca un eșec al guvernului.

ROMA. Pentru a treia oară în 
decurs de o săplămină, miercuri 
au declarat o greva de patru ore 
muncitorii din sectorul de trans-

Poporul prieten polonez sărbătorește astăzi cea de-a 21-a ani
versare a eliberării patriei sale de sub jugul cotropitorilor hitte- 
riștl și a creării Poloniei noi, populare. In anii care au trecut de 
la eliberare, oamenii muncii din R. P. Polonă aii obținui succese 
remarcabile în dezvoltarea economiei și culturii țării Lor, în opera 
le construire a socialismului. Realizările oamenilor muncii polo
nezi, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, sint 
urmărite cu profundă simpatie și bucură din toată inima pe oa
menii muncii din țara noastră.

Popoarele român și polonez pășesc împreună, alături de po
poarele celorlalte țări ale sistemului mondial socialist, în lupta 
pentru socialism și pace. An de an se adîncesc relațiile prietenești 
multilaterale româno-polone, spre avantajul reciproc al unității 
țărilor socialiste.

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Polone, poporul ro
mân transmite poporului frate polonez un salut călduros și ii 
urează, din adîncul inimii, să obțină noi și însemnate victorii in 
muncă și lupta pentru înflorirea patriei sale, pentru victoria mă
reței cauze comune — socialismul și pacea.

Se înalță cetatea chimiei
de la Polawy

ani în urma, în mijloculCu trei 
pădurii întinse de la marginea o- 
rășelului Polawy, situat la aproxi
mativ 100 
via, 
nuia dintre cele mai mari combi
nate de produse chimice din Po
lonia. în prezent, profilul acestuia 
s-a conturat tot mai distinct. Prezen
ța sa este semnalată din depărtare 
de silueta zveltă a coșului hidro
centralei, înalt de 160 de metri, și 
de masiva hală destinată producției 
de amoniac. Pe o întindere de 
cîteva sute de hectare se ridică 
numeroase obiective industriale : 
unele. într-un stadiu apropiat de fi
nisare, altele încorsetate încă în 
cofrajele care așteaptă betonul sau 
în schelăria de metal. Alături de 
constructori, lucrează instalatorii : 
kilometri întregi de conducte de 
apă, gaz și electricitate leagă păr
țile componente ale marelui com
binat, care va fi pus parțial în 
funcțiune anul viitor.

— Anul acesta este decisiv pen
tru terminarea construcțiilor prevă
zute în prima etapă la sectorul 
așa-numit „Azot-I" — ne informea
ză Eugeniusz Praczuk, directorul 
general al întreprinderii de con
strucții industriale. Pînă la sfîrși- 
tul anului 1966, obiectivele ce vor 
fi date în funcțiure urmează să a- 
jungă la o producție de 1 500 000 
tone uree.

Inginerul Rudolf Luber, șeful sec
ției de dezvoltare a tehnologiei, ne 
vorbește pe larg despre utilarea 
combinatului cu mașini la nivelul 
tehnicii mondiale, fabricate în țară 
sau importate din diferite țări ale 
lumii. Construcția combinatului 
de la Polawy se înscrie pe linia 
îndeplinirii sarcinilor puse în fața 
industriei chimice de cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez — anume 
de a se accelera dezvoltarea in
dustriei de îngrășăminte minera
le, astfel ca agricultura să poată 
primi cantități mereu crescinde de 
îngrășăminte minerale.

In ce privește folosirea în bune 
a îngrășămintelor, un 

de seamă revine oameni- 
de știință și cercetătorilor de 
Institutul pentru îngrășămin- 
și ameliorarea solului din

kilometri de Varșo- 
a început construcția u-

condiții 
rol 
lor 
la 
te
Polawy, care execută numeroase 
experiențe de laborator și pe te
ren. Chiar cu o lună în urmă, la 
Polawy a avut loc o sesiune știin
țifică specială de informare în do
meniul îngrășămintelor artificiale.

Ridicarea combinatului chimiei 
de la Polawy înseamnă în același 
timp deschiderea unor noi dru
muri în viață pentru mii de oameni
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porturi din capitala Italiei. Greviș
tii revendică sporirea salariilor și 
Îmbunătățirea condițiilor de trai.

HANOI. La 20 iulie, anunța a- 
genția V.N.A., mai multe avioane 
militare americane au bombardat 
și mitraliat numeroase regiuni 
populate și obiective economice 
din R.D. Vietnam. Forțele anliae- 

. riene locale au dat o ripostă hola- 
rîtă agresorilor. Cinci avioane au 
fost doborite, iar multe altele 
variate.
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ALGER. La sediul Biroului 
litic al Frontului de Eliberare 
tională a 'avut loc instalarea 
cretariatului executiv al 'partidu
lui, constituit de Consiliul national 
al revoluției.

PEKIN. Aden Abdullah Osman, 
președintele Republicii Somalia, a 
sosit intr-o vizită oficială in R. P. 
Chineză.

FRAGA. O misiune comercială 
a concernului japonez „ltoh" — 
linul dintre cele mai mari din Ja
ponia — a vizitat recent Ceho^ 
slovacia, la invitația Camerei de 
Comerț cehoslovace. Cu acest pri
lej, anunță C.T.K., au avut convor
biri cu reprezentanții întreprinde
rilor de comerț exterior din Ceho
slovacia, încheind cu acestea o se
rie de contracte.

BtANTYRE. Hastings Banda, pri
mul ministru al statului Malawi, a 
declarat că la 6 iulie 1966 — doi 
ani după obținerea independentei 
de stat — tara sa va deveni repu
blică. Malawi va rămîne în Com
monwealth.

NEW YORK în ședința Consi
liului de Securitate reprezentantul 
guvernului constitutional din Re
publica Dominicană, a declarat că 
„pretinsa junta de reconstrucție 
națională, creată, marinată ăi spri
jinită de guvernul S.l iA., continua 
campania de represiuni împotriva

din această regiune. Numeroși 
tineri s-au specializat în meta
lurgie, chimie, construcții. Con
tactul cu munca și viața de 
șantier le-a deschis gustul pentru 
învățătură, mulți dintre ei, după 
absolvirea școlilor profesional^ 
fiind hotărîți să dobîndească i). 
calificare superioară, să-și între 
gească cunoștințele în institute 
tehnice.

Inginerul Luber, care ne-a fost 
călăuză in vizitarea orașului, spu
nea : „Observați contrastul 1 Iată 
cum arăta bătrinul Polawy și cum 
se înfățișează 'cartierul 
aniversare", construit 
blocuri moderne, șau 
„Vrăbiilor", unde s-au 
32 de blocuri. Alături de 
noii biblioteci, de tunelul 
ce pe sub linia ferată, se vor ri
dica Casa chimiei, stadionul, un 
hotel etc,

O dată cu creșterea combinatului, 
orașul Polawy a fost definitiv scos 
din anonimat. De acum înainte, car
tografii vor însemna pe harta ță
rii o așezare de mare însemnăta
te pentru economia socialistă a 
R. P. Polone.

Gh. GHEORGHIȚA

„A XX-a 
din 14 
cartierul 
construit 
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care tre-

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XXI-a ani

versări a eliberării Poloniei, pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a R. P. Române, Ștefan Voitec, a 
trimis o telegramă mareșalului 
Seimului R. P. Polone, Czeslaw 
Wycech, prin care, in numele de- 
putaților Marii Adunări Naționale 
și al său personal, îi transmite fe
licitări cordiale și urări de noi 
succese în activitatea consacrată 
înfloririi continue a Poloniei so
cialiste, dezvoltării relațiilor de 
colaborare dintre țările noastre și 
consolidării păcii în lume.

★
Ministrul afacerilor externe at 

R. P. Române, Corneliu Mănescu, 
a trimis ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Polone, Adam Ra- 
packi, cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Poloniei, o 
telegramă prin care îi adresează 
felicitări cordiale și cele mai bune 
urări de noi1 succese în activitatea 

continue a 
și colabo- 
țări, cauzei 
în lume;

(Agerpres)

consacrată dezvoltării 
relațiilor de prietenie 
rare dintre cele două 
socialismului și păcii

populației civile dominicane’. El a 
criticat S.U.A.. și O.S.A. pentru 
complicitatea lor la politica de ge
nocid dusă de guvernul generalu
lui Iinbert Barreras și a cerut re
tragerea imediata a forțelor O.S.A. 
clin Republica Dominicană ca „sin
gurul mijloc pentru restabilirea 
păcii în aceasta țara".

ACCRA. In Ghana s-a anunțat 
oficial introducerea sistemului mo
netar zecimal. Noile semne mone
tare puse în circulație de băncile 
ghaneze sînt — „cedi" și „pesewa" 
(un cedi echivalind cu 100 de p"-- 
sewas"). Noul sistem monetar fcu. 
locuiește lira sterlină care s-a a- 
flat in circulație in Ghana timp de 
peste 100 de ani. (1 pesewa este 
egal cu 1 penny).

BOGOTA. Guvernul columbian 
pune la dispoziția S.U.A. teritoriul 
pentru construirea unui nou canal 
intre Oceanul Atlantic și Oceanul 
Pacific.

NICOSIA. Consiliul de Miniștri 
cipriot ,s-a întrunit azi noapte in
tr-o ședință extraordinară sub 
președinția arhiepiscopului Maka
rios, pentru a studia criza politică 
din Grecia și eventualele ei conse
cințe pentru problema cipriotă. Po
trivii ziarului „Mahi", guvernul 
cipriot a hotărît să rămînă neutru 
în legătură cu conflictul politic din 
Grecia.

VIENTIANE. In urma alegerilor 
desfășurate duminică în Laos, ma
joritatea mandatelor au revenit 
forțelor de dreapta. Fiind organi
zate fără acordul partidului Neo 
Lao Haksat, una din cele mai in
fluente grupări politice din tară 
care are reprezentanți în guvernul 
de coaliție, acest partid a refuzai 
să participe labele Alegerile a:, 
fost calificate de forțele Neo Lao 
Haksat ca ilegale.
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