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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în timpul lucrărilor

Lucrările ședințelor de 
joi dimineață ale celui 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân au fost conduse de to
varășii Gheorghe Stoica și 
Vasile Vîlcu.

întimpinat cu vii și pu
ternice aplauze a luat cu- 
vîntul tovarășul Ștefan 
Voitec.

în continuarea discuțiilor 
au luat cuvintul tovarășii: 
Vasile Vîlcu, delegat al or
ganizației regionale de par
tid Dobrogea, Constantin 
Daicoviciu, delegat al orga
nizației regionale de partid 
Cluj, Mihai Marinescu, 
delegat al organizației oră
șenești de partid București, 
Ștefan Matei, delegat al or
ganizației regionale de par
tid Argeș, Suzana Gâdea, 
delegată a organizației oră
șenești de partid București, 
Emil Oniga, delegat al or
ganizației regionale de par
tid Brașov, Petru Bunea, 
delegat al organizației re
gionale de partid Bacău. 
Iloria Hulubei, delegat al 
organizației orășenești de 
partid București, Nicolae 
Constantin, delegat al or
ganizației regionale de par
tid Hunedoara.

în cursul ședințelor de 
dimineață ale Congresului 
au rostit cuvîntări de salut 
tovarășii : Haled Bagdaș, 
secretar general al Parti
dului Comunist Sirian; 
Virginia Gonzales, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Chile ; Layachi Abdallah, 
membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Marocan ; Per 
Svensson, secretar ăl Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist din Nor
vegia ; Kyriakos Hristu, 
membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Progresist al Po
porului Muncitor din Ci
pru ; conducătorul delega
ției Partidului Comunist 
din Liban ; Jose Luis 
Massera, membru al Co
mitetului Executiv al Co
mitetului Central al Par
tidului Comunist din Uru
guay ; Oka Masayoshi, 
membru al Prezidiului și 
Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Japonia ; Hus

sein Khallaf, ministrul 
Relațiilor culturale cu stră
inătatea al Republicii Ara
be Unite, secretar pentru 
ideologie și orientare în U- 
niunea Socialistă Arabă ; 
Gosta Johansson, membru 
supleant al Biroului Politic 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Suedia ; Vincenzo Ansa- 
nelli, membru al Direcțiunii 
Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare ; Do
minique D. Urbany, pre
ședintele Partidului Comu
nist din Luxemburg ; Ro
ger Dafflon, secretar al 
partidului, membru al Co
mitetului Director al Parti
dului Muncii din Elveția ; 
Hanna van Ommereen A- 
verinck, membru al Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist din Olan
da ; Yacub Demir, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Turcia.

Cuvîntările de salut ale 
conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste, mun
citorești și ai altor partide 
democratice au fost sub
liniate cu vii aplauze de 
delegații și invitații la Con
gres.

Lucrările ședințelor de 
după-amiază ale Congresu
lui au fost conduse de to
varășii Suzana Gâdea, AI- 
dea Militaru și Mihai Da- 
lea.

întîmpinat cu vii și pu
ternice aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Ale
xandru Bîrlădeanu.

La discuții, în continua
re, au luat cuvîntul tova
rășii : Petre Enache, dele
gat al organizației regiona
le de partid Iași, Fila Da- 
maschin, delegat al orga
nizației regionale de partid 
Banat, Teodor Haș, dele
gat al organizației regiona
le de partid Crișana, Lajos 
Csogor, delegat al organiza
ției regionale de partid Mu- 
reș-Autonomă Maghiară. 
Alexandru Iliescu, delegat 
al organizației regionale de 
partid Suceava, Gheorghe 
Burada, delegat al organi
zației regionale de partid 
Galați.

în cursul ședințelor de 
după-amiază au rostit cu
vîntări de salut tovarășii : 
Eduardo Gallegos Man- 
cera, membru al Biroului 
Politic.al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Venezuela; Hertta 
Kuusinen, membru al Bi
roului Politic al Comitetu
lui Central, al Partidului

Comunist din Finlanda; 
Naji Mahawi, membru al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Irak; Mohamed Harmel, 
conducător al comuniștilor 
tunisieni; Gelius Lund, 
membru al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist din Danemarca ; 
Eskandary Iradj, membru 
al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Parti
dului Popular (Tudeh) din 
Iran ; Hector Agosti, mem
bru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Argentina ; Jorge Kolle, 
membru al Secretariatului 
și Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist din Bolivia ; 
Hernando Hurtado, mem
bru în Comitetul Execu
tiv Central al Partidului 
Comunist din Columbia; 
Paul Tagoe, membru al 
Comitetului de conducere 
al Partidului Popular al 
Convenției din Ghana, mi

nistru de stat, prim-secre- 
tar parlamentar; Manuel 
Terrazas Guerrero, mem
bru al Prezidiului și se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Mexican.

Cuvîntările de salut ale 
conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste, mun
citorești și ai altor partide 
democratice au . fost subli
niate cu vii aplauze de 
delegații și invitații la Con
gres.

în cursul zilei de joi a 
fost difuzat delegaților pro
iectul de Rezoluție a Con
gresului, urmînd ca dele
gații care au observații sau 
propuneri să le formuleze 
în scris și să le predea Se
cretariatului în vederea 
transmiterii lor Comisiei 
de redactare a proiectelor 
de hotărîri și rezoluții ale 
Congresului.

Lucrările Congresului con
tinuă vineri dimineața.

(Agerpres>

Au terminat"! 
secerișul i - - - - - - - - - i 
ARGEȘ: Raioanele
Drăgănești-Olt, Găești 
și Drăgășani

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). — - 
în raionul Drăgănești-OIt s-a ter- 8 
minat recoltatul cerealelor păioase. | 
Țăranii cooperatori și mecanizatorii _ 
lucrează în prezent Ia arături și I 
treieriș. Ieri seară s-a încheiat I 
secerișul și în raioanele Găești și „ 
Drăgășani.

banat : Raionul |
Sînnicolau Mare

TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra- g 
pelul Roșu“). — Oamenii muncii I 
din agricultura raionului Sînnicolau ■ 
Mare raportează Congresului al ■ 
IX-lea al P.C.R. că au terminat de 8 
strîns recolta de cereale păioase. ■ 
Ei se ocupă în prezent de execu- a 
tarea arăturilor de vară, însămîn- | 
țarea culturilor duble, recoltarea ■ 
și depozitarea furajelor.

PLOIEȘTI: Raionul ,

Buzău
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii").— ■ 

în regiunea Ploiești, un al 4-lea ■ 
raion — Buzău — a terminat re- ■ 
coltatul griului. S-au evidențiat B 
cooperativele agricole de produc- g 
ție Maxenu, Scutelnici, Smeeni, 0 
Udați, Benta a

ÎN EDITURA 

POLITICĂ 

a apărut: 
GHEORGHE APOSTOL

Raport cu privire 
la proiectul Statutu
lui Partidului Comu
nist Roman.

Lucrarea a fost edita
tă intr-un tiraj de masă.

„Vom munci cu entuziasm 

pentru înfăptuirea mărețelor sarcini

trasate de Congresul partidului"
CU LITERE

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru loan Vlanga).

— Cuptoarele noastre sînt cu 
foc continuu, ne spune prim-to- 
pitorul Gheorghe Costin, de la 
Combinatul chimico-metalur- 
gic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
din Baia Mare, iar activitatea 
partidului noi o vedem ca o fla
cără neîntreruptă, arzînd mereu 
pentru binele poporului și a- 
prinzînd în noi o energie ne
stinsă. Documentele Congresu
lui ne ajută să simțim și mai 
puternic legătura dintre munca 
noastră și a țării, să ne simțim 
părtași la realizarea unui plan 
uriaș și minunat, să ne simțim 
obligați de a lucra la înălțimea 
titlului de membru al Partidului 
Comunist Român, de cetățean 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

— România — ne-a spus in
ginera Elena Cherecheș — a de
venit nu numai țara unei eco
nomii în plin avînt, ci și o țară 
în care stilul de viață, nou, so
cialist. capătă o limpezime deo
sebită. Devotamentul oamenilor 
pentru cauza obștească, însu
flețirea cu care straturile cele 
mai largi ale populației iau par
te la opera de construcție, for
marea unui om cu o gîndire di
namică, modernă, cu o mare do-

DE AUR
rință de a munci și de a învă
ța — toate acestea constituie un 
mare merit istoric al partidului. 
Viitorii cinci ani vor fi înscriși 
în adevăr cu litere de aur în 
istoria patriei.

Inginerul Ștefan Cărciunică, 
de la mina Săsar, ne-a spus:

— Tovarășul Nicolae Ceaușes-

cu, în Raportul său, vor
bind despre diferite ramuri 
de activitate, și-a exprimat în 
repetate rînduri convingerea că 
oamenii din sectorul respectiv, 
specialiștii și toți muncitorii vor 
ști să facă față, fără nici o în
doială, misiunii lor. Această 
convingere ne însuflețește. Ea 
corespunde realității. Pe ce sa 
bazează această convingere ? Pe 
practică. De două decenii de 
cînd se află la cîrma țării, par-

tidul a format oamenii, cadre
le, cunoaște forțele uriașe ale 
clasei muncitoare și tuturor oa
menilor muncii, ne-a ajutat și 
pe noi, membri de partid sau 
nu, pe toți cetățenii, să ne dăm 
seama de marea forță creatoare 
a poporului nostru, de opera 
uimitoare pe care a săvîrșit-o. 
Sîntem la fel de încredințați că 
vom ajunge pe culmile spre 
care ne conduce politica parti
dului.

Știința primește un puternic impuls creator
Locul: unul din birourile im

punătorului bloc — „creierul 
aiitomatizării" — care-și oglin
dește fațada de aluminiu și sti
clă în apele lacului Floreasca. 
Scopul: o mică masă rotundă 
reunind in jurul ei cîțiva oa
meni de știință, cercetători ti
neri. Tema discuției 1 Să-i 
dăm cuvintul unuia dintre 
participanți, Gheorghe Tunsoiu, 
directorul Institutului de proiec
tări pentru automatizare.

— Ceea ce mă impresio
nează, urmărind lucrările Con
gresului, este importantul rol 
care revine cercetării științifice 
în vastul program de înflorire 
a României socialiste. Orienta
rea partidului, în toate dome
niile, este o orientare profund 
științifică, la nivelul epocii

noastre de adînci prefaceri re
voluționare, caracterizată și 
prin desfășurarea unei revolu
ții științifice și tehnice fără pre
cedent. Automatizarea e unul 
dintre „motoarele" progresului 
tehnic. Nouă, celor care lucrăm 
în acest domeniu, partidul ne-a 
creat o puternică „rampă de 
lansare". Printre numeroasele 
înfăptuiri ale șesenalului se nu
mără și Grupul de uzine de a- 
parataj electrotehnic și instala
ții de automatizare, o întreprin
dere de montaj și acest institut 
unde ne aflăm. Viitorul cinci
nal prevede creșterea substan
țială a nivelului de automati
zare.

— Vă mărturisesc că din ra
portul general am reținut cu

emoție și mîndrie — ne spune 
inginerul Mario Duma, șeful la
boratorului de telemecanică — 
o formulare succintă dar cuprin
zătoare ea însăși ca un . vast 
program : știința stă Ia baza 
construcției socialismului.. E o 
înaltă prețuire din partea par
tidului nostru și un generator 
de mari energii și responsabili
tăți pentru fiecare lucrător de 
pe șantierul științific.

— Vreți să precizați această 
idee ?

— După mine, e conținut aici 
un imperativ de onoare : cer
cetările să se axeze pe direc
țiile principale de dezvoltare 
a României socialiste.

(Continuare în pag. a XVI-a)

In secția cazangerie a uzinelor „Grivița Roșie" din Capitala. Colectivul secției 
obține in aceste zile noi succese in întrecerea socialistă. între 10 și 20 iulie 

au fost realizate peste plan patru agregate pentru industria chimică

TELEGRAME

Excelenței Sale
Domnului GAMAL ABDEL NASSER

Președintele Republicii Arabe Unite

CAIRO

Cu prilejul. celei de-a XIII-a aniversări a revoluției egiptene vă transmit, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, al poporului român și 
al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței 
Voastre, de noi succese poporului prieten al Republicii Arabe Unite, în opera de 
construcție economică și culturală a patriei.

îmi exprim speranța că relațiile prietenești între . Republica Populară Română 
și Republica Arabă Unită vor continua să se dezvolte în interesul ambelor popoare 
și al întăririi păcii în lume.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

Excelenței Sale 
Domnului ALI SABRI 

Prim-ministru al Republicii Arabe Unite

CAIRO

Permiteți-mi ca, în numele guvernului Republicii Populare Române și al meu 
personal, să adresez Excelenței Voastre și membrilor guvernului Republicii Arabe 
Unite, sincere felicitări și cele mai calde urări cu prilejul celei de-a XIII-a aniver
sări a revoluției egiptene.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Române
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Particip la acest eveniment 
de o deosebită însemnătate în 
istoria partidului și a patriei 
noastre cu sentimentul de 
legitimă mîndrie și satisfac
ție pentru succesele raportate 
Congresului și pentru pers
pectivele luminoase pe care 
el le deschide, expresie a in
tereselor fundamentale și as
pirațiilor întregului nostru 
popor.

Reprezentînd un program 
complex de dezvoltare a pa
triei noastre în toate dome
niile vieții sociale, economice, 
politice și culturale, rapoar
tele prezentate prevăd măsuri 
importante și pentru dezvol
tarea învățămîntului de toate 
gradele și a cercetării științi
fice în țara noastră.

în acest cadru revin mari 
sarcini și Universității, care 
reprezintă nu numai princi
palul centru de învățămînt su
perior ci și un centru puter
nic de cercetare științifică 
fundamentală, iar în prezent 
devine și un centru de seamă 
de cercetare aplicativă.

Sîntem moștenitorii unei 
vechi și bogate tradiții științi
fice și didactice, ilustrată prin 
numele unor savanți ca Gh. 
Tițeica, D. Pompeiu. N. Iorga, 
B. P. Hașdeu, V. Babeș, Gh. 
Marinescu, V. Pîrvan, O. Den- 
sușianu, N. Titulescu, G. Că- 
linescu, T. Vianu și mulți al
ții. în fiecare facultate găsim 
școli științifice, cunoscute pes
te granițele țării. Printre pro
fesorii Universității se numă
ră mulți academicieni și di
rectori ai institutelor de cer
cetări ale Academiei. Putem 
afirma că Universitatea din 
București dispune de un corp 
didactic capabil să transmită 
studenților preocupările com
plexe ale științei contempora
ne și să-i pregătească pentru 
rezolvarea problemelor pe 
care le pune progresul impe
tuos al economiei și culturii 
naționale.

Vorbitorul s-a oprit apoi a- 
supra unor sarcini și obiecti
ve ale corpului profesoral. în- 
vățămîntul matematicii — a 
spus el — va trebui să capete

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAIL FLORESCU
In Raportul Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
Român, prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se face 
o amplă și profundă analiză a 
rezultatelor obținute în perioa
da. dintre cele două congrese 
în activitatea de partid și de 
stat. în Raport s-au expus di
recțiile principale ale dezvol
tării societății noastre socialis
te, marile sarcini în creșterea 
susținută a economiei națio
nale în viitorii cinci ani.

Rezultatele obținute în eco
nomia noastră sînt o străluci
tă confirmare a justeții politi
cii de industrializare socialistă, 
a dezvoltării cu prioritate a 
sectorului mijloacelor de pro
ducție. Printre ramurile prin
cipale ale industriei socialiste 
cărora partidul nostru le-a a- 
cordat o atenție continuă se 
numără industria petrolului și 
chimiei.

Pentru industria extractivă 
de țiței s-au acordat mari mij
loace financiare și tehnice. A 
crescut an de an volumul lu
crărilor de cercetări geologice. 
In activitatea de foraj s-a în
registrat în șesenal o reducere 
a prețului de cost de circa 1,3 
miliarde lei în raport cu pre
țurile din 1959. In ultimii ani 
a început forajul la adîncimi 
între 3 000 și 6 000 m. Este me
ritul sondorilor, inginerilor și 
maiștrilor din industria de fo
raj de a-și fi însușit într-un 
timp scurt tehnica complicată 
a forajului de mare adîncime. 
în extracția țițeiului s-au apli
cat procese de injecție de apă 
și gaze, ceea ce a permis să 
crească producția și rezervele 
recuperabile din zăcăminte.

Principalele sarcini care re
vin în continuare industriei 
extractive de țiței constau în 
descoperirea de noi rezerve, 
asigurarea gospodăririi judi
cioase a acestora, exploatarea 
economică și rațională a tutu
ror zăcămintelor. In această 
perioadă se vor fora în indus
tria de petrol și gaz metan cir
ca nouă milioane metri. Din 
volumul total de foraj, peste 
jumătate va fi efectuat pentru 
lucrările de cercetare geolo
gică.

Ținînd seama de fondurile 
mari de investiții repartizate 
industriei de petrol, în vede
rea unei cît mai bune gospo
dăriri a acestor uriașe mijloa
ce financiare se vor lua mă
suri pentru folosirea completă 
a instalațiilor de foraj, redu
cerea timpului neproductiv 
prin eliminarea unor deficien
țe de natură organizatorică, în
tărirea disciplinei în muncă, 
precum și ridicarea nivelului 
de calificare a sondorilor.

Pe baza cercetărilor efectua
te în institutele petroliere din 
tara noastră s-au experimen
tat cu succes metodele de 
combustie subterană și injec
ție de abur în strat, prin apli
carea cărora se vor obtme 
creșteri importante de produc
ție la zăcăminte’e cu țiței areu 
sau vîscnș. 9"’vMele de extrac
ție vor fi dotate cu instalații 

o orientare mai accentuată în 
domeniul aplicațiilor. Va tre
bui să acordăm o pondere 
mai mare pregătirii studenți
lor în domeniul programării 
mașinilor electronice de cal
cul, dezvoltind în același timp 
și învățămîntul ciberneticii și 
al celorlalte ramuri ale mate
maticii, care stau la baza au
tomatizării proceselor de pro
ducție moderne. Se va acorda 
o deosebită grijă dezvoltării 
studiului statisticii matema
tice. Predarea mecanicii 
pune, de asemenea, noi pro
bleme. Dacă în trecut re
zolvarea de către ingineri 
a unor probleme tehnice 
nu necesita utilizarea unui 
aparat matematic de spe
cialitate, astăzi rezolvarea 
în condiții științifice a unor 
probleme ale tehnicii moder
ne cere colaborarea ia locul 
de producție a inginerului cu 
mecanicianul matematician.

Proiectul de Directive pre
vede începerea utilizării ener
giei nucleare pentru produce
rea de energie electrică și ter
mică. Aceasta implică noi sar
cini pentru predarea fizicii și 
chimiei în domeniul nuclear. 
Pentru pregătirea de buni 
specialiști chimiști este nece
sară dezvoltarea unor dome
nii ca analiza fizico-chimică și 
structurală, sinteza organică 
fină, prepararea elementelor 
ultrapure, precum și multiple 
aspecte ale chimiei teoretice. 
Interesează în mod deosebit 
învățămîntul hidrocarburilor, 
avînd ca țel atît aspectele 
teoretice, cît mai ales cele 
practice legate de valorifica
rea petrochimică.

Multe probleme se pun și în 
legătură cu predarea biolo
giei, unde va trebui să se dea 
o pondere mai mare matema
ticii, fizicii și chimiei.

Cu mare satisfacție am con
statat că în raportul Comite
tului Centra] se menționează 
în mod expres contribuția pe 
care cei 12 000 de specialiști 
din învățămîntul superior o 
aduc, în afară de activitatea 
lor Ia catedră, și la cerceta
rea științifică din țara noa
stră. Se prevăd crearea con
dițiilor optime pentru dezvol

perfecționate în sistem închis 
pentru colectarea, tratarea și 
transportul țițeiului.

O sarcină de bază a indus
triei de petrol a fost creșterea 
eficienței economice în valori
ficarea țițeiului. Dacă în tre
cut valoarea produselor reali
zate dintr-o tonă de țiței era 
scăzută, în 1965 produsele ob
ținute au o valoare de două ori 
mai mare decît țițeiul prelu
crat. în anii viitorului cincinal 
valorificarea produselor obți
nute dintr-o tonă de țiței va 
crește în continuare. Se vor 
construi noi instalații de înalt 
nivel tehnic, de mare capaci
tate și eficiență economică ri
dicată.

De la elaborarea primelor 
planuri de dezvoltare a eco
nomiei naționale, partidul nos
tru a subliniat importanța in
dustriei chimice și necesitatea 
realizării unor mari lucrări 
pentru valorificarea resurselor 
naturale existente la noi în 
țară.

Este meritul istoric al parti
dului nostru de a fi acordat 
o atenție deosebită dezvoltării 
industriei chimice, fără de 
care nu poate fi concepută o 
economie modernă. Această 
dezvoltare a fost orientată încă 
de la primele începuturi spre 
petrochimie. La Congresul al 
VI-lea al partidului, din fe
bruarie 1948, s-a subliniat că 
există toate condițiile ca în 
țara noâstră să se dezvolte in
dustria chimică prin valorifi
carea gazului metan și a pe
trolului

Prin Directivele Congreselor 
al VII-lea și al VIII-lea ale 
partidului s-au trasat indus
triei chimice sarcini deosebit 
de importante. La, sfîrșitul a- 
cestei perioade, în anul 1965, 
industria chimică este în mă
sură să livreze 1,2 milioane 
tone îngrășăminte minerale, 
peste 30 mii tone fire și fibre 
chimice, aproape 90 mii tone 
materiale plastice ; exportul de 
produse chimice este de 6 ori 
mai mare în 1965 față de 1959. 
Pentru realizarea creșterii 
producției în ritm accelerat, 
industria chimică a primit im
portante mijloace financiare șl 
tehnice. Numai în șesenal s-au 
alocat peste 20 miliarde lei.

Cu toate rezultatele impor
tante obținute, în organizarea 
producției și îndeosebi în rea
lizarea investițiilor au fost 
numeroase lipsuri. Uzinele 
n-au primit întotdeauna din 
partea direcțiilor generale din 
minister sprijinul tehnic și or
ganizatoric necesar realizării 
sarcinilor stabilite. Pregătirea 
uneori nesatisfăcătoare pentru 
introducerea în planurile a- 
nuale a lucrărilor de investiții 
a întîrziat contractările și ela
borarea documentației. Unele 
instalații au fost achiziționate 
fără suficientă prospectare 
tehnică. Deși multe lucrări de 
investiții s-au terminat în mai 
put.in de doi ani au fost insta
lații la care termenele de exe
cuție s-au nrelungit din cauza 
unor deficiențe de organizare, 

tarea cercetării științifice, 
participarea largă a cadrelor 
didactice universitare la cer
cetările din institute și din 
întreprinderi. Se pune astfel 
în evidență faptul că cerceta
rea științifică din învățămîn
tul superior este necesară nu 
numai pentru că activitatea 
didactică nu poate fi separată 
de cea științifică, dar și pen
tru ponderea ei însemnată 
în cercetarea științifică din 
întreaga țară. Rapida evolu
ție a științei contemporane are 
mari repercusiuni asupra al
cătuirii planurilor și progra
melor de învățămînt care, co
respunzător volumului din ce 
în ce mai mare de cunoștințe 
în domeniul respectiv și nece
sității însușirii la un nivel 
modern a acestor cunoștințe, 
ar trebui să capete un număr 
sporit de ore. Supraîncărcarea 
planurilor de învățămînt cu 
un număr prea mare de dis
cipline și ore poate avea însă 
drept efect pregătirea super
ficială a studenților. Se impun 
de aceea raționalizarea con
tinuă a acestor planuri, 
a programelor analitice, a 
cursurilor și o orientare co
respunzătoare în metodele de 
predare. Va trebui să se pună 
accentul nu atît pe creșterea 
volumului de cunoștințe, cît 
pe expunerea riguroasă a 
principiilor de bază, pe siste
matizarea și modernizarea 
metodelor de predare.

Corespunzător acestor ce
rințe, planurile și programele 
de învățămînt ale Universită
ții bucureștene reflectă ten
dința școlii superioare române 
de a se încadra continuu in 
actualitate și de a introduce, 
atunci cînd necesitatea dez
voltării științei o cere, noi 
secții și grupe de specializare. 
Dintre numeroasele secții 
create recent în Universitate 
pot fi menționate fizica ma- 
cromoleculelor, biofizica, ma
șini de calcul, statistica ma
tematică, chimia fizică a ma- 
cromoleculelor șl altele.

în lumina raportului apar 
noi legături între școala su
perioară și școala de cultură 
generală. Universitatea este 
chemată să joace un rol mai 

a aprovizionării nesatisfăcă
toare cu materiale de con
strucție, a nerespectării terme
nelor de livrare a utilajelor 
din țară și străinătate. Nu s-a 
realizat în toate cazurile pune
rea la timp în funcțiune a in
stalațiilor. Atingerea parame
trilor proiectați la instalațiile 
puse în funcțiune a durat u- 
neori mai mult decît a fost 
prevăzut inițial. Aceste defi
ciențe au contribuit la nerea- 
lizarea unor nivele de produc
ție stabilite pentru anul 1965, 
îndeosebi la îngrășăminte mi
nerale, fire și fibre chimice, 
celuloză și hîrtie.

Aceste lipsuri au fost perio
dic examinate în colegiul mi
nisterului, pe șantierele de 
construcții și montaj, cu in
stitutele de proiectare și titu
larii investițiilor. Ridicarea 
competenței tehnice și econo
mice a cadrelor de conducere 
din minister, din institutele de 
proiectare și unitățile indus
triale va permite să se ia ase
menea măsuri care să asigure 
realizarea producției și a in
vestițiilor la timp și cu o efi
ciență cît mai ridicată.

Proiectul de Directive ale 
celui de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Roman 
prevede dezvoltarea în conti
nuare a industriei chimice în
tr-un ritm ridicat. în 1970 
producția va fi de 2,3 ori mai 
mare decît în 1965.

Și în viitorul plan cincinal 
se acordă o atenție deosebită 
creșterii produselor destinate 
agriculturii. O dată au crește
rea producției, se va urmări în 
continuare ridicarea calității 
îngrășămintelor minerale prin 
îmbunătățirea raportului din
tre cele trei elemente fertili- 
zante — azot, fosfor, potasiu 
— creșterea conținutului în 
substanță activă, fabricarea 
unor cantități sporite de în
grășăminte concentrate și 
compuse, livrarea integrală a 
producției sub forma granu
lată. Se vor livra agriculturii 
cantități importante și un sor
timent mai larg de insecticide, 
fungicide și ierbicide de mare 
eficacitate, precum și biosti- 
mulatorii necesari creșterii 
producției în zootehnie.

Se vor pune la dispoziția in
dustriei textile mari cantități 
de fire și fibre chimice, într-un 
sortiment mai bogat și de bună 
calitate ; celorlalte ramuri ale 
economiei naționale li se va li
vra un sortiment de materiale 
plastice și rășini sintetice.

Un rol important în dezvol
tarea industriei chimice l-a 
avut organizarea institutelor 
și laboratoarelor uzinale de 
cercetare. Mai mult de un 
sfert din întreaga producție a 
industriei chimice din anul 
1965 se va obține în instalațiile 
realizate pe baza lucrărilor 
proprii de cercetare și proiec
tare. în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se propune înființarea unui 
Consiliu Național al Cercetării 
Științifice. Consider această 

mare în modernizarea învăță
mîntului mediu.

La baza muncii noastre, a 
cadrelor didactice din învăță
mîntul superior, stă principiul 
fundamental că formarea u- 
nui specialist de înaltă califi
care nu poate fi despărțită de 
activitatea de educare patrio
tică și cetățenească a studen
ților. Noi avem datoria să in- 
struim tineretul universitar 
nu numai cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, 
ale culturii, ci, în același timp, 
să-l formăm ca un tineret pa
triotic. luptător ferm pentru 
triumful politicii marxist-le- 
niniste a partidului nostru. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
majoritatea absolvenților noș
tri devenind profesori în învă
țămîntul mediu, noi sîntem în 
bună parte răspunzători și 
pentru pregătirea și educarea 
sutelor de mii de elevi din a- 
cest învățămînt.

Din cele arătate reiese că in 
fața Universității stau mari 
sarcini, pentru a căror adu
cere la îndeplinire în bune 
condiții toate cadrele didacti
ce trebuie să desfășoare o 
muncă didactică, științifică și 
politică vie, creatoare, să stă- 
pînească în mod profund în
vățătura marxist-leninistă, să 
lupte cu toate forțele pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
și statului nostru.

Intelectualii din țara noas
tră aderă cu înflăcărare pa
triotică la măsurile preconi
zate de Congres, avînd pro
funda convingere că, muncind 
pentru traducerea lor în fapte, 
vor contribui, alături de cei
lalți vrednici oameni ai mun
cii, la întărirea patriei, la îm
bogățirea vieții spirituale a 
poporului român, la înflorirea 
României socialiste. Asigurăm 
Congresul că împreună, profe
sori și studenți, ne vom stră
dui să fim demni de grija pe 
care o manifestă partidul și 
statul față de învățămîntul 
superior și că vom lupta pen
tru ridicarea prestigiului ști
ințific al Universității din 
București, pentru formarea 
specialiștilor' de înaltă califi- 
care de care patria noastră 
are nevoie.

măsură deosebit de utilă, de
oarece va permite elaborarea 
unor planuri de cercetare 

.coordonate pe întreaga econo
mie. Se va putea elabora pro
gramul de colaborare între 
institutele Academiei, cadrele 
de specialitate din învățămîn
tul superior și ministere, în 
vederea concentrării forțelor 
de cercetare și a bazei tehnice 
existente pentru soluționarea 
celor mai importante proble
me prevăzute în planul cinci
nal.

O problemă de mare răs
pundere este recrutarea și pre
gătirea personalului pentru 
noile uzine, eu calificarea co
respunzătoare tehnicii moder
ne. S-a creat o rețea de șcdii 
profesionale, tehnice și de 
maiștri, care numai în acest 
an va pune la dispoziția in
dustriei chimice un număr de 
circa 6 500 absolvenți. Față de 
250 ingineri cîți erau în uzine 
la naționalizare, în industria 
chimică lucrează acum peste 
6 000 de ingineri.

în procesul de creștere ra
pidă a industriei chimice, al 
construcției și punerii în func
țiune a unor mari capacități 
de producție, al însușirii teh
nicii de exploatare a instala
țiilor cu un înalt grad de au
tomatizare, tinerii absolvenți 
ai școlilor profesionale, din 
universități și politehnici au 
dovedit calități excepționale, 
însușindu-și intr-o perioadă 
de timp foarte scurtă cuno
ștințe de înalt nivel tehnic, 
muncind cu rîvnfi și însufle
țire pentru organizarea pro
ducției.

Tineretul nostru, minunatul 
nostru tineret, a dat dovada 
capacității sale de a realiza 
cele mai îndrăznețe planuri, a 
manifestat o grijă deosebită 
pentru însușirea unor bogate 
cunoștințe tehnice, pentru în
tărirea disciplinei în muncă și 
realizarea îndatoririlor sale, 
rod al unei înalte conștiințe 
socialiste, al devotamentului 
nețărmurit pentru marea cau
ză a partidului comunist.

Un sprijin de prim ordin în 
realizarea sarcinilor s-a pri
mit din partea organizațiilor 
de partid din întreprinderi. 
Comitetele de partid orășe
nești, raionale și regionale au 
controlat și îndrumat în per
manență cu o înaltă compe
tență economică și tehnică ac
tivitatea uzinelor și șantiere
lor. Aceasta a avut o contri
buție hotărîtoare în realizarea 
sarcinilor stabilite.

Proiectele de Directive au 
fost larg dezbătute în schelele 
petroliere și rafinării, în uzine
le chimice și întreprinderile de 
construcții și montaje. într-o 
atmosferă de înflăcărat entu
ziasm cei ce lucrează în in
dustria de petrol și chimie 
s-au angajat să muncească eu 
elan și nețărmurit devotament 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului, pentru 
prosperitatea și înflorirea Ro
mâniei socialiste.

Tabloul dezvoltării econo
miei noastre naționale, înfăți
șat în raportul de activitate al 
Comitetului Central și în pro
iectele de Directive, de
monstrează entuziasmul și pu
terea creatoare a poporului în 
munca sa rodnică pentru în
făptuirea politicii înțelepte a 
partidului nostru, precum și 
minunatele perspective ale 
României socialiste. Acest im
presionant tablou trezește un 
sentiment de justificată mîn
drie patriotică și constituie un 
imbold care ne însuflețește pe 
toți în activitatea de zi cu zi.

Ca urmare a dezvoltării in
dustriei constructoare de ma
șini, agricultura a primit și 
continuă să primească un nu
măr din ce în ce mai mare de 
tractoare și mașini agricole 
din cele mai perfecționate. 
Stațiunile de mașini și trac
toare din regiunea noastră 
dispun astăzi de peste 5 520 
tractoare, de 4 ori mai mult 
față de începutul șesenalului.

Experiența dobîndită pînă în 
prezent de multe S.M.T.-uri 
din regiunea noastră a de
monstrat în modul cel mai 
convingător că organizarea de 
brigăzi permanente pe lîngă 
cooperativele de producție a- 
sigură o largă colaborare și 
răspundere comună pentru 
realizarea de recolte mereu 
sporite. Practica dovedește că 
în felul acesta stațiunile de 
mașini și tractoare pot da un 
ajutor permanent și multila
teral întregii activități de or

Permiteți-mî să-mi exprim 
bucuria de a participa ca de
legat la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân, care deschide o nouă și 
importantă etapă în dezvol
tarea României socialiste. Sînt 
fericit că pot exprima de la 
această înaltă tribună recu
noștința nețărmurită față de 
încercatul nostru partid, față 
de conducerea sa înțeleaptă 
care, situîndu-se neabătut pe 
pozițiile marxism-leninismului 
creator și ținînd permanent 
seama de realitățile concrete 
ale României, rezolvă cu suc
ces problemele complexe ale 
construcției socialiste.

Astăzi, cînd Congresțil par
tidului consfințește marile iz- 
bînzi ale poporului, cînd idea
lurile care au însuflețit miș
carea revoluționară din țara 
noastră au devenit realitate 
vie, noi, cei vîrstnici, alături 
de tînăra generație, ne gin- 
dim cu adîncă emoție la dru
mul glorios pe care l-a stră
bătut partidul în cei peste 44 
de ani de existență.

Mie, ca unul din militanții 
mai vechi ai partidului, îmi 
stăruie în memorie — ca pil
dă de înaltă conștiință revo
luționară și eroism — aprigele 
bătălii de clasă împotriva a- 
supritorilor, jertfele celor mai 
buni fii ai poporului, căliți și 
educați de partid. îmi stăruie 
în memorie numeroase aspec
te ale muncii perseverente 
duse de Partidul Comunist 
Român pentru organizarea și 
mobilizarea muncitorimii și a 
altor categorii sociale în pe
rioada pregătirii și desfășură
rii eroicelor lupte ale ceferiș
tilor și petroliștilor din ianua- 
rie-februarie 1933. în focul 
acestor lupte revoluționare 
s-au afirmat puternic rolul
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Sînt nespus de fericit că mi 

s-a acordat cinstea de a parti
cipa la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român și 
de a putea exprima de la a- 
ceastă înaltă tribună recunoș
tința fierbinte a comuniștilor, 
a tuturor țăranilor coopera
tori din comuna Homorod 
pentru viața nouă, îmbelșu
gată spre care partidul nos
tru a îndrumat țărănimea 
muncitoare. în gloriosul nos
tru partid, țăranul muncitor a 
găsit o inimă mare, care l-a 
ascultat cu adîncă înțelegere, 
un conducător încercat, care 
i-a dat demnitatea de om și 
l-a îndrumat cu înțelepciune, 
făcîndu-1 să se bucure astăzi, 
alături de întregul nostru po
por, de binefacerile civilizației 
și culturii.

Ca și ceilalți țărani coope
ratori din regiunea Brașov și 
din întreaga țară, noi am sim
țit permanent grija părin
tească a partidului nostru 
pentru dotarea agriculturii cu 
noi mijloace tehnice, aprovi
zionarea ei cu îngrășăminte 
chimice, cu semințe din soiuri 
de mare producție și ne bucu
răm că în viitorul plan cinci
nal se prevede ca acestea să 
crească și mai mult. Socotim 
că prevederile din Directive 
care se referă la dezvoltarea 
agriculturii, la creșterea pro
ducției agricole cu 20 la sută 
pînă în 1970 pot fi nu numai 
realizate, ci și depășite. Noi 
am chibzuit gospodărește a- 
supra acestei sarcini și am 
găsit că la fiecare cultură, în 
fiecare sector de producție, 
dispunem de rezerve însem

ganizare și dezvoltare a co
operativelor agricole de pro
ducție — idee subliniată pe 
bună dreptate în raportul Co
mitetului Central.

în proiectul de Directive se 
arată că în viitorul cincinal 
producția globală agricolă ur
mează să crească cu circa 20 
la sută față de media anilor 
1961—1965. Pentru obținerea 
acestei producții, stațiunile de 
mașini și tractoare, după cum 
s-a subliniat în raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt chemate să a- 
ducă o mare contribuție prin 
folosirea cit mai judicioasă a 
întregii capacități a mijloace
lor mecanice de care dispun, 
prin executarea lucrărilor la 
timp și de bună calitate, prin 
extinderea mecanizării la un 
număr cît mai mare de lu
crări.

Un rol hotărîtor în această 
privință îl are îmbunătățirea 
pregătirii profesionale a me
canizatorilor, ceea ce presu
pune ca programa de învăță
mînt a școlilor profesionale, 
tematica lucrărilor practice și 
nivelul de predare a cunoștin
țelor să fie adaptate noilor ce
rințe ale agriculturii. în felul 
acesta va fi cu putință ca vii
torul mecanizator să știe nu 
numai să mînuiască cu mă
iestrie mașinile, ci să cunoas
că și cînd și cum se aplică a- 
grotehnica fiecărei culturi. 
După părerea mea, mecaniza
torul trebuie să aibă dublu

profil: mecanic desăvîrșit și 
agronom priceput.

Ridicarea calității lucrărilor 
depinde într-o măsură hotă
rîtoare de organizarea temei
nică, operativă și cu maximum 
de răspundere a controlului și 
recepției pe care inginerul din 
cooperativa agricolă de pro
ducție este chemat să le exer
cite cu toată exigența.

îmbunătățirea continuă, a 
raporturilor dintre stațiunile 
de mașini și tractoare și uni
tățile . deservite implică nece
sitatea unei juste corelări a 
planurilor lor de producție. 
Sistemul actual de reparti
zare a sarcinilor de plan în 

• stațiunile de mașini și trac
toare nu este, după părerea 
mea, cel mai potrivit, deoa
rece ele nu sînt în prealabil 
puse de acord cu volumul lu
crărilor prevăzute în planurile 
de producție ale cooperative
lor agricole. Consider că pla
nurile de producție ale sta
țiunilor de mașini și tractoare 
trebuie să reflecte nevoile 
reale de muncă mecanizată 
ale unităților deservite, fapt 
ce va asigura mai buna folo
sire a mașinilor și ridicarea 
calității lucrărilor.

Indicația cuprinsă în ra
portul Comitetului Central cu 
privire la utilizarea cit mai 
judicioasă a mașinilor și a în
tregii capacități a acestora 
constituie pentru noi una din 
sarcinile cele mai importante, 
în legătură cu aceasta aș dori 
să fac unele propuneri. în 
prezent, tractoarele noastre,
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conducător al partidului, de
votamentul său față de inte
resele vitale ale poporului 
muncitor, s-a îmbogățit mult 
experiența de luptă a parti
dului, s-au călit numeroși mi- 
litanți revoluționari de frunte, 
din rîndul cărora s-au ridicat 
cadre de conducere care se 
află de mulți ani în fruntea 
partidului.

Partidul Comunist a știut să 
pună în mișcare masele mun
citoare prin greve, mitinguri, 
proteste și alte forme de luptă 
împotriva exploatării bur- 
ghezo-moșierești, împotriva 
terorii, a politicii de fasci
zare a țării și a pregătirilor 
de război.

Partidul Comunist a știut să 
unească și să mobilizeze for
țele patriotice împotriva dic
taturii militaro-fasciste, în
făptuind sub conducerea sa 
insurecția armată victorioasă 
din august 1944. Sînt ani de 
luptă care s-au înscris pentru 
totdeauna cu litere de aur în 
istoria atît de zbuciumată a 
poporului nostru.

Trecutul glorios de lupte re
voluționare ale poporului nos
tru, ale clasei muncitoare, în 
frunte cu partidul comunist, 
reprezintă pentru noi toți — 
bătrîni și tineri — un izvor de 
învățăminte prețioase și tot
odată un imbold în vederea 
transpunerii în viață a politi
cii înțelepte a partidului.

Am studiat cu atenție și cu 
deosebit interes proiectele de 
Directive ale Congresului și 
am încercat un sentiment de 
mîndrie patriotică față de 
perspectivele luminoase ce se 
deschid poporului nostru. Ca 
vechi participant la mișcarea 
muncitorească revoluționară, 
văd cu emoție transformarea 
în realitate a visurilor și nă

nate, care, printr-o mai bună 
organizare a muncii, pot fi 
valorificate cu succes.

Și pînă acum noi am obți
nut sporuri însemnate de pro
ducție. Vreau să dau ca exem
plu sfecla de zahăr, o cultură 
de bază, căreia i s-a acordat 
o atenție deosebită în rapor
tul Comitetului Central și 
care are o tradiție îndelun
gată în cooperativa noastră 
dovedindu-se foarte rentabilă. 
Anul trecut, am obținut mai 
mult de 30 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar. Această medie 
însă nu spune totul. într-o a- 
dunare a comuniștilor, în care 
s-au analizat posibilitățile de 
creștere a producției la hec
tar, a reieșit că pe o supra
față de 12 hectare s-au obți
nut în medie cîte 50 000 kg la 
hectar, iar pe 5 ha s-au reali
zat numai 12 000 kg la hectar. 
Aceasta demonstrează clar că 
mai avem mult de făcut, pen
tru sporirea în continuare a 
producției. Fiecare hectar de 
pămînt ascunde o rezervă de 
creștere a recoltelor. Punerea 
în valoare a acestei rezerve 
presupune aplicarea cu stric
tețe a întregului complex de 
măsuri agrotehnice. Producții 
mari s-au obținut acolo unde 
sfecla de zahăr a fost cultiva
tă după plante bune premer
gătoare, în terenuri îngrășate 
și pregătite în mod corespun
zător, ceea ce a permis ca atît 
lucrările de întreținere, cît și 
cele de recoltare să se facă la 
timpul optim. Nu la fel s-au 
petrecut lucrurile pe supra
fețele de pe care s-au obținut 
recolte mici. Aici semănatul

zuințelor pentru care au lup
tat cu abnegație, în condițiile 
grele ale ilegalității, cei mai 
devotați fii ai poporului — 
comuniștii — mii și mii de 
muncitori, țărani și intelec
tuali, prieteni și susținători 
activi ai partidului comunist.

Aceste victorii, cu care pe 
drept cuvînt se mîndrește în
tregul nostru popor, se dato- 
resc faptului că în fruntea po
porului se află partidul comu
niștilor, care și-a demonstrat 
prin fapte capacitatea de a 
îndruma și mobiliza energiile 
creatoare ale maselor și re
sursele materiale ale țării în 
opera de construire și desă- 
vîrșire a construcției socialis
te. Exprimînd interesele fun
damentale ale poporului, legat 
prin mii de fire de clasa mun
citoare, de țărănimea și inte
lectualitatea noastră, Partidul 
Comunist Român și-a ciștigat 
un imens prestigiu și autori
tate în rîndurile maselor, care 
îl urmează cu încredere și 
hotărîre pe drumul glorios al 
socialismului și comunismului.

Alături de toți membrii de 
partid, am primit cu mare sa
tisfacție și entuziasm hotărî- 
rea Congresului nostru ca 
partidul să poarte denumirea 
de Partidul Comunist Român, 
denumire care evocă trecutul 
de luptă eroică al partidului 
și oglindește actuala etapă de 
dezvoltare a societății noastre, 
precum și țelul final al parti
dului — construirea comunis
mului.

îmi exprim, de asemenea, 
deplinul acord cu propune
rea ca membrilor de partid 
care în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc au desfășurat 
o activitate permanenta în 
mișcarea revoluționară, sub 
conducerea directă a P.C.R., 

nu s-a făcut la timp, iar lu
crările de întreținere au fost 
întîrziate și executate super
ficial. Sașii au o vorbă : „Bu
ruiana mănîncă cu tine din a- 
celași blid“. Așa s-a întîmplat 
la noi pe cele 5 hectare cu 
producție slabă, buruiana a 
mîncat pe săturate, cu polo
nicul, din recoltă. Pe viitor vă 
asigurăm că vom ști să-i ve
nim de hac la timp și să-i 
tăiem pofta de mîncare.

Din raportul prezentat în 
fața Congresului am desprins 
atenția mare pe care partidul 
o acordă dezvoltării sectoru
lui zootehnic, sporirii numă
rului de animale și creșterii 
producției acestora. în vede
rea creșterii animalelor pro
prietate obștească ne-am preo
cupat de rezolvarea unor pro
bleme cum ar fi creșterea ti
neretului animalier și păstra
rea lui pentru reproducție, a- 
sigurarea bazei furajere, me
canizarea unor lucrări. în pre
zent avem în proprietate ob
ștească 1 160 taurine, ceea ce 
reprezintă o încărcătură de 
40,7 capete la 100 hectare. Nu
mărul de vaci și juninci ges- 
tante a ajuns la 476, urmînd 
ca încă în anul 1966 să reali
zăm sarcina pusă de proiec
tul de Directive ca acestea să 
reprezinte 50 la sută din efec
tivul de bovine. Din creșterea 
animalelor, cooperativa noas
tră realizează an de an veni
turi tot mai mari, care în 1964 
au fost de 3,2 milioane, adică 
peste 60 la sută din totalul 
veniturilor. Dar nu-i în firea 
noastră să ne mulțumească a- 
ceste rezultate. Vorba aceea :

deși sînt dintre cele mai mo
derne, nu pot fi folosite la în
treaga lor capacitate deoarece 
în sistema actuală sînt mașini 
agricole (combine, prese, plu
guri) care nu încarcă rațional 
tractorul U 650. De aceea, 
considerăm necesară îmbună
tățirea constructivă â ac‘ bi
lelor mașini și construirea 
unui număr mai mare de cu
pluri de mașini. De aseme
nea, pentru arăturile de însă- 
mînțări se simte nevoia unui 
plug cu ramă de 5—6 trupițe, 

• care ar spori mult calitatea și 
productivitatea acesței lu
crări. Apreciez ca foarte bună 
prevederea din Directive pri
vind extinderea mecanizării 
lucrărilor agricole în zonele 
de deal și munte. în acest 
scop, este necesar a se grăbi 
fabricarea sistemei de mașini 
adecvate, iar stațiunile de 
mașini și tractoare să fie aju
tate pentru a cunoaște cu mult 
înainte dotațiile și caracter*' ;- 
ticile noilor mașini. în felul 
acesta vom avea posibilitatea 
pregătirii din vreme a cadre
lor de mecanizatori și vom 
putea asigura baza materială 
necesară activității de între
ținere și reparații.

în încheiere. îmi exprim 
încă o dată adeziunea la do
cumentele Congresului parti
dului și în numele mecaniza
torilor din regiunea Oltenia 
asigur Congresul că vom de
pune toate eforturile pentru a 
realiza cu cinste sarcinile de 
mare însemnătate economică 
și politică ce ne revin.

sau în organizațiile de masă 
conduse de partid și au avut o 
comportare demnă față de 
dușmanul de clasă, precum și 
membrilor fostelor partide so
cial-democrat și socialist să li 
se acorde vechimea în partid 
din momentul intrării în miș
carea revoluționară. Aceasta 
ilustrează prețuirea înaltă cu 
care partidul înconjoară pe 
militanții mișcării noastre re
voluționare.

în proiectul noului Statut al 
P.C.R. se prevede că membrii 
de partid care ies la pensie 
au dreptul să rămînă în orga
nizația de partid din care au 
făcut parte la data pensionă
rii. Personal consider ca foar
te justă această prevedere și 
mă bucur nespus de ea ; ea 
răspunde dorințelor vii ale 
membrilor de partid care sînt 
pensionari sau se apropie de 
vîrsta pensionării. Dedicîn- 
du-și întreaga lor forță și pu
tere de muncă cauzei pentru 
care luptă partidul, comuniș
tii, fie că sînt în cîmpul mun
cii sau pensionari, consideră 
că cea mai înaltă cinste și în
credere este aceea de a servi 
partidul cu devotament revo
luționar în tot timpul vieții.

Aprob din toată inima do
cumentele supuse dezbaterii 
Congresului și mă angajez 
să nu-mi precupețesc forțele 
pentru traducerea lor în viață 
și să îndeplinesc cu conștiin
ciozitate orice sarcină încre
dințată de partid.

Mă voi strădui și de aici 
înainte să aduc o contribuție 
cit mai mare la realizarea 
mărețelor obiective înscrise în 
istoricele documente ale celui 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist, lă întărirea 
și înflorirea continuă a scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

„Facem un pas, doi, dar ne 
gindim . întotdeauna și la al 
treilea". Față de condițiile pe 
care le avem, rezultatele pot 
fi cu mult mai bune.

Creșterea neîncetată a pro
ducției . vegetale și animale 
ne-a dat posibilitatea să valo
rificăm pe bază de contracte 
cu statul cantități tot mai 
mari de produse agricole. In 
acest an, vom vinde statului 
peste 600 000 litri lapte de 
vacă, cu 25 la sută mai mult 
decît în 1964, 75 000 litri lapte 
de oaie și 192 000 kg carne 
greutate vie, depășind cu 32 
și respectiv 10,5 la sută can
titățile livrate în anul trecut. 
Măsurile luate de conducerea 
partidului și statului nostru 
cu privire la îmbunătățirea 
regimului de valorificare și 
stimulare a creșterii produc
ției agricole au fost primite cu 
însuflețire de țăranii coopera
tori. Numai sporul de preț pe 
care-1 vom încasa anul aces
ta prin vînzarea laptelui și 
cartofilor va depăși 300 000 
lei. Aș vrea să folosesc acest 
prilej pentru a mulțumi parti
dului și statului pentru măsu
rile luate. înțelegem însă că 
drumul spre sporirea venitu
rilor și ridicarea bunăstării 
țărănimii este nu mărirea pre
turilor la produse, ci crește
rea continuă a producției. De 
aceea vom face totul pentru 
a mări producția vegetală și 
animală în cooperativa noas
tră.

Rezultatele Obținute de noi 
sînt rodul muncii țăranilor 

(Continuare în pag. a
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cooperatori români, germani 
și maghiari care, în frunte cu 
comuniștii, muncesc înfrățiți 
pentru traducerea în viață a 
hotărîrilor partidului și gu
vernului. Naționalitățile con
locuitoare — altă dată opri

Stimați tovarăși,

Raportul de activitate al Co
mitetului Central, înfățișat 
Congresului de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, proiectele de 
Directive privind dezvoltarea 
economiei naționale și a elec
trificării țării în anii urmă
tori, precum și proiectul de 
Statut al P.C.R. și cel al noii 
Constituții sînt documente de 
covîrșitoare importanță, con
ținutul lor reflectînd cu clari
tate și pregnanță linia gene
rală a partidului, justețea po
liticii marxist-leniniste a sta
tului și partidului nostru, a- 
plicată cu consecvență la con
dițiile specifice ale României. 
(Vii aplauze). Adoptarea și 
traducerea în viață a acestor 
documente vor asigura parti
dului, tuturor oamenilor mun
cii, posibilități sporite pentru 
cucerirea de noi și tot mai ho- 
tărîtoare succese în desfășu
rarea ireversibilă a operei mă
rețe de desăvîrșire a cons
trucției socialiste.

Raportul de activitate al 
Comitetului Central, atît de 
cuprinzător și temeinic elabo
rat, plin de o mare bogăție de 
idei, străbătut de combativi
tate revoluționară, partinică, 
înfățișează — pe baza unei 
profunde analize marxiste — 
bilanțul vastei și rodnicei ac
tivități a oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor, des
fășurată de-a lungul ultimilor 
cinci ani sub neabătuta și me
reu clarvăzătoarea conducere 
a partidului. El trasează, tot
odată, marile sarcini pentru 
noua etapă în care pășim, 
conturînd perspectivele lumi
noase ale propășirii pe mai 
departe a României socialiste.

Cuprinsul raportului Comi
tetului Central al partidului, al 
documentelor pe care le dez
bate Congresul, primite cu în
flăcărată satisfacție de oame
nii muncii, nestăvilitul entu
ziasm care a însoțit în cursul 
a două luni discutarea lor pe 
tot cuprinsul țării, în adunări 
de partid și în largi consfă
tuiri de masă, ca și atmosfera 
de puternică însuflețire în care 
se desfășoară acest Congres 
istoric, umplu inima de bucu
rie, ne insuflă optimism și în
credere nețărmurită. Sub con
ducerea partidului, prin mun
că devotată, prin forța crea
toare a poporului, realizarea 
sarcinilor din cincinal va fi 
deplină.

Marile succese obținute în 
dezvoltarea economică și cul
turală a țării constituie o bază 
solidă de pornire spre viitor 
și o garanție, în același timp, 
a îndeplinirii obiectivelor sta
tornicite în proiectele de Di
rective, pentru cincinalul care 
va începe în 1966. Chezășia 
sigură a acestor realizări re
zidă în consecvența cu care 
este aplicată linia politică ge
nerală a partidului nostru, ve
rificată cu prisosință și reflec
tată convingător în dezvolta
rea complexă, echilibrată și 
în ritm înalt a economiei noa
stre naționale.

Tovarăși,

In raportul de activitate al 
Comitetului Central se men
ționează că victoria defini
tivă a socialismului în patria 
noastră a dus la profunde 
schimbări social-economice în 
întreaga structură a societății, 
ceea ce a făcut ca actuala 
Constituție, adoptată în anul 
1952, să nu mai corespundă.

Comisia pentru elaborarea 
noii Constituții, aleasă de 
Marea Adunare Națională și 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a alcătuit proiectul 
legii fundamentale a României 
socialiste, supus amplei dez
bateri a întregului popor.

Marea și unanima însufleți
re cu care a fost primit și este 
discutat pe tot cuprinsul țării 
proiectul de Constituție ara
tă în modul cel mai convingă
tor că el corespunde etapei 
actuale de dezvoltare a socie
tății socialiste, întruchipînd 
cele mai profunde năzuințe 
ale poporului nostru. Textele 
Jui oglindesc cuceririle dobîn- 
dite prin neînfricată și neabă
tută luptă, prin jertfele eroice 
ale celor mai buni fii ai po
porului, ca și premizele dez
voltării viitoare a țării pe dru
mul desăvîrșirii construcției 
socialiste și al trecerii la co
munism.

Sînt 13 ani de cînd Marea 
Adunare Națională a adoptat 
Constituția în vigoare, dar în 

mate de burghezie și moșieri- 
me — simt zi de zi marea 
grijă a partidului și statului 
nostru. Ele se bucură de ega
litate deplină în drepturi în 
toate domeniile vieții politice, 
economice și social-culturale. 
Aceste drepturi sînt înscrise 
la loc de frunte și în proiec
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acest răstimp s-au săvîrșit 
transformări profunde. Astăzi 
avem o economie socialistă 
unitară, forțele de producție 
au crescut impetuos, țărăni
mea a trecut în totalitatea ei 
pe făgașul cooperativizării so
cialiste, exploatarea omului 
de către om a fost definitiv 
lichidată, au înflorit știința și 
cultura, organizarea și activi
tatea statului nostru s-au per
fecționat neîncetat prin dez
voltarea și adîncirea democra
tismului socialist, bunăstarea 
materială și nivelul cultural 
ale celor ce muncesc au crescut 
fără întrerupere. Sub condu
cerea partidului, socialismul a 
triumfat pentru totdeauna la 
orașe și sate. (Aplauze puter
nice).

Acestea sînt realități însu- 
flețitoare, rezultatele propriei 
noastre experiențe. Și acestor 
realități, acestei experiențe le 
dă expresie proiectul de Cons
tituție a Republicii Socialiste 
România.

Esența transformărilor re
voluționare a căror consacrare 
o exprimă prevederile proiec
tului de Constituție apare cu 
toată limpezimea în textele 
care definesc Republica So
cialistă România ca stat al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, suveran, independent și 
unitar, ca și în acelea care 
consfințesc că întreaga pu
tere aparține poporului, liber 
și stăpîn pe soarta sa.

Merită o examinare adîncă 
trăsăturile deosebite ale Cons
tituției Republicii Socialiste 
România : caracterul socialist, 
științific, profundul realism și 
democratism, umanismul pre
vederilor sale. Mă voi limita 
însă numai la cîteva conside
rații asupra profundului și 
consecventului democratism 
al Constituției.

Necesitatea îndeplinirii sarci
nilor din ce în ce mai ample 
și mai complexe ce se pun în 
fața poporului, pe măsura 
dezvoltării orînduirii socialis
te, impun perfecționarea con
tinuă a organizării și activi
tății statului nostru — princi
palul instrument al clasei 
muncitoare și al tuturor celor 
ce muncesc, în organizarea 
victoriilor socialismului — 
perfecționare realizabilă, în
deosebi, pe calea dezvoltării 
și adîncirii democratismului 
socialist.

Aceasta a fost una din preo
cupările principale care au 
stat în centrul atenției parti
dului nostru și care și-au gă
sit concretizarea în numeroa
se măsuri și acte de stat, care 
au determinat adîncirea con
tinuă a realității că, liber și 
stăpîn pe soarta sa, poporul 
participă la întreaga viață de 
stat.

Proiectul noii Constituții, 
consfințind realitățile noastre, 
conține noi și numeroase dis
poziții, care asigură continua 
lărgire a democratismului so
cialist. Astfel, în ce privește 
problema esențială a puterii, 
el statornicește că poporul nu 
este un titular abstract, ci în
suși deținătorul ei suveran și 
efectiv.

Toate organele statului, prin 
care poporul își exercită pu
terea, sînt constituite într-un 
sistem unitar, la baza căruia 
se află Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare, 
nemijlocit alese prin vot uni
versal, egal și secret.

Realizarea unitară a puterii 
este asigurată prin poziția și 
rolul organului reprezentativ 
suprem, singurul îndreptățit 
să legifereze și sub a cărui 
conducere și control se desfă
șoară întreaga activitate de 
stat.

Efectuînd controlul general 
al aplicării Constituției, fiind 
unicul competent să se pro
nunțe asupra constituționali
tății legilor, el asigură reali
zarea înaltelor principii ale 
Constituției. în acest scop se 
prevede alegerea unei comisii 
constituționale permanente.

în Marea Adunare Naționa
lă voi* fi dezbătute atît buge
tul cît și planul de stat al 
economiei naționale, iar co
misiile sale vor desfășura o 
activitate tot mai susținută, 
întocmind rapoarte și avize 
nu numai asupra proiectelor 
de legi, dar și, între sesiuni, 
asupra normelor cu putere de 
lege, emise de Consiliul de 
Stat, care vor fi supuse dez
baterii la prima sesiune, potri
vit procedurii de adoptare a 
legilor. 

tul noii Constituții a Republi
cii Socialiste România, reflec- 
tînd democratismul real și 
profund al orînduirii noastre.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele comuniștilor, al tu
turor țăranilor cooperatori din 
comuna noastră, să asigur 
Congresul partidului că vom

Proiectul de Constituție 
prevede o largă dezvoltare a 
drepturilor fundamentale ale 
cetățenilor. El nu se mărgi
nește numai să proclame a- 
ceste drepturi, ci le garantează 
efectiv, prevăzînd ca una din 
sarcinile cele mai importante 
ale statului crearea condiții
lor necesare pentru exercita
rea lor deplină. Este de ase
menea subliniat rolul orga
nizațiilor de masă și obștești 
în scopul creșterii participării 
ample și organizate a maselor 
populare la viața politică, eco
nomică și culturală a țării și 
la înfăptuirea controlului ob
ștesc.

Adîncirea continuă a demo
crației noastre socialiste își 
găsește o puternică reflectare 
în prevederile referitoare la 
statornicirea expresă a con
ducerii colective, ca principiu 
și metodă de bază în activita
tea de stat. Aplicarea acestui 
principiu este o garanție că 
hotărîrile adoptate sînt cele 
mai corespunzătoare cu inte
resele poporului.

Acestea sînt doar unele din 
cele mai de seamă prevederi 
ale proiectului noii Constituții 
care, în ansamblul lui, dînd 
viață năzuințelor de veacuri 
ale poporului nostru și stabi- 
lihd premizele victoriilor vii
toare, fixează ca una din a- 
ceste premize conducerea tot 
mai activă și mai cuprinză
toare a vieții de stat, de către 
pppor.

în mersul înainte al socie
tății noastre, tăria de neclintit 
a democrației socialiste o con
stituie conștiința înaltă a 
răspunderii și îndatoririlor 
fiecărui cetățean față de 
cuceririle revoluționare, față 
de patria socialistă, de soarta 
întregului popor.

Partidul comuniștilor, con
ducted poporul cu fermitate, 
consecvență revoluționară, cu 
înțelepciune și pricepere, la 
cucerirea puterii de stat, a 
libertății și suveranității na
ționale, la victoria deplină a 
socialismului, se bucură de 
un imens prestigiu, de dragos
tea și încrederea nemărginită a 
maselor de oameni ai muncii, 
care văd în partid chezășia 
permanentă a realizării in
tereselor lor fundamentale. 
(Aplauze puternice). Consfin
țind această măreață realita
te, proiectul de Constituție 
consacră Partidului Comunist 
Român rolul de forță politică 
conducătoare a întregii noas
tre societăți. (Aplauze puter
nice).

Tovarăși,

Proiectul Statutului Parti
dului Comunist Român, pus 
în discuție și spre aprobarea 
Congresului, a prilejuit, în 
cursul temeinicei și amplei 
sale dezbateri, în toate orga
nizațiile de partid, o impre
sionantă mărturie a coeziunii 
de nezdruncinat a rîndurilor 
partidului și a unității sale de 
monolit, a încrederii nețărmu
rite și adeziunii‘depline mani
festate de toți membrii săi 
față de normele și principiile 
marxist-leniniste privitoare la 
activitatea partidului revolu
ționar al clasei muncitoare, 
față de întreaga noastră so
cietate ; el a atras partici
parea activă, larga intervenție 
a membrilor de partid.

Și este firească această 
satisfacție și masivă adeziune.

Document de uriașă însem
nătate principială și politică, 
proiectul de Statut al Parti
dului Comunist Român sinte
tizează și generalizează bogata 
și îndelungata experiență or
ganizatorică a partidului, con- 
sțituie o expresie a abordării 
creatoare a învățăturii mar
xist-leniniste despre partidul 
de tip nou. în el sînt cuprin
zător oglindite schimbările 
calitative intervenite în viața 
partidului și a întregii socie
tăți, creșterea forței și matu
rității lui, trăsăturile caracte
ristice partidului în stadiul 
său actual de dezvoltare.

La cel de-al IX-lea Con
gres, partidul nostru este mai 
puternic ca oricînd în decursul 
glorioasei sale existențe. Sub 
steagul său de luptă se află 
astăzi puternicul detașament 
al celor peste 1 450 000 de co
muniști — muncitori, țărani, 
intelectuali — cei mai buni fii 
ai patriei socialiste. împletind 
experiența bogată a vechilor 
cadre de partid, călite în fo

munci cu toată priceperea și 
puterea noastră spre a da ță
rii, poporului, cantități spori
te de cereale, carne, lapte și 
alte produse, contribuind ast
fel la creșterea permanentă a 
bunăstării oamenilor muncii 
de la orașe și sate, la înflo
rirea patriei noastre socialiste.

cul bătăliilor revoluționare, cu 
elanul tinerilor comuniști in- 
trați în anii din urmă în rîn- 
durile sale, partidul, înconju
rat de dragostea fierbinte și 
încrederea maselor, își înde
plinește cu cinste rolul de for
ță politică conducătoare a so
cietății noastre, de călăuză fer
mă a poporului spre culmile 
cele mai înalte ale progresu
lui social, ale civilizației 
umane. (Aplauze puternice).

în cadrul lucrărilor Congre
sului, numeroși tovarăși s-au 
referit cu competență, cu în
dreptățită mîndrie la prevede
rile caracteristice ale proiec
tului de Statut și, desigur, își 
vor mai spune cuvîntul și al
ții. Aceasta este o ilustrare 
grăitoare a interesului și răs
punderii cu care întregul par
tid privește conținutul legii 
sale de bază.

Să-mi fie îngăduit să mă o- 
presc asupra a ceea ce consi
der că este astăzi, nu numai 
bine venit, dar și necesar în 
condițiile luptei pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste 
și treptata înaintare spre cea 
mai înaltă formă a societății 
omenești, societatea comunistă, 
și anume, asupra denumirii de 
Partid Comunist Român, pe 
care cu atîta însuflețire Con
gresul a statornicit-o gloriosu
lui nostru partid. (Vii aplauze).

Este de netăgăduit că aceas
tă denumire concordă întru 
totul cu rolul și caracteristici
le partidului nostru în actuala 
etapă, ea fiind totodată legată 
de cele mai luminoase pagini 
ale istoriei mișcării muncito
rești dinainte și de după pri
mul război mondial. Este o lo
gică strînsă, de ordin istoric și 
structural, în adoptarea aces
tei denumiri. Ea corespunde 
trecutului și prezentului, dar 
și viitorului.

Trecutului — prin tradiția 
ce ne leagă de acea primă car
te de căpătîi a mișcării munci- 
torești-revoluționare din lu
mea întreagă, Manifestul Par
tidului Comunist, elaborat a- 
cum 118 ani de genialii înte
meietori ai socialismului știin
țific, operă tălmăcită la noi 
încă din anul 1892 și răspîndi- 
tă în mii și zeci de mii de e- 
xemplare în România de că
tre vechea mișcare socialistă.

De asemenea, titulatura 
este strîns legată de tradiția 
de luptă neînfricată a partidu
lui de avangardă al muncito
rimii din țara noastră, Par
tidul Comunist din România. 
Crearea Partidului Comunist 
din România cu 44 de ani în 
urmă, într-un moment de răs
cruce al mișcării muncitorești 
din țara noastră și din toată 
lumea, a însemnat înmănun- 
cherea într-un program de 
luptă a idealurilor și năzuin
țelor celor mai înalte ale cla
sei muncitoare, ale poporului, 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a nobilelor tradiții ale 
mișcării noastre muncitorești 
și ale încercatului nostru po
por. A însemnat, de asemenea, 
făurirea în România a parti
dului revoluționar de tip nou, 
călăuzit de înțeleaptă și invin
cibila învățătură marxist-leni- 
nistă, partid care a condus 
clasa muncitoare, poporul nos
tru, la izbînda de azi a socia
lismului. (Aplauze puternice).

Numele unui partid trebuie 
să ilustreze nu numai trecutul 
de luptă și stările de lucruri 
prezente, ci și țelul către care 
merge. De aceea, titulatura co
respunde întocmai viitorului 
ce se întrevede la orizont. Am 
realizat socialismul, ne aflăm 
în faza desăvîrșirii lui și ne 
vom îndrepta pașii, treptat dar 
hotărît, spre orînduirea comu
nistă. Este deci firească de
numirea de Partid Comunist, 
tot așa precum este firesc ca 
statul nostru să se numească 
astăzi Republica Socialistă 
România. (Aplauze puternice).

Denumirea aclamată de 
Congres este totodată un emo
ționant omagiu adus luptei e- 
roice a comuniștilor pentru li
chidarea asupririi și exploată
rii capitaliste, pentru victoria 
deplina a socialismului în pa
tria noastră.

Tovarăși,

Se cuvine să subliniem că, 
în pofida sciziunii interve
nite in mișcarea muncitoreas
că, comuniștii și socialiștii de 
stingă au militat permanent, 
intre cele două războaie mon
diale, pentru unitatea de ac

țiune a detașamentelor clasei 
muncitoare, pentru lupta co
mună împotriva dușmanului 
comun.

înfrîngînd grele împotriviri, 
unitatea de acțiune s-a înche
gat totuși și atunci. E adevă
rat, vremelnic, dar în multe 
împrejurări. Prin ea a fost po
sibilă mobilizarea cu succes a 
maselor largi de oameni ai 
muncii și s-au putut afirma 
forța și rolul conducător al 
clasei muncitoare.

Nenumăratele acțiuni din a- 
cele vremuri, ale muncitorilor 
mineri, metalurgiști, forestieri, 
portuari, constructori, tipo
grafi, eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din anul 
1933, bătăliile de clasă împo
triva instaurării fascismului 
s-au desfășurat în cadrul uni
tății de acțiune, inițiată, con
dusă și urmărită cu perseve
rență de partidul comuniștilor, 
sprijinită de mulți dintre so
cialiști, social-democrați, de 
numeroase elemente progre
siste, convinse de imperativul 
unității de clasă.

-Cu adîncă emoție gîndul se 
duce înapoi către acele zile de 
neuitat din primăvara anului 
1944, cînd unitatea de acțiune 
a clasei muncitoare, temelia 
de granit a unității depline de 
mai tîrziu, se pecetluia sub 
semnul luptei pentru zdrobirea 
fascismului și eliberarea țării, 

înfăptuireâ, de la partid la 
partid, a Frontului Unic Mun
citoresc, comunist-social-de- 
mocrat, în timpul celei mai 
crunte terori dezlănțuită de 
dictatura militaro-fascistă, a 
marcat un moment decisiv în 
istoria mișcării revoluționare- 
muncitorești din țara noastră. 
Frontul Unic Muncitoresc a 
devenit coloana vertebrală a 
unirii tuturor forțelor politice 
patriotice și democratice în 
lupta pentru înfăptuirea insu
recției armate, pentru instau
rarea puterii populare. Tot
odată, el a constituit una din 
etapele esențiale pe drumul 
spre realizarea unității depli
ne, organizatorice, politice și 
ideologice, sub steagul atotbi
ruitor al marxism-leninismu- 
lui. (Aplauze puternice).

Partidul Muncitoresc Ro
mân, care a condus glorios 
clasa muncitoare, poporul 
nostru, din biruință în biru
ință, este rezultatul unirii din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat, 
înfăptuită la Congresul din fe
bruarie 1948. Această unire a

Raportul C.C. prezentat 
Congresului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu înfățișează 
tabloul grandios al marilor 
realizări obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a 
patriei și perspectivele lumi
noase ce se deschid prin în
făptuirea obiectivelor planului 
cincinal, spre care partidul 
cheamă întregul popor.

Ca rezultat al politicii știin
țifice a partidului nostru de 
industrializare socialistă, de 
repartizare judicioasă a forțe
lor de producție pe teritoriul 
întregii țări, Dobrogea, care 
în trecut se caracteriza ca o 
regiune slab dezvoltată din 
punct de vedere economic, a 
devenit în anii puterii popu
lare o regiune înfloritoare, 
cu o industrie modernă în 
plină dezvoltare și o agricul
tură socialistă înzestrată cu o 

Intr-o pauză a lucrărilor

fost urmarea firească a unui 
îndelungat și laborios proces 
de clarificare ideologică, de a- 
propiere tovărășească a mili- 
tanților, în toiul grelelor lupte 
duse de clasa muncitoare, 
pentru cucerirea puterii, ca și 
împotriva elementelor și ideo
logiei reformiste. Unificarea a 
însemnat triumful deplin al 
marxism-leninismului în miș
carea muncitorească din Ro
mânia.

Unitatea organică realizată 
în 1948 — precedată de alt 
eveniment de importanță ho- 
tărîtoare, unitatea sindicală, 
închegată imediat după elibe
rare — a fost desigur rodul 
acțiunii conștiente și neabă
tute a conducerilor și membri
lor celor două partide munci
torești. Ea s-a realizat nu ca 
urmare a unor tranzacții sau 
compromisuri, ci pe baza inte
reselor de clasă, revoluționa
re, ale proletariatului.

Punînd capăt dezastruoase
lor lupte fratricide, unitatea 
deplină a mișcării noastre 
muncitorești a corespuns întru 
totul momentului istoric, ve
chilor năzuințe precum și vo
inței nestrămutate a proleta
riatului, care, devenind clasă 
conducătoare, a susținut cu fer
mitate necesitatea înfăptuirii 
unui singur stat major de 
luptă al său — Partidul unic 
marxist-leninist.

Privind în urmă la drumul 
îndelungat al mișcării munci
torești din România, pe par
cursul unei existențe de a- 
proape un secol, drum stropit 
cu sînge, înnobilat de un șir 
nesfîrșit de jertfe și de lupte 
vrednice de cinstire, putem fi 
mîndri de a fi înfăptuit parti
dul unic al clasei muncitoare 
și de a fi dat astfel patriei 
forța politică invincibilă, care 
a făcut posibile toate realiză
rile din etapa regimului de 
democrație populară pînă la 
România socialistă de astăzi. 
(Aplauze puternice).

Partidul Muncitoresc Român 
s-a achitat cu cinste de misi
unea sa de forță politică con
ducătoare în Republica Popu
lară Română.

în Republica Socialistă Ro
mânia, Partidului Comunist 
Român îi revine misiunea is
torică de a împlini sarcinile ce 
vor fi stabilite de cel de-al 
IX-lea Congres al său, de a 
conduce opera grandioasă a 
desăvîrșirii construcției socia
liste, mergînd mai departe 
spre orînduirea comunistă.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE
puternică bază tehnico-mate- 
rială.

Pentru dezvoltarea economi
că și social-culturală a regiu
nii Dobrogea s-a realizat, în 
anii șesenalului, un volum de 
investiții de peste 10 miliarde 
lei. Creșterea capacităților de 
producție și munca plină de 
entuziasm a muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, fac ca producția indus
trială globală a regiunii să 
fie, la sfîrșitul anului 1965, de 
2,3 ori mai mare decît în 
anul 1959.

Ca urmare a dezvoltării ra
pide a economiei naționale, a 
creșterii și diversificării 
schimburilor comerciale ale 
țării, portul Constanța a fost 
reamenajat și înzestrat cu 
instalații moderne, cu un înalt 
grad de mecanizare. A crescut 
traficul de mărfuri, care în 
anul 1964 a fost de 3,5 ori mai

Tovarăși,

Raportul Comitetului Cen
tral supune aprobării Congre
sului propunerea ca membri
lor de partid care înainte de 
23 August 1944 au desfășurat 
o activitate permanentă în 
mișcarea revoluționară, fără 
să fi fost atunci membri ai 
partidului comunist, ca și ce
lor care au făcut parte din 
fostele partide social-democrat 
și socialist, în anii regimului 
burghezo-moșieresc, să li se 
acorde vechimea în partid din 
momentul intrării lor în miș
carea revoluționară, muncito
rească. în același timp ur
mează să se acorde toată gri
ja și să se dea posibilitatea 
folosirii în munca de partid a 
experienței vechilor cadre, 
mai în vîrstă. Se arată ast
fel o bine meritată prețui
re activității desfășurate de 
militanții clasei muncitoare în 
anii grei ai regimului burghe
zo-moșieresc ca și după elibe
rare, împotriva dușmanului de 
clasă și pentru afirmarea idea
lurilor înalte ale mișcării mun
citorești din țara noastră. Este 
o dovadă emoționantă a res
pectului și căldurii tovărășești 
cu care sînt înconjurați de 
partid militanții cu îndelungat 
stagiu în mișcarea revoluțio
nară a poporului nostru.

Tovarăși,

în Raportul Comitetului 
Central se subliniază cu clari
tate poziția consecventă a 
partidului și a țării noastre în 
problemele unității întregii 
mișcări comuniste și muncito
rești internaționale și ale 
coeziunii țărilor sistemului 
mondial socialist, probleme de 
însemnătate primordială pen
tru mișcarea revoluționară a 
clasei muncitoare, pentru pro
gres social și pace în toată 
lumea.

Partidul nostru activează cu 
fidelitate nestrămutată pentru 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, considerînd aceasta 
ca o supremă datorie interna- 
ționalistă. El își va aduce în 
continuare întreaga contribu
ție la apărarea acestei cauze 
vitale, sub steagul marxism- 
leninismului, în spiritul inter
naționalismului proletar.

în Declarația din aprilie 
1964, document care exprimă 
preocuparea neobosită a parti
dului nostru pentru creșterea 

mare decît în 1959, iar capa
citatea flotei maritime a 
crescut de 5 ori. Intrucît, așa 
cum se arată în raportul 
prezentat Congresului, în ur
mătorii 5 ani volumul comer
țului exterior urmează să 
crească cu peste 40 la sută 
față de 1965, o parte din a- 
cesta fiind legat și de activi
tatea portului Constanța, co
mitetul regional de partid va 
munci neobosit pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
ce îi revin din proiectul de 
Directive, cu privire la con
tinuarea lucrărilor de sporire 
a capacității portuare și la 
exploatarea cît mai rațională 
a flotei comerciale, care va 
crește pînă în 1970 cu încă 
420 000 tone.

însuflețiți de obiectivele 
noului plan cincinal, ne an
gajăm să luăm toate măsurile 
pentru creșterea continuă a 
producției industriale în re- 

necontenită a forțelor socia
lismului și întărirea unității 
mișcării comuniste mondiale, 
se arată cu îndreptățire că 
ceea ce unește partidele comu
niste și muncitorești frățești 
reprezintă esențialul și aceasta 
este infinit mai puternic decît 
orice deosebire de vederi. (Vii 
aplauze).

în împrejurările de azi, deo
sebit de prielnice desfășurării 
luptei popoarelor pentru pace, 
libertate, independență națio
nală, democrație și socialism, 
coeziunea și unitatea partide
lor comuniste și muncitorești, 
precum și a țărilor socialiste, 
constituie premiza fundamen
tală a creșterii puterii și in
fluenței socialismului în lumea 
întreagă, a zădărnicirii acțiu
nilor războinice ale imperialiș
tilor și a oricărui atentat al a- 
cestora la libertatea și inde
pendența popoarelor, pentru 
salvgardarea păcii în lume.

Tovarăși,

„Cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 
va rămîne înscris cu litere de 
aur în istoria României", ară
ta tovarășul Nicolae Ceau
șescu, în încheierea raportului 
său. Și e firesc să fie așa, în- 
trucît acest Congres istoric va 
stabili sarcini și va lua hotă- 
rîri determinante pentru con
tinua și multilaterala înflorire 
a țării. El deschide largi și lu
minoase . perspective partidu
lui, poporului, patriei noastre 
socialiste.

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului comunist, minuna
tul nostru popor, traducînd cu 
succes în viață politica mar- 
xist-leninistă a partidului și 
îndeplinind sarcinile și hotă
rîrile acestui Congres, va face 
ca în anii noului cincinal țara 
să fie tot mai puternică și mai 
bogată, să crească bunăstarea, 
să se dezvolte știința, tehnica 
și cultura, să se adîncească 
opera măreață căreia cu toții 
îi dăruim toate strădaniile 
noastre — desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria 
noastră. (Aplauze puternice).

De curînd, marele scriitor 
cetățean Tudor Arghezi spu
nea atît de s.ugestiv, făcînd 
tabloul vieții noastre noi socia
liste : „România are un viitor 
strălucit, care a și început...".

Da, a început, prin înțelep
ciunea și hotărîrea partidului, 
prin munca, talentul și însu
flețirea întregului nostru po
por. (Aplauze prelungite).

VÎLCU
giunea noastră, folosirea cu 
maximum de eficiență econo
mică a fondurilor de investi
ții, îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea produc
tivității muncii.

Cooperativizarea agricultu
rii, puternica bază tehnico- 
materială de care dispunem — 
7 300 tractoare, 4 700 combine 
pentru păioase și alte mii de 
mașini agricole — cantitățile 
din ce în ce mai mari de în
grășăminte chimice și insecto- 
fungicide, de semințe selecțio
nate puse la dispoziție au dus 
la schimbarea, an de an, a 
aspectului agriculturii din Do
brogea.

în raportul prezentat Con
gresului se arată că în dome
niul agriculturii sarcina prin
cipală rămîne în continuare 
sporirea producției de cereale, 
mai ales de griu și porumb.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pentru realizarea acestei pre-, 
vederi, noi am acordat toată 
atenția amplasării judicioase 
a acestor culturi și aplicării 
la timp și în. mod diferențiat 
a complexului de măsuri 
agrotehnice necesare creșterii 
producției. Pe baza acestei 
orientări — care exprimă po
litica plină de grijă a partidu
lui pentru a asigura cele ne
cesare creșterii bunăstării po
porului — și cu ajutorul per
manent acordat de Comitetul 
Central al partidului nostru, 
pentru care mulțumim din 
inimă de la această tribună, 
în regiunea Dobrogeă produc
ția medie de grîu la hectar a 
crescut în Ultimii 5 ani cu 61,2 
la sută, iar la porumb cu 87,7 
la sută.

în aceste. zile, în regiunea 
noastră campania de recoltare 
a griului se apropie de sfîrșit. 
în anul 1960, la cel de-al 
VlII-lea Congres al partidului 
nostru, raportam cu satisfacție 
că producția medie de grîu pe 
care.'am realizat-o în anul 
1959 a fost de 1 140 kg la hec
tar, fiind dublă față de cea 
mai mare producție realizată 
în Dobrogeă în anii regimului 
burghezo-moșieresc. Astăzi 
raportăm Congresului că oa
menii muncii din agricultura 
regiunii noastre, muncind cu 
devotament pentru aplicarea 
în viață a indicațiilor condu
cerii partidului, au obținut în 
acest ari de pe suprafața de 
aproape 212 000 ha, cît s-a re
coltat și treierat pînă în pre
zent, o producție medie de 
grîu de 2 940 kg la ha, din 
care 2 800 kg în cooperativele 
agricole de producție — de 
aproape două ori și jumătate 
măi: mare față de aceea rea
lizată în 1959 și fără prece
dent'în istoria agriculturii re
giunii noastre.

Succesele obținute în dez
voltarea agriculturii sînt o- 
glindite și în realizările do- 
bîndite în sectorul zootehnic. 
Numărul animalelor proprie
tate obștească a crescut în 
1964 de 3,2 ori la bovine, de 
2 ori la porcine și de 1,6 ori la 
ovine, față de anul 1959. Con
comitent cu creșterea efecti
velor și îmbunătățirea rase

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DAICOVICIU
înscriindu-mă la cuvînt și 

urcînd la tribuna acestei isto
rice adunări a comuniștilor 
din România, mărturisesc, iu
biți și stimați tovarăși, că 
am cedat unui îndoit imbold 
interior: întîi, aceluia de a 
aduce respectuosul meu oma
giu Congresului partidului și, 
prin el, întregii obști a comu
niștilor din țara noastră și în
tregului nostru popor mun
citor care, sub conducerea 
viguroasă a Partidului Comu
nist Român, călăuzit de în
cercatul său Comitet Central, 
clădește cu stăruință pildui
toare pentru întreaga lume 
magnificul edificiu al socia
lismului și comunismului în 
draga noastră țară, în Româ
nia socialistă de astăzi, și co
munistă de mîine.

în al doilea rînd, tovarăși, 
nu puteam rezista dorinței de 
a participa și eu, ca delegat 
al comuniștilor din regiunea 
Clujului, la discutarea atît de 
importantelor probleme ce se 
dezbat în sînul acestui su
prem for de partid.

Pe răbojul vremilor ce curg 
necontenit, aceste șase zile 
ale lunii iulie 1965 vor fi de
sigur scrise cu litere mari și 
de foc; se dăltuiesc acum 
trei pietre unghiulare ale 
existenței poporului și țării J 
noastre : Directivele Partidu-/ 
lui Comunist Român, StatuJ 
tul Partidului Comunist Ro
mân și Constituția Republicii 
Socialiste România. Nemăsu
rata pondere a acestor trei 
teme mă face să corectez pe 
venerabilul nostru cronicar 
moldovean și să afirm că, sub 
conducerea partidului clasei 
muncitoare — s-a sfîrșit cu 
starea cînd bietul om era sub 
cîrma vremurilor, ci, dimpo
trivă, azi vremurile sînt sub 
puterea omului, sub puterea 
omului socialist.

Vă cer îngăduința ca, ple- 
cînd de la mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la în- 
tîlnirea cu oamenii de știință, 
să mă opresc asupra unor 
componente în legătură cu 
șțiința și mai ales cu școala.

Este meritul clasicilor mar- 
xism-leninismului de a fi pus 
Ia temelia zidirii societății 
comuniste știința. Iată, acest 
nedezmințit adevăr cuprins 
— pentru a fi aplicat și a-1 
face să rodească din plin — 
în Directive, în Statut și în 
Constituție 1 Fericită țară, de 
trei ori fericită, care își în
temeiază puterea și trăinicia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE VÎLCU
lor, au sporit și producțiile a- 
cestora. In anul trecut, gos
podăriile agricole de stat din 
regiune au obținut o produc
ție medie de 2 937 litri lapte 
pe vacă furajată, 3,2 kg lînă 
pe ovină și 204 ouă pe fiecate 
găină ouătoare, iar cooperati
vele agricole de producție au 
realizat în perioada 1960— 
1964 o producție medie de 
lapte de vacă de 1 685 litri,, 
față de numai 300—400 litri 
cit se realiza în anii 1934— 
1938, infirmîndu-se și în aceas
tă direcție așa-zisa teorie a 
„lipsei de tradiție" în creșterea 
animalelor în această parte a 
țării.

Creșterea producției agrico
le, vegetale și animale și valo
rificarea, pe această bază, a- 
unor cantități sporite de pro
duse agro-alimentare către; 
stat au dus la întărirea și con
solidarea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole 
de producție, la creșterea ve
niturilor țăranilor coopera
tori cu 35 la sută în 1964, față 
de 1959.

Rezultatele obținute în agri
cultura regiunii noastre, în 
condiții climatice mai puțin' 
favorabile, sînt rodul muncii 
însuflețite a țărănimii, ăl a- 
jutorului permanent acordat 
de partid și' guvern, demon
strează superioritatea marii 
agriculturi socialiste, justețea 
liniei politice a partidului 
nostru cu privire la construi
rea socialismului în agricultu
ră. Ele confirmă realismul 
sarcinilor stabilite în proiec
tul de Directive privind creș
terea cu 20 la sută a produc
ției globale agricole în pe
rioada planului cincinal.

Raportul Comitetului Cen
tral subliniază necesitatea 
dezvoltării continue a princi
piului democrației interne în 
activitatea fiecărei cooperati
ve agricole de producție. 
Sîntem întrutotul de acord 
cu aceasta. Practica multor 
cooperative agricole de pro
ducție, în care adunările ge
nerale și activitatea consiliu
lui de conducere se desfășoa
ră pe baza acestui principiu, 
dovedește justețea concluziilor 
din raport. Ne-am convins, 
de asemenea, că activitatea 
consiliului de conducere are 

pe dreptate socială, pe cul
tură și știință 1

Am ascultat cu încordată 
atenție și am întîmpinat cu 
entuziasm luminoasele indica
ții programatice cuprinse în 
Raportul Comitetului Central, 
atît de convingător și răspicat 
rostite de tovarășul prim- 
secretar Nicolae Ceaușescu, 
privitoare la organizarea pe 
temelii solide a cercetării 
științifice și a școlii, la dez
voltarea neostoită a științei, 
artei și literaturii. Consider 
drept cea mai înțeleaptă so
luție în această privință crea
rea Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, organ 
menit să asigure fundamen
tal — printr-o muncă colec
tivă și pătrunsă de o înaltă 
răspundere — cultivarea și 
progresul științei în toate in
stituțiile competente din țara 
noastră. Programul e măreț, 
avîntul e uriaș, ca unul ce 
izvorăște din realele necesi
tăți ale zidirii României so
cialiste, ca și din nevoia de 
a valorifica cu discernămînt, 
dar și cu toată dragostea, 
moștenirea culturală a glo
riosului nostru trecut multi- 
fsecular. La baza întregii noas
tre activități vom pune nestă
vilita vrere de a face să 
triumfe adevărul pe care-1 
căutăm și-1 descoperim la lu
mina și cu metoda materia- 
list-dialectică pe care o mî- 
nuim cu neclintită fidelitate 
ca pe o călăuză sigură și fără 
greș în gîndirea și acțiunile 
noastre.

Adresată oamenilor de crea
ție literară și artistică, ne-a 
mers și nouă, istoricilor, de-a 
dreptul la inimă emoționanta 
evocare a frumuseților patriei 
și a vredniciei poporului — 
popor care milenii de-a rîn- 
dul a creat pe aceste melea
guri, muncind din straja di
mineții și pînă în noapte, și 
și-a apărat glia strămoșească 
luptînd cu dîrzenie pentru o 
viață mai bună, pentru pro
gres social.

Și noi, istoricii, fii ai ace
leiași țări, români, maghiari, 
germani și de alte naționali^- 
tăți. sîntem pe deplin convinși 
de nevoia continuării asidue 
a cercetărilor în ogorul isto
riei patriei, de obligația noas
tră morală de a aprofunda și 
lărgi atîtea aspecte din trecu
tul nostru încadrînd istoria 
României Ia locul ce i se cu
vine în complexul lumii uni
versale. 

deosebită importanță în apli
carea hotărîrilor adunărilor 
generale. Desfășurarea, în 
cooperative ca acelea de la 
Comana, Tătaru, Fîntînele — 
ai căror președinți sînt pre- 
zenți în sală ca delegați la 
Congres — a unei activități 
rodnice de către consiliile de 
conducere cu respectarea 
principiului muncii colective, 
a determinat creșterea auto
rității și a încrederii de care 
acestea se bucură în fața ma
selor de cooperatori. Vom ur
mări în continuare, pe baza 
sarcinilor stabilite în rapor
tul Comitetului Central, dez
voltarea democrației coope
ratiste, ținerea cu regularita
te a adunărilor generale, 
desfășurarea unei permanente 
munci colective în cadrul 
consiliilor din toate coopera
tivele agricole.

In raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a ridicat problema creării 
uniunilor raionale și regio
nale ale cooperativelor agri
cole de producție și a unui 
organ central. Considerăm că 
înființarea lor este o măsură 
deosebit de importantă, a că
rei necesitate este cerută de 
viață. Prin crearea acestor 
uniuni, cooperativele agricole 
de producție vor fi mai con
cret îndrumate și orientate 
spre o dezvoltare eficientă a 
producției agricole, vor primi 
ajutor în ce privește prelucra
rea și valorificarea cît mai co
respunzătoare a produselor, în 
aprovizionarea tehnico-mate- 
rială a acestora.

Sîntem întrutotul de acord 
cu prevederea din raport de 
a se definitiva într-un termen 
cît mai scurt sistema de ma
șini agricole, pe linia diversi
ficării ei, pentru ridicarea gra
dului de meeănizare a lucră
rilor, cum sînt: recoltatul po
rumbului-, lucrările în vie, 
transportul în zootehnie, dez
voltarea aviației utilitare pen
tru combaterea dăunătorilor.

In vederea dezvoltării zo
otehniei și a creșterii eficienței 
ei economice, propunem să se 
studieze posibilitatea construi
rii în regiunea Dobrogeă a u- 
nor fabrici de furaje combi
nate, precum și a unor îngră- 
șătorii mari, de tip industrial,

în cercetarea și studierea 
trecutului, noi ne vom stră
dui să oglindim faptele cu o 
riguroasă obiectivitate științi
fică pe baza concepției noas
tre despre lume, a materia
lismului istoric, în desăvîrșită 
conformitate cu adevărul și 
cu realitatea istorică, ferin- 
du-ne de a urma, necritic, 
niște clișee izvorîte din ten
dințe pseudo-științifice de 
apologie sau de o viziune uni
laterală a evenimentelor și 
fenomenelor petrecute. Vom 
depune cu toții, într-o mun
că colectivă, tovărășească și 
frățească, români, maghiari, 
germani și istorici de alte na
ționalități, toate eforturile și 
întreaga noastră pricepere 
pentru a da științei istorice 
marxiste românești întreaga 
splendoare, continuînd tradi
țiile progresiste ale înainta
șilor noștri — în frunte cu 
Bălcescu, Xenopol, Iorga și 
mulți alții — iar istoriei pa
triei întreaga strălucire de 
care vrednică este.

Ca cetățean al acestei țări, 
ca istoric și dascăl, nu pot să 
nu-mi manifest pentru toate 
acestea mîndria de a face 
parte din Partidul Comunist 
Român, de a-mi exprima toa
tă recunoștința și gratitudi
nea față de această forță con
ducătoare a patriei și po
porului nostru.

Sîntem adînc recunoscători 
pentru înalta apreciere ce se 
dă școlii și dăscălimii, științei 
și oamenilor de știință și cul
tură. Clujul este un puternic 
centru de știință, cultură și 
artă, în care intelectuali ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități slujesc 
cu entuziasm, cu devotament 
același scump ideal, urmează 
cu credință politica înțeleap
tă a partidului, pentru înăl
țarea patriei noastre; a tutu
rora, România socialista. In 
numele acestei intelectualități 
ne angajăm să mergem cu ho
tărîre, neabătut, pe această 
cale luminoasă. Grijii parti
dului pentru școală, în gene
ral, și pentru universități si 
institute superioare. în spe
cial, noi, profesorii, nu putem 
să-i răspundem mai cu vred
nicie decît asigurîndu-1 că ne 
vom face datoria.

Mă declar cu totul de acord 
cu rolul pe care îl acordă con
ducerea partidului învățămîn- 
tului superior chemat să asi
gure specialiști de înaltă pre
gătire.

Acum, sîntem și mai con

de porci. De asemenea, pro
punem să se studieze posibili
tatea construirii unor uscătorii 
de cereale, avînd în vedere că 
în prezent dispunem de com
bine care pot recolta grîul și 
porumbul cu umiditate mare.

Oamenii muncii din regiu
nea noastră, ca și întregul 
nostru popor, sînt profund în
credințați că obiectivele în
scrise în proiectele de Direc
tive vor fi înfăptuite cu suc
ces. Această convingere izvo
răște din bogata experiență a 
anilor construcției socialiste, 
care a verificat practic juste
țea politicii partidului, uriașa 
ei forță transformatoare, ca
pacitatea partidului de a con
duce poporul din victorie în 
victorie. Sîntem conștienți că 
realizarea acestor sarcini im
pune, — în lumina prevederi
lor din proiectul de Statut al 
Partidului Comunist Român — 
îmbunătățirea în continuare a 
activității organelor și organi
zațiilor de partid, ridicarea pe 
o treaptă superioară a rolului 
lor conducător. Vom munci 
neobosit pentru a înlătura cu 
hotărîre din activitatea noas
tră lipsurile care mai există, 
pentru a ridica competența 
organizațiilor de partid și a 
face tot mai eficientă inter
venția lor în problemele esen
țiale ale producției, pentru in
tensificarea muncii de educare 
comunistă a membrilor de 
partid și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor, pentru 
generalizarea experienței îna
intate.

în încheiere îmi exprim de
plina adeziune la hotărîrea ca 
partidul nostru să poarte de 
acum înainte denumirea de 
Partid Comunist Român. De
numirea de Partid Comunist 
este legată de cele mai glo
rioase pagini ale istoriei miș
cării muncitorești din țara 
noastră, de anii furtunoși ai 
luptei ilegale, ai marilor bă
tălii de clasă împotriva asu
pritorilor, anii refacerii țării 
și construirii socialismului.

Asigurăm Congresul Că sub 
conducerea Comitetului Cen
tral, vom îndeplini cu cinste 
programul măreț elaborat de 
partid, aducîndu-ne astfel 
contribuția la înflorirea conti
nuă a României socialiste.

vinși de imensul rol pe care îl 
are școală, de la cea primară 
și secundară pînă la cea su
perioară, în construirea socie
tății socialiste, în formarea o- 
mului nou. Pătrunși de răs
punderea pe care o avem față 
de partid și de popor, am de
pus și vom depune și de acum 
încolo toată energia și price
perea pentru ca să facem din 
școala noastră o școală a vieții, 
școală socialistă — școală care 
trezește și promovează energia 
omului în toate direcțiile.

în dezvoltarea continuă a 
școlii, adaptînd-o la cerințele 

țvitale ale zidirii lumii celei 
noi, vom ține seamă de speci
ficul țării noastre și de tot ceea 
ce a fost cinstit, curat și pro
gresist în școala românească, 
precum și de tot ceea ce este 
mai avansat în știința pedago
gică universală.

Școala, și îndeosebi școala 
superioară -— plămădește valo
rile, formează caracterele și 

'oțelește voințele. întreaga is
torie a învățămîntului univer
sitar și superior face demon
strația certă a însemnătății și 
rolului pe care-1 au universi
tățile în formarea oamenilor 
de știință, în creația și promo
varea științei. Nu poate fi for
mat un om de știință teoretică 
sau aplicată fără ca ucenicul 
să nu fi avut un maestru, el 
însuși un adevărat om de 
știință.

Spre continua perfecționare 
a corpului didactic la cel mai 
înalt nivel profesional, politic 
și ideologic trebuie să se în
drepte — socotesc eu — toată 
solicitudinea și atenția noas
tră, căci de valoarea corpului 
didactic depinde în cea mai 
mare măsură valoarea școlii 
noastre.

Făgăduim să fim exemple 
vii ale profesorului comunist, 
ne legăm să contribuim la Con
tinua îmbunătățire și desăvîr- 
șire a învățămîntului nostru și, 
astfel, la cimentarea sigură a 
creației științifice nu numai 
prin activitatea noastră de fie
care zi, dar și punîndu-ne la 
dispoziția partidului și guver
nului în această acțiune toată 
știința și conștiința noastră.

Achitîndu-ne de această mă
reață sarcină, vom da parti
dului cea mai autentică și 
bineprimită dovadă de comu
niști întregi, iar nouă înșine 
conștiința datoriei împlinite 
față de partid, față de țară și 
față de popor ne va fi cea 
mai înaltă podoabă și cea mai 
frumoasă răsplată.

In lața sălii Congresului

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI MARINESCU
Reliefînd pe larg marile 

succese obținute de poporul 
nostru în anii șesenalului, ra
portul C.C. al P.C.R. prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu înfățișează tabloul 
luminos al patriei de mîine, 
programul înfloririi multila
terale a României socialiste, 
care întruchipează năzuințele 
întregului popor, aspirațiile 
sale legitime de bunăstare și 
fericire. Obiectivele prevăzute 
au o bază profund științifică, 
fiind stabilite prin confrunta
rea necesităților cu posibilită
țile reale, oglindind consec
vența liniei generale a. parti
dului nostru, aplicarea în mod 
creator a învățăturii marxist- 
leniniste la condițiile țării 
noastre. Exprim întreaga ade
ziune față de documentele su
puse dezbaterii și aprobării 
Congresului și hotărîrea ne
strămutată a constructorilor 
de mașini de a lupta pentru 
realizarea acestor mărețe obi
ective.

Acum, cînd bilanțul realiză
rilor din perioada șesenalului 
se îmbină armonios cu pers
pectiva, colectivele de munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
industria constructoare de ma- 
șipi raportează Congresului 
partidului că, sub îndrumarea 
și cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor de partid, au rea
lizat cu un an mai devreme 
principalele obiective prevă
zute de Directivele Congresu
lui al VlII-lea.

Ca urmare a politicii parti
dului nostru de industrializare 
socialistă a țării, de orientare 
susținută spre dezvoltarea 
prioritară a industriei mijloa
celor de producție și creșterea 
în ritmuri înalte a producției 
ramurilor hotărîtoare pentru 
progresul întregii economii, 
în anii șesenalului producția 
industriei constructoare de 
mașini a sporit într-un ritm 
mediu anual de peste 17 la 
sută, ponderea ei în totalul 
producției industriale crescînd 
de la 22,9 la sută în anul 1959, 
Ia 28 la sută în anul în curs. 
Producția globală în 1965 va 
fi de 2,6 ori mai măre decît în 
1959, realizîndu-se în numai 
circa două săptămîni întreaga 
producție anuală obținută de 
această ramură în 1938. De 
asemenea exportul de mașini, 
utilaje și instalații este în anul 
1965 de peste 3 ori mai mare 
decît în anul 1959.

Au fost însușite noi produse 
sau au fost modernizate cele 
existente în fabricație, astfel 
încît astăzi produsele din no
menclatorul de mașini și uti
laje din anul 1959 s-au schim
bat aproape integral. De ase
menea, a crescut aportul uzi
nelor constructoare de mașini 
la realizarea marilor complexe 
industriale din domeniul chi
miei și petrochimiei, centrale
lor hidroelectrice, uzinelor si
derurgice și altele. Un rol ho- 
tărîtor în obținerea acestor 
realizări l-a avut transpune
rea în viață a indicației con
ducerii partidului de a întări 
compartimentele de concepție 
din uzine cu ingineri și tehni
cieni cu practică îndelungată 
în producție. Astfel, numai în 

ultimii 4 ani numărul cadre
lor tehnico-inginerești ocupate 
în sectoarele de pregătire teh
nică și proiectare a crescut cu 
peste 50 la sută.

Reflectînd cu putere con
secvența cu care partidul asi
gură dezvoltarea susținută a 
industriei constructoare . de 
mașini, proiectul de , Directive 
prevede pentru următorii 5 
ani o creștere a producției pe 
ansamblul ramurii cu circa 75 
la sută, într-un ritm mediu a- 
nual de peste 12 la sută. Spo
rirea volumului de producție 
se va împleti cu lărgirea ga
mei de sortimente prin însu
șirea de noi produse cu carac
teristici tehnice și performan
țe ridicate. în această etapă, 
partidul pune în fața con
structorilor de mașini misiu
nea de cinste de a participa 
în mai mare măsură la dota
rea ramurilor economiei na
ționale, de a asimila și pro
duce mașini, utilaje și linii 
tehnologice complexe și, în a- 
celași timp, de a asigura par
ticiparea tot inai puternică la 
executarea în țară a unor sub- 
ansamble în cadrul importu
rilor complexe de linii tehno
logice.

Pentru a spori participarea 
construcției de mașini la rea
lizarea programului de creș
tere a bazei energetice și a 
electrificării țării, se va dez
volta fabricația de grupuri hi
droenergetice cu puteri pînă 
la 175 000 kW și de grupuri 
pentru centralele electrice și 
de termoficare, însumînd în 
această perioadă o producție 
de circa 1 200 000 kW.

In domeniul mijloacelor de 
transport va crește în mod 
deosebit producția de auto
camioane, care în 1970 va fi de 
circa 2,5 ori mai mare decît în 
anul 1965, permițînd satisface
rea în mai mare măsură a ne
voilor interne de reînnoire și 
lărgire a parcului de autove
hicule. Se vor asigura lărgirea 
și modernizarea mijloacelor de 
transport feroviare, asimilîn- 
du-se locomotiva electrică de 
6580 CP și locomotive Diesel 
cu. transmisie hidraulică de 
350, 700 și 1250 CP.

Pentru îmbunătățirea meca
nizării lucrărilor din agricul
tură, pe baza stabilirii cu Con
siliul Superior al Agriculturii 
a tipodimensiunilor, vom mări 
și diversifica producția de uti
laje și mașini agricole,, orga- 
nizînd fabricația tractoarelor 
pentru pomicultură, viticul
tură și legumicultură, rrioto- 
cultoare, combine autopro
pulsate și altele.

De asemenea, pentru crește
rea gradului de mecanizare a 
lucrărilor grele și cu consum 
mare de muncă în construcții, 
minerit, încărcări și descăr
cări de mărfuri, transporturi 
uzinale și altele, vom acorda 
o atenție deosebită realizării 
de. utilaje specifice acestor do
menii.

Dacă acestea sînt aspectele 
pozitive ale muncii noastre, 
trebuie să recunosc în mod 
autocritic că în această peri
oadă am avut și o serie de lip
suri serioase, scoase în evi
dență chiar în raportul Comi

tetului Central. Astfel, indus
tria electrotehnică, deși și-a 
sporit producția de 4 ori față 
de 1959, nu acoperă nevoile 
economiei în continuă crește
re. De aceea, pentru a se asi
gura cerințele tehnice și exi
gențele calitative sporite pri
vind realizarea de produse la 
nivelul tehnicii înaintate, ridi
carea continuă a gradului de 
mecanizare și automatizare a 
proceselor de producție, in
dustria electrotehnică se va 
dezvolta într-un ritm mediu 
de 16 la sută, cel mai înalt din 
sectorul construcției de ma
șini. Vom dezvolta producția 
a noi tipuri de aparate de 
'joasă și înaltă tensiune, apa- 
rataj pentru instalații, echipa
mente electrice pentru auto
vehicule și tractoare, elemente 
de automatizare, electronică 
industrială și altele, fondurile 
de investiții prevăzute în acest 
scop depășind t/3 din volumul 
alocat pentru întreaga ra
mură.

în ultimii ani, unele între
prinderi constructoare de ma
șini, în special din sectorul 
fabricației de autocamioane și 
mașini rutiere, nu au satisfă
cut în totalitate necesarul de 
piese de schimb al economiei, 
creîndu-se astfel dificultăți în 
exploatare. Pentru înlăturarea 
acestei deficiențe și asigura
rea unei funcționări normale 
a mașinilor și utilajelor fa
bricate, în anii următori vom 
crește într-o proporție însem
nată capacitățile de producție 
pentru toate categoriile de 
piese de schimb, pe ansamblu 
producția de piese de schimb 
dublîndu-se în anul 1970, față 
de 1965.

în unele întreprinderi se 
manifestă o slabă preocupare 
în ce privește respectarea teh
nologiei, dotarea cu S.D.V.; 
se acordă cu multă ușurință 
derogări de către conducerile 
tehnico-administrative. îmbu
nătățirea sistematică a calită
ții produselor, ridicarea ca
racteristicilor tehnice și eco
nomice — așa cum se arată 
în raportul C.C. — va , con
stitui pentru constructorii de 
mașini o preocupare de prim 
ordin, dată fiind contribuția pe 
care trebuie să o aducă la pro
movarea progresului tehnic în 
toate celelalte ramuri. Pentru 
aceasta va trebui să confrun
tăm în permanență nivelul ca
litativ al produselor realizate 
cu cel atins în tehnica mon
dială, să adoptăm măsuri care 
să . ducă la îmbunătățirea con
tinuă a performantelor și să 
desfășurăm o muncă susținută 
pentru îmbunătățirea condu
cerii tehnice și economice a 
întreprinderilor, pentru asigu
rarea unei mai mari recepti
vități și operativități în apli
carea a tot ce este nou și. a-, 
vansat, pentru asimilarea în
tr-un timp cît mai scurt a fa
bricației de produse noi.

In scopul îmbunătățirii 
muncii de concepție, ne pro
punem să concentrăm forțele 
de concepție pe lîngă marile 
uzine, în centre de proiectare, 
unde să. activeze pe grupe de 
produse cele mai competente 
cadre tehnico-inginerești, care 
să pregăteast i din timp pro

iectele mașinilor și utilajelor, 
pe baza celor mai recente 
realizări și să țină în pas cu 
tehnica mondială produsele 
ce se execută. Vom intensifi
ca activitatea de cercetare, 
încercări și prototipuri, folo
sind atît forțele proprii cîf. și 
colaborarea din ce în ce mai 
strînsă cu institutele de învă- 
țămînt superior și de cerce
tări.

întărirea bazei tehnice a la
boratoarelor uzinale, dotarea 
întreprinderilor cu standuri 
de încercări și aparatură mo
dernă de măsură și control, 
în paralel cu creșterea com
petenței și experienței cadre
lor de specialiști, vor face 
posibilă mărirea aportului 
uzinelor la rezolvarea proble
melor pe care Ie ridică per
fecționarea producției și îm
bunătățirea calității produse
lor. Va trebui să urmărim în 
mod sistematic comportarea 
produselor în exploatare la 
beneficiari, astfel ca în co
laborare cu aceștia să găsim 
cele mai bune soluții de îm
bunătățire continuă a utila
jelor fabricate.

Pentru realizarea unor pro
duse la timp și de înaltă ca
litate, pe lîngă îmbunătățirea 
colaborării și cooperării între 
întreprinderi și sprijinul tot 
mai susținut pe care trebuie 
să-l acorde acestora organele 
ministerului, un element de 
bază îl constituie și .preciza
rea din vreme de către bene
ficiari a necesarului de ma
șini și utilaje.

De o deosebită importanță 
pentru Ministerul Industriei 
Construcțiiloi- de Mașini sînt 
prevederile din raport cu 
privire la înființarea liceelor 
de specialitate — industriale 
și, economice — care urmează 
să pregătească cadrele medii 
atît de necesare întreprinde
rilor noastre, spre a permite 
concentrarea forțelor ingine
rești în munca de concepție.

Sarcinile prevăzute pentru 
următorii cinci ani au fost 
primite cu entuziasm de toa
te colectivele din industria 
construcțiilor de mașini, care 
la dezbaterile proiectului de 
Directive s-au angajat să 
lupte cu hotărîre pentru rea
lizarea acestor obiective.

îndrumările și ajutorul 
conducerii de partid primite 
pe parcursul desfășurării ac
tivității noastre, cunoașterea 
amănunțită a obiectivelor pe 
care trebuie să le atingem, 
folosirea experienței cîștigate 
pînă în prezent și desfășura
rea unei munci colective ne 
dau certitudinea realizării in
tegrale a sarcinilor ce ne re
vin.

Prin devotamentul și mun
ca entuziastă depusă în rea
lizarea sarcinilor, oamenii 
muncii din industria con
structoare de mașini vor do
vedi atașamentul nețărmurit 
față de partid, convinși fiind 
că năzuințele întregului popor 
sînt legate de politica parti
dului, care a pus în. slujba po
porului tot ceea ce este mai 
nobil, mai demn și mai înăl
țător.



SCÎNTEIA PAGINA 5

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dezbătînd proiectele Direc
tivelor, luînd cunoștință de 
rapr.tul Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușes.cu în Congresul parti
dului, comuniștii, toți oamenii 
' .uncii din regiunea Argeș, ca 
și întregul nostru popor, și-au 
exprimat adeziunea deplină, 
încrederea și devotamentul 
față de partid și conducerea 
sa înțeleaptă.

In bilanțul bogat al înfăp
tuirilor din anii șesenalului 
se înscriu și prefacerile înnoi
toare care au avut loc în re
giunea Argeș, mărturie de ne
contestat a politicii marxist- 
leniniste a partidului de dez
voltare armonioasă a tuturor 
regiunilor țării. Prin grija 
partidului și statului, regiunea 
Argeș a devenit un vast șan
tier, harta să economică s-a 
îmbogățit an de an cu noi o- 
oiective. In perioada 1960— 
1965 s-au investit pentru dez
voltarea economico-socială a 
regiunii peste 11 miliarde lei. 
Au fost date în funcțiune 
schela Ciurești, cea mai mare 
unitate de 'extracție a petro
lului din țară, modernul com
binat de industrializare a lem
nului din Pitești, cu 7 fabrici, 
noua filatură a întreprinderii 
„Textila1* Pitești și alte unități.

La porțile orașului Slatina 
a fost dată în funcțiune luna 
aceasta moderna uzină de alu
miniu. unul din obiectivele 
principale ale planului de șase 
ani, care în cinstea Congre
sului nostru a nrodus primele 
șarje de aluminiu românesc 
marcînd nașterea unei noi 
ramuri a metalurgiei neferoa
se, deosebit de importantă 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale. Intrarea în func
țiune a uzinei de aluminiu a 
adus schimbări însemnate în 
această parte a regiunii. In 
fostul tîrgușor de altădată, 
orașul Slatina, despre care 
Nicolae Iorga spunea că „Viața 
bate încetinel ca într-un trup 
amorțit de multă vreme", pul
sează astăzi ritmul trepidant 
al vieții noi. Construirea uzi
nei de la Slatina este o do
vadă grăitoare a faptului că 
numai pe calea dezvoltării in
dustriei, a repartizării rațio
nale a forțelor de producție 
pe teritoriul țării, se poate 
asigura atragerea populației 
active in industrie și ridicarea 
pe această bază a nivelului 
de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

Astăzi, Argeșul — dintr-o 
regiune agrară, cu o industrie 
slab dezvoltată — se prezintă 
ca o regiune în plin avînt e- 
conomic. In prezent ponderea 
producției industriale este de 
peste 50 la sută din volumul 
producției pe întreaga econo
mie a regiunii, față de numai 
6,3 la sută cît era în 1950. Din 
1956 numărul salariaților a 
crescut cu aproape 75 000. Pro

Sîntem cu toții cuprinși de 
înalte sentimente de mîndrie 
patriotică, ascultînd cuvintele 
rostite aici, la tribuna Congre
sului, din care se încheagă în 
fața ochilor noștri imaginea li
nei țări bogate și frumoase, 
imaginea unei țări în plină în
florire.

Adîncile prefaceri revoluțio
nare care au avut loc în țara 
noastră s-au răsfrînt multila
teral și în viața femeilor, că
rora li s-au asigurat după eli
berarea patriei locul și rolul 
ce li se cuvin în societate, a- 
devărata egalitate, libertate, și 
demnitate. Investite cu noi 
răspunderi sociale și morale,

Un grup de ceferiști la Congres

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN MATEI
ducția industrială a anului 
1950 se realizează în mai puțin 
de 7 săptămîni. In 1964, re
giunea noastră a dat 28,5 la 
sută din producția de țiței a 
țării ; 29,7 la sută gaze de 
sondă, 32,1 la sută din produc
ția de sodă calcinată, 10,2 la 
sută plăci din particole aglo
merate, 12,9 la sută cherestea 
de fag și alte produse indus
triale.

Directivele Congresului des
chid noi și minunate perspec
tive de înflorire a patriei și a 
fiecărei regiuni în parte. In 
regiunea Argeș sînt prevăzute 
a se construi noi obiective in
dustriale care să valorifice re
sursele naturale existente : ți
țeiul, gazele de sondă, sarea, 
calcarul, lemnul și altele. Sînt 
posibilități de dublare a capa
cității Uzinei chimice Govora, 
îndeosebi pentru obținerea de 
noi produse cu valoare supe
rioară, cum sînt : clorul indus
trial, acetilena, policIorUra de 
vinii și altele ; de extindere și 
modernizare a Combinatului 
pentru industrializarea lemnu
lui din Rm. Vîlcea și a altor 
întreprinderi.

Din mărețul plan de elec
trificare a țării pentru urmă
torii 10 ani. regiunii Argeș îi 
revin sarcini deosebit de im
portante. In afară de hidro
centrala ..Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" de pe Argeș, se vor 
construi hidrocentralele in 
aval de Corbeni, la captările 
secundare, hidrocențralele de 
pe Lotru și Olt. ceea ce în
seamnă că regiunea Argeș va 
avea o putere instalată cu 690 
megawați mai mare decît cea 
existentă în întreaga țară în 
anul 1950.

In raportul Comitetului 
Central au fost criticate unele 
neajunsuri în domeniul eco
nomic. Cu prilejul dezbaterii 
proiectelor de Directive în re
giunea noastră, a rezultat că 
Uzina de piese auto Colibași 
a putut face față uneori cu 
greu cerințelor crescînde de 
piese de schimb, deoarece nu 
era dotată în suficientă 
măsură de către Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini cu utilajele necesare, 
cît și datorită lipsei de capa
citate corespunzătoare la tra
tamentul termic. Considerăm 
în întregime justă critica din 
raport și socotim că este de 
datoria ministerului să urgen
teze dezvoltarea și moderni
zarea unor secții, precum și 
înzestrarea uzinei cu utilajele 
și mașinile corespunzătoare 
sarcinilor sporite ce-i revim

Pornind de la realitățile și 
posibilitățile concrete de dez
voltare în continuare a agri
culturii, raportul Comitetului 
Central al P.C.R. prevede 
măsuri deosebit de importan
te, a căror înfăptuire va 
determina creșterea producției 
agricole vegetale și animale.

CUVINTAREA TOVARĂȘEI SUZANA CĂDEA
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avînd create minunate condiții 
de muncă și afirmare, femeile 
— muncitoare, țărănci, intelec
tuale și gospodine - și-au în
chinat activitatea luptei po
porului pentru înfăptuirea po
liticii partidului de construire 
a orînduirii socialiste.

Dezvoltarea ascendentă a e- 
conomiei naționale a atras în 
munca productivă un mare nu
măr de femei, ele reprezen- 
tînd peste 47 la sută din tota
lul oamenilor muncii cuprinși 
în diferitele ramuri de activi
tate. Egalitatea deplină în 
drepturi de care se bucură fe
meia în țara noastră se ma
nifestă nu numai în participa

Sarcinile privind dezvoltarea 
agriculturii în regiunea Argeș 
sînt pe deplin realizabile. A- 
ceasta se întemeiază pe faptul 
că și pînă acum, în condițiile 
cooperativizării agriculturii și 
consolidării cooperativelor a- 
gricole de producție, ca urma
re a unor măsuri susținute 
producția de cereale a crescut 
an de an. In anul 1964, în 
regiune a fost obținută o pro
ducție de peste 700 000 tone 
de cereale, aproape dublă 
față de media anilor 1955—■ 
1959. In obținerea acestor re
zultate am primit un sprijin 
deosebit de prețios din partea 
conducerii partidului pentru 
dezvoltarea bazei t.ehnico-ma- 
teriale a agriculturii, iar prin 
colectivele de specialiști tri
mise s-au putut întreprinde 
studii și stabili măsuri pentru 
fertilizarea terenurilor podzo- 
lice, care în regiunea noastră 
ocupă o suprafață măre. Pro
ducțiile medii de 2 800—3 000 
kg grîu la hectar și 3 000-3 500 
kg porumb boabe „la hectar, 
obținute de unele unități pe 
terenurile podzolice, pun în 
evidență marile rezerve pe 
care le avem, arată că, fertili
zat; și podzolul poate produce 
mai ■ mult. Ne-am propus ca 
în următorii ani să extindem 
pe întreaga suprafață acțiu
nea de amendamentare și 
fertilizare a solului podzolic. 
Pentru aceasta ar fi necesar 
să se construiască în regiune 
o fabrică de amendamente 
calcăroase, care să satisfacă 
cerințele tot mai mari ale 
unităților agricole.

In zona de deal și munte 
vom continua acțiunea de 
punere în valoare cu eficien
ță sporită a terenurilor ero
date și slab productive. O 
problemă acută care se ridi
că în această zonă este meca
nizarea lucrărilor din plan
tațiile de porniși vii. De aceea 
consider ’ foarte importantă 
prevederea din raport privi
toare la extinderea și diversi
ficarea mecanizării, care tre
buie să aibă în vedere și pro
ducerea unor mașini adecvate 
lucrărilor în pantă.

In raport se arată că în 
viitorul plan cincinal vor fi 
alocate fonduri de investiții 
pentru dezvoltarea spațiilor 
de depozitare a produselor a- 
gricole, in vederea păstrării 
și conservării acestora din 
momentul achiziționării și 
pînă ajung la consumator. 
Sînt convins că organele cen
trale de resort vor ține sea
ma, Ia repartizarea fonduri
lor, că regiunea Argeș a de
venit un puternic bazin 
pomicol și prin construirea 
unor asemenea spații de de
pozitare vom putea contribui 
în mai mare măsură la apro
vizionarea populației cu fruc
te și struguri de calitate su
perioară.

rea ei la viața economică și 
culturală, ci și în viața politi
că. Alegerile care au avut loc 
în primăvara acestui an au în
credințat mandatul de deputat 
în Marea Adunare Națională 
la 67 de femei, iar în sfatu
rile populare la aproape 41 000 
de femei.

Stima și prețuirea cu care 
partidul și guvernul, întregul 
popor cinstesc, astăzi femeia 
muncitoare, soție și mamă, se 
reflectă și în proiectul de Con
stituție a Republicii Socialiste 
România. Conștiente că nici
odată n-a existat o mai mare 
preocupare pentru garantarea 
materială a aplicării acestor

Proiectul de Statut al P.C.R. 
supus dezbaterii Congresului 
este un model de sintetizare 
a bogatei experiențe acumu
late în munca pentru întări
rea continuă a rolului condu
cător al partidului, a coeziunii 
și unității de nezdruncinat a 
rîndurilor sale.

Prevederile Statutului re
flectă grija deosebită a con
ducerii partidului pentru ri
dicarea continuă a calității 
membrilor de partid. Comite
tul regional de partid Argeș 
a îndrumat sistematic orga
nele și organizațiile de partid 
să se ocupe cu cea mai mare 
atenție de creșterea și întă
rirea rîndurilor partidului, 
îndeosebi pe marile șantiere 
de construcții, în întreprinde
rile noi, în exploatările fores
tiere și în agricultură. In pre
zent, organizația regională de 
partid numără peste 71000 
membri de partid ; față de 
1960, numărul membrilor de 
partid s-a dublat. Și în conti
nuare ne vom ocupa cu toată 
răspunderea pentru ca în 
partid să fie primiți cei mai 
înaintați și activi oameni ai 
muncii, care prin calitățile lor 
moral-politice și prin întrea
ga lor activitate se dovedesc 
demni de înaltul titlu de co
munist.

O problemă care ne preo
cupă cu deosebire este atra
gerea tuturor membrilor or
ganelor de partid la partici
parea activă în elaborarea 
hotărîrilor și mai ales la apli
carea lor. Avem încă neajun
suri în controlul îndeplinirii 
sarcinilor. Unele hotărîri ale 
comitetului regional ajung cu 
întîrziere la organizațiile de 
bază, ceea ce face ca anumite 
probleme să nu fie rezolvate 
operativ. Alegînd cu grijă 
problemele ce urmează a fi 
dezbătute, ne vom preocupa 
ca membrii comitetelor regio
nal, raionale și orășenești și 
activul lor să participe nemij
locit la stabilirea și înfăptui
rea măsurilor elaborate, iar 
hotărîrile să sintetizeze cele 
mai importante propuneri și 
păreri exprimate, să fie re
zultatul eforturilor comune, 
al gîndirii colective a comu
niștilor. In viitor vom acționa 
mai mult pentru îmbinarea 
conducerii colective cu răs
punderea personală în înde
plinirea sarcinilor, organiza
rea temeinică a aplicării ho
tărîrilor, factori deosebit de 
importanți în creșterea efica
cității activității organelor de 
partid.

Aprob . cu convingere de
plină documentele supuse 
dezbaterii și încredințez Con
gresul că organizația regiona
lă de partid Argeș, toți oa
menii din regiune vor munci 
cu abnegație și devotament 
pentru înflorirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

drepturi, femeile își exprimă 
deplina aprobare față de acest 
proiect care consemnează din 
nou cu claritate egalitatea lor 
deplină în drepturi.

Permiteți-mi, stimați tova
răși, să exprim din partea mi
lioanelor de femei atașamen
tul lor profund și recunoștința 
nemărginită față de Partidul 
Comunist Român, căruia îi 
datorează tot ceea ce înseam
nă viața lor nouă și fericită, 
împlinirea năzuințelor de azi 
și a aspirațiilor de viitor.

Milioane de femei de la ora
șe și sate, și-au exprimat în 
cuvinte calde și emoționante 

adeziunea lor deplină față de 
proiectele de Directive, subli
niind caracterul lor realist, 
științific, precum și hotărîrea 
de a munci cu abnegație, îm
preună cu întregul popor, pen
tru înfăptuirea cu succes a 
marilor obiective consemnate 
în aceste documente.

In realizarea sarcinilor de 
dezvoltare a industriei socia
liste, un rol de seamă revine 
șl marelui număr de munci
toare, tehniciene și inginere 
din întreprinderi. Ele încredin
țează conducerea partidului 
că, perfecționîndu-și continuu 
pregătirea profesională la ni
velul tehnicii cu care sînt în
zestrate întreprinderile, vor 
lupta cu hotărîre, împreună cu 
ceilalți oameni ai muncii, pen
tru îndeplinirea importantelor 
obiective stabilite de Congres, 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, 
ridicarea calității produselor, 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planurilor anuale de pro
ducție.

în cooperativele agricole de 
producție, femeile reprezintă 
o mare parte a forței de mun
că. Ținînd seama de aceasta, 
Consiliul Național, comitetele 
și comisiile femeilor vor des
fășura o multilaterală activi
tate organizatorică și cultural- 
educativă pentru ca sătencele 
să contribuie și mai mult cu 
priceperea și hărnicia lor la 
sporirea continuă a producției 
agricole, la consolidarea eco
nomică a cooperativelor agri
cole de producție, pentru ca 
dezvoltarea conștiinței socialis
te să se reflecte tot mai mult în 
atitudinea lor nouă față de 
muncă, în grija pentru respec
tarea democrației interne, pen
tru creșterea avuției obștești, 
în participarea activă la în
treaga viață a satului socialist. 
Considerăm însă că este ne
cesar să se manifeste și din 
partea consiliilor de condu
cere ale cooperativelor agrico
le de producție mai multă 
grijă pentru crearea de condi
ții care să ușureze munca fe
meilor, să le înlesnească parti
ciparea permanentă la întrea
ga activitate a cooperativelor, 
cît și la diferite forme de ri
dicare a pregătirii profesio
nale.

în anii cincinalului — așa 
cum prevăd Directivele — se 
vor înălța noi edificii social- 
culturale impunătoare, blocuri 
moderne 'cu sute de mii de 
apartamente, se vor îmbună
tăți condițiile de odihnă și re- 
creere. Inițiativa și spiritul 
gospodăresc al femeilor își 
vor găsi, prin urmare, un și 
mai larg cîmp de afirmare în 
acțiunea pentru păstrarea și 
înfrumusețarea locuințelor, a 
tot ce s-a construit și se con
struiește în orașele și satele 
patriei. Consiliul Național, 
comitetele și comisiile femei
lor vor desfășura și în viitor 
o intensă activitate pentru 
antrenarea maselor de femei 
la întrecerea patriotică orga
nizată de sfaturile populare, 
la rezolvarea multiplelor pro
bleme de interes obștesc.

Dorim să exprimăm încă o 
dată recunoștința noastră față

Mă declar întrutotul de a- 
cord cu întreaga activitate a 
partidului nostru, cu preve
derile proiectelor de Directi
ve supuse dezbaterii celui 
de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Ceea ce se desprinde din 
toate documentele partidului 
este consecvența cu care este 
promovată linia industriali
zării socialiste a țării, în ca
drul căreia se dă prioritate 
construcției de mașini. Din 
raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu reiese 
ca o sarcină principală pen
tru industria constructoare 
de mașini creșterea și diver
sificarea producției de trac
toare, de mașini agricole, co
respunzător necesităților me
canizării agriculturii. In nu
mele colectivului Uzinei 
de tractoare din Brașov ne 
exprimăm hotărîrea fermă de 
a îndeplini exemplar sarcini
le de răspundere ce ne revin 
în acest sens.

Măsurile luate de partidul 
și statul nostru pentru dez
voltarea necontenită a uzinei, 
experiența bogată acumulată 
de organizațiile de partid, de 
oamenii muncii din întreprin
dere în construcția de trac
toare constituie garanția rea
lizării cu succes a noilor sar
cini stabilite de partid.

In luna trecută, am rapor
tat realizarea celui de-al 
150 000-lea tractor. In anii șe
senalului au fost fabricate 
peste 100 000 de tractoare, 
adică de două ori mal mult 
față de producția realizată în 
13 ani anteriori. Tractoarele 
românești sînt produse la un 
nivel tehnic înalt, fiind apre
ciate atît în țară cît și in

Aspect din sala Congresului

de conducerea partidului, care 
a ridicat din nou în raportul 
prezentat în fața Congresului 
problema promovării cu mai 
mult curaj a femeilor în dife
rite domenii de activitate. 
Succesele obținute de femei în 
industrie, agricultură, pe tă- 
rîmul științei și culturii do
vedesc că femeile pot înde
plini cu cinste funcțiile de 
răspundere ce le sînt încre
dințate.

Documentele Congresului 
consemnează ca unul dintre 
obiectivele de mare însemnă
tate necesitatea intensificării 
muncii politice de masă pen
tru formarea și dezvoltarea 
omului nou, precum și rolul 
important pe care îl au în 
această direcție organizațiile 
de masă și obștești. Mișcării 
de femei ii revin deci noi și 
însemnate răspunderi în ce 
privește sporirea contribuției 
pe care trebuie s-o aducă Ia 
dezvoltarea conștiinței socia
liste a femeilor, la lărgirea 
orizontului lor politic și cul
tural pentru a fi demne cetă- 
țene ale Republicii noastre 
socialiste, constructoare acti
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cele peste 30 , de state unde 
sînt exportate. Pentru succe
sele obținute, uzina noastră a 
primit pînă în prezent de 20 
de ori Steagul roșu de între
prindere fruntașă pe ramură 
și a fost distinsă cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. In primă
vara acestui an, după cum 
vă este cunoscut; la Tîrgul 
jubiliar din Leipzig, trac
torul „Universal-650" a obți
nut, pentru nivelul său tehnic 
și performanțele realizate în 
exploatare, Medalia de aur și 
Diploma de onoare.

Tot ce a realizat uzina 
noastră pînă în prezent se da- 
torește muncii însuflețite a 
harnicului ei colectiv, condi
țiilor materiale create, ajuto
rului permanent primit din 
partea organelor de partid și 
de stat. Conducătorii de par
tid și de stat, care au vizitat 
uzina în repetate rînduri, 
ne-au dat indicații prețioase 
privind realizarea noilor 
tipuri de tractoare, îmbună
tățirea continuă a calității 
lor, dezvoltarea și sistemati
zarea uzinei, introducerea 
tehnologiei avansate și crea
rea de condiții tot mai bune 
de muncă.

Pentru dezvoltarea produc
ției de tractoare, în perioada 
1960 — 1965 in uzina noastră 
au fost efectuate lucrări de 
investiții deosebit de impor
tante, a căror valoare depă
șește suma de 620 milioane 
lei. Au fost construite hale 
moderne, s-au efectuat lu
crări de mecanizare a trans
portului atît în secții cît și 
între secții; uzina a fost în
zestrată cu mașini și agrega
te de înaltă productivitate, cu 
linii automate și instalații ia 
nivelul tehnicii actuale, cea 

ve și entuziaste ale societății 
de mîine.

Educarea tinerei generații, 
formarea unor oameni capa
bili, cinstiți, curajoși, demni 
de epoca pe care o trăim con
stituie — așa după cum s-a 
subliniat în lucrările Congre
sului — o îndatorire de onoa
re a partidului,. a întregii so
cietăți. Asigurăm conducerea 
partidului că mișcarea de fe
mei nu vă precupeți nici un 
efort pentru a veni în spriji
nul mamelor în procesul com
plex de educare a copiilor și 
tineretului.

Cu multă satisfacție au pri
mit . femeile, mamele, preve
derea din raport în care se 
arată că începînd cu noul an 
școlar se vor acorda manuale 
gratuite și elevilor din învă- 
țămîntul mediu. Acest fapt 
vine să întregească ansamblul 
de măsuri menite să creeze 
condiții mereu mai bune pen
tru instruirea generațiilor ti
nere de constructori ai socia
lismului.

Privind cu încredere și op
timism viitorul, femeile din 
patria noastră, împreună cu 
toți oamenii muncii, își reafir
mă adeziunea deplină față de 

mai mare parte din ele fiind 
proiectate și executate în uzi
na noastră, la „Steagul roșu" 
din Brașov și în alte între
prinderi constructoare de 
mașini din țară.

Pentru a ne menține per
manent la nivelul celor mai 
bune realizări obținute în 
domeniul construcției de 
tractoare, analizăm cu exi
gență sporită rezultatele do- 
bîndite, supunem unei critici 
științifice produsele noastre. 
In acest scop, urmărim cu a- 
tenție, împreună cu colabo
ratorii și beneficiarii u- 
zinei, comportarea tractoa
relor în exploatare, elaborăm 
soluții noi, în vederea ridică
rii performanțelor tehnico- 
funcționale și perfecționării 
fabricației.

înzestrarea uzinei cu mașini 
și utilaje de înalt nivel teh
nic, precum și sarcinile cali
tative noi au pus în fața fie
cărui muncitor și tehnician 
cerințe sporite în .domeniul 
calificării. S-a intensificat 
preocuparea pentru ridicarea 
nivelului tehnico-profesional 
al lucrătorilor, prin organiza
rea în mod diferențiat a 
cursurilor de ridicare a califi
cării, pe meserii și categorii 
de încadrare, precum și prin 
desfășurarea unei susținute 
propagande tehnico-științifice. 
Peste 4 000 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni frecventea
ză cursurile organizate, ur- 
mînd pilda comuniștilor care 
reprezintă un adevărat exem
plu în ce privește însușirea 
cunoștințelor necesare stăpî- 
nirii tehnicii noi.

Raportul Comitetului Cen
tral și raportul asupra Direc
tivelor Congresului al IX-lea 

politica externă a partidului 
și statului nostru de dezvol
tare a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească cu ță
rile socialiste, de solidaritate 
și sprijinire hotărîtă a mișcă
rii de eliberare națională a 
popoarelor, de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare cu ță
rile cu altă orînduire social- 
politică, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Consiliul 
Național al Femeilor va con
tribui și pe mai departe la 
dezvoltarea legăturilor de 
prietenie cu femeile din țările 
socialiste și din alte țări ale 
lumii, la întărirea solidarită
ții femeilor de pretutindeni în 
lupta pentru progres social, 
pentru pace, pentru fericirea 
copiilor.

însuflețite de obiectivele 
mobilizatoare ale Directivelor 
pe care le va aproba Congre
sul, de perspectivele luminoa
se deschise de partid în fața 
poporului, milioanele de fe
mei de la orașe și sate sînt 
hotărîte să-și consacre toate 
forțele, munca lor creatoare 
prosperității și înfloririi scum
pei noastre patrii.

au scos în evidență, în mod 
principial, neajunsurile care 
s-au manifestat în domeniul 
planificării și conducerii acti
vității economice, neajunsuri 
care s-au resimțit și în uzi
na noastră. Vreau să mă re
fer la unele aspecte negati
ve privind cooperarea dintre 
întreprinderile care participă 
la fabricarea tractoarelor. A- 
proape 50 la sută din valoa
rea tractorului se realizează 
de către cele 40 de întreprin
deri din regiune și din țară 
cu care colaborăm. Trebuie să 
spun însă că termenele pentru 
pregătirea și fabricația în se
rie a noilor tractoare nu au 
fost întotdeauna judicios sta
bilite ; nu s-au luat măsuri 
pentru asigurarea capacități
lor de producție și ridicarea 
gradului de înzestrare tehnică 
a întreprinderilor colaboratoa
re la nivelul uzinei noastre. 
Acest lucru ne-a creat greu
tăți în ce privește realizarea 
la timp a noilor produse și în 
îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție.

Consider că în stilul și me
todele de muncă ale condu
cerii Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini au e- 
xiștat deficiențe care au in
fluențat, într-un fel, asupra 
desfășurării normale a proce
sului de producție în uzina 
noastră. Din cauza necunoaș
terii realității și necesităților 
uzinei de către forul tutelar 
nu am găsit întotdeauna spri
jinul necesar, fiind nevoiți să 
pierdem mult timp în ședințe 
interminabile, care se soldau 
de cele mai multe ori cu gra
fice care rămîneau hîrtii goa-

(Continuare în pag. a VI-a)
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le. Conștient de marea răs
pundere care îi revine în în
deplinirea sarcinilor puse de 
partid, colectivul nostru a tre
buit să apeleze deseori, fie la 
organele de partid, fie să in
tervină direct la alte ministe
re pentru soluționarea proble
melor de producție. Subliniez 
de aceea justețea indicațiilor 
Comitetului Central de a se da 
un ajutor mai mare și mai 
competent întreprinderilor de

Lucrez în una din ramurile 
industriei chimice — petro
chimia — chemată să valori
fice superior gazele naturale 
și produsele petroliere. In anii 
planului șesenal această ra
mură a cunoscut un ritm de 
dezvoltare superior industriei 
chimice în ansamblu. Subli
niind sarcinile importante ce 
revin industriei chimice, ra
portul prezentat Congresului 
subliniază că un accent pu
ternic se va pune în conti
nuare pe dezvoltarea petro
chimiei, în vederea satisface
rii variatelor necesități ale e- 
conomiei noastre în plină dez
voltare.

Ca urmare a politicii parti
dului de ridicare a regiunilor 
rămase în urmă, în Valea 
Trotușului se înalță azi im
punătoarele cetăți ale chimiei, 
care au dus faima României 
socialiste peste hotare. Un 
oraș nou ce poartă numele 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
asigură condiții optime de 
viață muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor chimiști.

Combinatul de cauciuc sin
tetic intrat în funcțiune în 
anii șesenalului este unul din 
obiectivele industriale care 
valorifică Ha înalt nivel ma
teriile prime petroliere. Astăzi, 
întregul necesar de cauciuc 
sintetic pentru fabricarea an
velopelor, articolelor tehnice 
și bunurilor de larg consum 
este fabricat în combinatul 
nostru. Producem, de aseme
nea, pentru export.

In numele celor peste 4 000 
de muncitori, ingineri și teh
nicieni ai combinatului, ex
prim satisfacția și mîndria că 
lucrăm în prima unitate pro
ducătoare de cauciuc româ
nesc, dotată cu instalații și u- 
tilaje moderne.

încă de la punerea în func
țiune a combinatului, preocu
parea principală a organizației 
noastre de partid, a întregului 
nostru colectiv, a fost desfă
șurarea unei intense activități 
pentru atingerea parametrilor 
proiectați. în prima perioa

Congresul al IX-lea al 
P.C.R. hotărăște zilele aces
tea direcțiile principale de 
dezvoltare a României Socia
liste într-un ritm care va a- 
credita, în continuare, în fața 
întregii lumi, capacitatea cre
atoare a poporului nostru.

Toate forțele vii ale țării Se 
pregătesc pentru împlinirea 
lor, convinse că astfel vOr 
contribui esențial la făurirea 
unui viitor luminos al Repu

Cițiva delegași într-o pauză
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către organele centrate econo
mice.

Specialiștii uzinei caută so
luții în vederea realizării de 
noi tipuri de tractoare, care 
să asigure mecanizarea lucră
rilor în viticultură, pomicultu
ră, legumicultura și a celor e- 
fectuate pe terenurile în pan
tă din zonele de deal și mun
te. Pentru realizarea în ter
men a acestor noi tipuri de 
tractoare se impune grăbirea 
avizării lor de către Consiliul 
Superior al Agriculturii, astfel 
ca uzina să poată intra cît mai 
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dă, am întîmpinat unele greu
tăți, generate mai ales de pro
cesul tehnologic complex cu 
multe faze de fabricație și de 
apariția unor defecțiuni ale 
utilajelor; pe de altă parte, 
personalul fără experiență în 
fabricarea cauciucului sintetic 
nu a reușit de la început să 
stăpînească Complicatele pro
cese tehnologice.

Pornind de la această situa
ție, cunoscînd din ce în ce 
mai bine instalațiile, am tre
cut la organizarea științifică 
a producției; s-a făcut un 
studiu amănunțit, pe flecare 
fază a procesului tehnologic, 
ceea ce a dat posibilitatea 
depistării majorității cauzelor 
care au frînat atingerea pa
rametrilor, permițîndu-ne tot
odată stabilirea și aplicarea 
unor măsuri tehnice eficace. 
Paralel cu aceasta, am orga
nizat cursuri de ridicare a ca
lificării, de specializare și de 
perfecționare. în care au fost 
încadrate toate categoriile de 
salariați.

în același timp, organizația 
de partid și-a întărit rîndu- 
rile. De la un nucleu format, 
din cîteva zeci de membri și 
candidați de partid, astăzi a- 
vem o organizație puternică 
cu 800 de comuniști, reparti
zați pe locurile principale ale 
producției. Exemplul personal 
al comuniștilor, competența 
cu care organizațiile de partid 
au acționat au constituit fac
tori importanți care au făcut 
ca astăzi combinatul nostru 
să aibă un colectiv harnic și 
plin de inițiativă.

în cîteva cuvinte, vreau să 
arăt rezultatele obținute de 
noi în ce privește atingerea 
parametrilor proiectați. Insta
lațiile de fabricare a fenolu
lui, acetonei și polistirenului 
au atins și depășit capacitățile 
proiectate. Secția de stiren, 
intrată de curînd în funcțiune 
— executată și proiectată 
după o tehnologie proprie 
elaborată de institutele Minis
terului Industriei Petrolului și 
Chimiei ■— numai după trei 
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blicii Socialiste România, la 
bunăstarea și fericirea po
porului.

Vorbitorul a subliniat că 
Directivele trasează perspecti
vele dezvoltării științei și teh
nicii, prin dotarea în continu
are a bazei tehnico-materiale 
la nivelul cerințelor act.uale și- 
prin formarea adecvată a spe
cialiștilor care le vor servi,> 
așa cum s.-a degajat. atît de- 
convingător din raportul Co

repede în posesia documenta
ției necesare pregătirii fabri
cației.

Comitetul de partid, condu
cerea uzinei vor lua măsuri 
pentru întărirea serviciilor de 
concepție și proiectare, pentru 
intensificarea cercetării știin
țifice. Ne-am propus să orga
nizăm o grupă de cercetare în 
cadrul serviciului construc- 
tor-șef, care se va ocupa cu 
studierea modelelor și cu pro
bleme de tipizare și sistema
tizare a variantelor solicitate 
de beneficiari, încît soluțiile 

luni de funcționare a atins 
parametrii tehnologici. în mo
mentul de față, activitatea 
noastră se concentrează spre 
îmbunătățirea calității acestor 
produse, deși indicii obținuți 
depășesc pe cei prevăzuți în 
proiect.

Realizări frumoase am ob
ținut și în ceea ce privește 
producția de cauciuc sintetic. 
De la începutul anului și pînă 
azi am obținut peste 20 000 
tone de cauciuc, adică mai 
mult decît întreaga producție 
realizată în anul 1964.

Ca urmare a măsurilor a- 
mintite, a îmbunătățirii pro
ceselor tehnologice, a crește
rii randamentelor, am obținut 
o scădere a consumului spe
cific de fracție petrolieră pe 
tona de cauciuc care, în pri
mul semestru, se cifrează la 
peste 5 000 tone. Preocupîn- 
du-se cu insistență de redu
cerea în ansamblu a consumu
rilor specifice de materii pri
me și materiale, a consumului 
de energie electrică și termi
că, colectivul nostru raportea
ză azi Congresului că a obți
nut în primele șase luni eco
nomii la prețul de cost de 
peste 16 milioane lei.

La obținerea acestor rezul
tate am primit un sprijin sub
stanțial din partea Comitetu
lui Central al partidului. To
varășii din Biroul Politic au 
vizitat în dese rînduri combi
natul nostru, ne-au dat indi
cații prețioase și ne-au ajutat 
la îndeplinirea sarcinilor ce 
ne-au stat în față. De aseme
nea, brigăzile trimise de Co
mitetul Central care au con
trolat munca noastră ne-au 
sprijinit în stabilirea unor 
măsuri eficace și în ducerea 
lor la îndeplinire.

în proiectul de Directive ale 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. cu privire la dezvol
tarea economiei naționale pe 
anii 1966—1970 se menționea
ză că la sfîrșitul planului 
cincinal va trebui să ajungem 
la o producție de cauciuc sin
tetic de 60 000 tone pe an, con

mitetului Central prezentat de 
tovarășul , Nicolae Ceaușescu, 
prim-secr^tar al Comitetului 
Central.

Astăzi cînd se transmit la 
sute de milioane de kilometri 
ordine, prin radio, roboților 
aruncați, cu destinație, preci- 
s£, în adîncufile Cosmosului,, 
astăzi- cînd se găuresc metale, 
grele, cu fascicole de lumină 
stimulată, cînd oceanele sînt 
brăzdate cu nave propulsate 

adoptate să asigure o fabrica
ție optimă și de cea mai mare 
eficacitate economică.

Comuniștii, întregul colec
tiv de muncă al Uzinei de 
tractoare Brașov, exprimîn- 
du-și atașamentul lor nemăr
ginit față de partid, asigură 
Congresul că vor lua toate 
măsurile politice, organizato
rice și tehnice necesare, în ve
derea înfăptuirii cu succes a 
mărețelor sarcini ce ne revin 
ctln noul plan cincinal de dez
voltare a țării.

comitent cu creșterea gamei 
de sortimente.

Cu prilejul dezbaterii pro
iectului de Directive, munci
torii, inginerii și tehnicienii 
noștri și-au. exprimat hotă
rârea ca această sarcină im
portantă ce revine în exclu
sivitate combinatului nostru 
să fie realizată și depășită, 
încă din anul acesta, ne-am 
preocupat de lărgirea gamei 
de sortimente. în cinstea Con
gresului a fost asimilată fa
bricarea cauciucului cu ulei 
CAROM 1712, s-a pus la punct 
tehnologia cauciucului rezis
tent la lumină și se studiază 
în fază de laborator alte ti
puri de cauciuc.

Aprob din toată inima im
portanța care se dă în raport 
dezvoltării activității de cer
cetare științifică, orientării a- 
cesteia spre soluționarea ce
rințelor producției. Consider 
că ar fi util ca laboratoarele 
de cercetări uzinale să fie 
sprijinite în munca lor de cer
cetare tehnică și metodică de 
cadre cu înaltă pregătire ști
ințifică, ceea ce va duce la 
lărgirea orizontului științific 
și tehnic al cadrelor noastre 
șl, prin aceasta, la rezolvarea 
mai operativă a problemelor 
pe care le ridică producția. 
M-am oprit asupra acestei 
probleme, deoarece obținerea 
unor catalizatori de mare 
eficacitate, îmbunătățirea pro
duselor intermediare în fabri
carea cauciucului, elaborarea 
unor noi rețete de polimeri- 
zare ne vor da posibilitatea 
realizării în instalațiile exis
tente a unei producții de 
60 000 tone cauciuc, respectiv 
de 1,7 ori mai mare declt cea 
preconizată a se realiza în 
acest an.

Permiteți-mi ca, în încheie
re, să asigur Congresul parti
dului nostru drag că vom 
munci cu întreg elanul tine
resc care caracterizează co
lectivul combinatului nostru 
pentru îndeplinirea exemplară 
a tuturor sarcinilor ce ne re
vin în viitorul plan cincinal.

prin energie nucleară, cînd 
știința apare ca un mijloc 
fundamental de producție, u- 
tilizarea ei cu maximum de 
eficacitate în viața popoarelor, 
devine o acțiune vitală pen
tru progresul și bunăstarea a- 
cestora.

r Prin îmbinarea chibzuită a 
cercetării de bază cu cea a- 
plicativă, așa cum a indicat 
partidul în numeroase ocazii, 
viața culturală și științifică în 

România s-a desfășurat în 
condiții care nu suferă compa
rație cu trecutul, aducînd țării 
glorie, iar poporului condiții 
mai bune de viață.

Congresul al VIII-lea a in
dicat și fizicii, de exemplu, 
căi precise atît spre cercetare 
fundamentală cît și spre une
le aplicații concrete în viața 
tării, ca utilizarea Izotopilor 
radioactivi, dezvoltarea elec
tronicii și aplicațiile ei la cal
cul și automatizări, studii de 
corp solid și altele.

La Institutul de fizică ato
mică, precum și în alte ins
titute ale Academiei, am în
cercat să realizăm o întrepă
trundere cît mai echilibrată 
între cercetările fundamentale, 
libere sau dirijate și cele a- 
plicative sau de perfecționa
re tehnică. Astfel, în cercetă
rile fundamentale s-au reali
zat lucrări numeroase, de 
foarte bună ținută științifică 
și în domenii deloc sau foarte 
puțin abordate altădată, ca 
cele ale corpului solid și ale 
fizicii nucleare. Unele din ele 
au pătruns deja în patrimo
niul științific universal, sub 
diferite forme, rezultat de 
care putem fi mulțumiți, cu 
drept cuvint. Aplicațiile au 
fost și ele numeroase, multe 
din ele de bună calitate și 
eficacitate. în primul semes
tru din 1965, de exemplu, izo
topii radioactivi livrați de că
tre Institutul de fizică atomi
că au atins aproape limi
ta posibilităților instalațiuni- 
lor nucleare existente la noi. 
Majoritatea lor este absorbită 
în industrie, pentru controlul 
nedestructiv al materialelor, 
pentru hidrologie, pentru con
trolul la distanță al unor 
procese tehnologice complica
te, pentru măsurări fără con
tact de nivele, densități, gro
simi, umidități, pentru auto
matizări în domeniile amin
tite. Aparatura necesară, în 
special cea electronică, a fost 
construită pentru aceste apli
cații tot în atelierele I.E.A. A- 
paratele institutului au parti
cipat cu succes la expoziții 
naționale și internaționale, au 
cîștigat, unele din ele, între
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vinte înflăcărarea cu care au 
fost primite de către oamenii 
muncii din regiunea Hune
doara, alături de ceilalți cetă
țeni ai țării, documentele pre
zentate Congresului. Alături 
de întregul popor, minerii din 
abatajele Văii Jiului, din Mun
ții Apuseni și Poiana Rusca, 
slderurgiștii din Hunedoara și 
Călan, constructorii, țăranii 
cooperatori, intelectualii, toți 
oamenii muncii văd în pro
gramul partidului oglinda pro
priilor lor năzuințe, calea si
gură pe care poporul nostru 
merge hotărît spre culmile în
sorite ale comunismului.

în ritmul caracteristic dez
voltării impetuoase și multi
laterale a întregii economii 
naționale se înscrie și regiu
nea Hunedoara. Este semnifi
cativ în acest sens faptul că 
în anii șesenalului regiunii 
noastre i s-au alocat investiții 
de peste 13 miliarde iei care 
s-au folosit în principal pen
tru dezvoltarea Combinatului 
siderurgic Hunedoara, con
struirea celor două uzine de 
preparare de la Coroești și 
Teliuc, a unei fabrici de pro
duse refractare, a grupului e- 
nergetic de 150 MW la Termo
centrala Paroșeni, moderniza
rea Uzinelor din Cugir și pu
nerea în valoare a noi resurse 
de materii prime.

Alături de obiectivele indus
triale noi, care au apărut pe 
harta regiunii în ultimii ani, 
s-au înălțat multe edificii so- 
cial-culturale. în orașele mi
nerilor, în localitățile de pe 
Valea Mureșului, la Hunedoara, 
Cugir și Brad s-au construit 
în acești ani aproape 20 000 
apartamente confortabile, 720 
săli de clasă, 60 cămine cul
turale și un număr însemnat 
de cinematografe și cluburi.

La fel ca întregul popor, 
oamenii muncii din regiunea 
noastră știu că tot ceea ce s-a 
făcut pentru ca viața să fie 
mai îmbelșugată și mal feri
cită se datorește partidului 
nostru scump, conducerii sale 
înțelepte care în întreaga sa 
activitate a dat dovadă de 
grijă față de interesele vitale 
ale poporului. Tocmai de a- 
ceea, ei își consacră toate e- 
forturile, talentul și capacita
tea creatoare luptei pentru 
înfăptuirea exemplară a sar
cinilor trasate de partid în 
toate domeniile de activitate.

Minerii din Valea Jiului au 
zicala : „mulțumirea prin fapte 
e mulțumire de aur“. Și în- 
tr-adevăr, tovarăși, oamenii 

ceri internaționale de calitate, 
Mii de aparate detectoare de 
radiații, alte aparate, au fost 
livrate beneficiarilor din țară 
și străinătate. Peste 200 unități 
nucleare din producție sau 
cercetare. înființate cu spriji
nul tehnic și științific al insti
tutului, sînt deservite de nu
meroși absolvenți ai unor 
cursuri organizate de I.F.A. și 
C.E.N. Studiul schimburilor 
izotopice catalizate a dus la 
obținerea unor catalizatori 
foarte activi. O serie de con
tracte de colaborare cu U.F.S. 
Săvinești, Chimigaz Mediaș, 
Petrochim Ploiești, și alte 
întreprinderi duc de pe a- 
cum, cu mari avantaje, la 
producerea acestor cataliza
tori, altădată procurați din 
import. Așa se întîmplă în 
cercetare : o singură problemă 
rezolvata acoperă cîteodată 
cheltuielile totale ale unui in
stitut și poate și mai mult. 
Toate rezultatele noastre, din 
care cîteva astăzi amintite, au 
fost obținute cu ajutorul de 
fiecare moment al organelor 
de partid și de stat, pentru 
care exprim toată recunoștința 
lucrătorilor științifici din do
meniul nuclear.

Experiența cîștigată în a- 
cești ani ne arată că este loc 
de mult mai bine în cerceta
rea științifică, care trebuie să 
urmărească cu eficacitate rit
mul dezvoltării tehnico-econo- 
mice rapide a țării. în doza
rea cercetării aplicative față 
de cea fundamentală, în ale
gerea aplicațiilor celor mai u- 
tile, în procesul de introduce
re a aplicațiilor în producție, 
în orientarea industriilor noas
tre spre o eficacitate sporită a 
producției, prin cercetare com
plexă, am simțit lipsa unui for 
de coordonare a cercetării 
științifice.

Hotărîrea partidului de a 
înființa un consiliu de coordo
nare a cercetării împlinește un 
njare gol. Munca științifică se 
desfășoară la noi, în linii 
mari, în institutele Academiei, 
în învățămîntul superior, la 
ministere și instituții centrale, 
în laboratoarele uzinale. Din- 
tr-o analiză amănunțită a a- 

muncii din regiune răspund 
prin fapte partidului pentru 
grija ce le-o poartă. Muncind 
cu elan sporit, cu o voință și 
hotărîre fermă ei au obținut 
an de an succese remarcabile 
care i-au situat în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste.

Anul acesta volumul produc
ției globale industriale din 
regiune este de 2,2 ori mai 
mare ca în anul 1959, iar pro
ductivitatea muncii depășește 
nivelul aceluiași an cu 73,5 la 
sută. Industria regiunii Hune
doara produce în prezent de 
peste 1,5 ori mai mult căr
bune, de 1,6 ori mai mult mi
nereu de fier, de 3 ori mal 
mult oțel decît în anul 1959. 
Hunedoara produce în acest 
an aproape jumătate din can
titatea totală de cărbune pe 
țară și de 8 ori mai mult oțel 
decît se realiza în 1938 în în
treaga Românie.

Raportăm Congresului că 
hărnicii mineri din Valea Jiu
lui au realizat cu un an mai 
devreme sarcina pusă în fața 
lor de precedentul congres de 
a crește productivitatea mun
cii în anii șesenalului cu 40 
la sută.

Rezultatele cu care oamenii 
muncii din regiune se prezin
tă la Congresul al IX-lea al 
partidului reflectă preocupa
rea comitetului regional pen
tru sprijinirea îndeaproape a 
organelor șl organizațiilor de 
partid în îmbunătățirea meto
delor de conducere a activi
tății economice, ridicarea la 
un nivel mai înalt a muncii 
politice și organizatorice.

A Intrat în practica comi
tetului regional metoda folo
sirii unul larg activ de partid 
și de specialiști în studierea $1 
rezolvarea problemelor și sar
cinilor economice, de partid 
și de stat. Astfel, ținînd sea
ma de Indicațiile conducerii 
partidului, de cerințele șl exi
gențele mereu crescînde ale 
industriei constructoare de 
mașini în legătură cu com
portarea metalului, comitetul 
regional a organizat o largă 
acțiune în vederea stabilirii 
unor măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea calității oțelu
lui produs la Hunedoara. în 
această acțiune au fost an
trenați cei mai pregătiți ac
tiviști de partid, tehnicieni, 
ingineri și alți specialiști Pe 
baza studiului efectuat s-au 
adoptat măsuri politice șl or
ganizatorice concrete care, 
fiind dezbătute în organiza
țiile de partid șl cu întreaga 
masă de muncitori, ău dus la 
îmbunătățirea calității oțelu

cestor nivele de activitate, re
iese clar că se impune o coor
donare a cercetării în ansam
blul ei.

Cercetarea duce la crearea 
de industrii variate care, la 
rîndul lor, ajută cercetarea în 
abordarea problemelor moder
ne. I.F.A., de exemplu, a su
gerat de mult ca prototipurile 
sale să fie constituite și ele 
într-o industrie constructoare 
de aparate de măsură și con
trol, utile întregii economii și 
cercetării științifice, ea asigu- 
rîndu-i, pentru început, tema
tica, prototipurile și controlul 
științific.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta, pe bună dreptate, cît 
de greșită este părerea că dacă 
poți importa din străinătate 
fabrici la cheie, utilaje, pro
cese tehnologice sau licențe, te 
poți considera dispensat de 
cercetare proprie. Părerea este 
greșită, căci rămîi în urmă cu 
cercetarea și ești în ultimă in
stanță handicapat în dezvolta
rea economică și socială. Pînă 
la urmă, revine mai scump să 
imporți gîndire decît să creezi 
condițiile ca în țara ta să dez
volți gîndire creatoare proprie, 
oricît de costisitoare ar fi a- 
ceastă acțiune. Aceasta revine 
a spune că nu trebuie să pier
dem niciodată din vedere că 
mințile luminate prezintă o 
bogăție esențială pentru îm
plinirea idealurilor noastre, că 
superioritatea unei societăți 
depinde în mare măsură și de 
potențialul de gîndire creatoa
re pe care a știut să-1 fău
rească.

Problema creșterii plani
ficate a cadrelor, a speciali
zării lor în mod rațional, va 
fi, socotesc, și ea în grija ime
diată a Consiliului de coordo
nare.

Se prevede instalarea în 
lume, pînă în 1980, a peste 
200 000 MWe în centralele a- 
tomonucleare. Aceste centra
le vor deveni în curînd com
petitive cu cele clasice. Spre 
finele secolului, peste 50 la 
sută din energia electrică in
stalată va fi de origină nucle
ară.

Principalii indicatori de 

lui, în special al celui pentru 
rulmenți, țevi, sape de foraj 
la mare adîncime și osii de 
vagoane.

Larga acțiune inițiată de 
comitetul regional de partid 
pentru reducerea consumului 
specific de cocs s-a soldat la 
Hunedoara și Călan, în anul 
1964 și în primul semestru al 
acestui an, cu peste 150 000 
tone cocs economisit, reali- 
zîndu-se astfel o economie la 
prețul de cost de peste 100 
milioane lei.

In atenția comitetului regio
nal de partid a stat în perma
nență folosirea cu eficiență a 
fondurilor de investiții. Perio
dic a fost analizat stadiul lu
crărilor pe fiecare șantier în 
parte. stabilindu-se măsuri 
care au condus la scurtarea 
termenelor de execuție și 
la atingerea parametrilor pro
iectați. Numai la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, prin 
scurtarea termenului de dare 
în funcțiune a cuptorului 
Martin nr. 8 cu 39 zile, s-a 
realizat o producție suplimen
tară de peste 30 000 tone oțel, 
din care se pot produce aproa
pe 10 000 tractoare. La Teliuc, 
prin punerea în funcțiune cu 
40 de zile înainte de termen 
a uzinei de preparare a mi
nereurilor de fier s-au reali
zat în plus 25 000 tone con
centrate.

Sub conducerea organizații
lor de partid, oamenii muncii 
din regiune au desfășurat, în 
întîmpinarea Congresului, o 
entuziastă întrecere socialistă. 
Ei cinstesc istoricul Congres 
al IX-lea al partidului nostru 
dînd patriei peste plan pe 
primul semestru al acestui an 
20 000 tone oțel, 46 000 tone 
fontă, 46 000 tone minereu de 
fier precum și 45 milioane lei 
economii la prețul de cost.

Regiunii Hunedoara ti re
vine un loc important în 
realizarea nivelului producției 
de fontă, oțel și laminate pre
văzut pentru anul 1970. 
Sarcini mari revin și sectoru
lui minier din regiune, care va 
trebui să aprovizioneze econo
mia națională cu cantități 
sporite de cărbune și minereu
ri de fier. Pentru îndeplinirea 
acestor sarcini va trebui să 
acordăm toată atenția sporirii 
extracției în minele existente 
și în același timp să tuăm 
măsuri de deschidere la timp 
a celor noi.

Considerăm că este necesar 
ca Ministerul Minelor șl 
Energiei Electrice să analizeze 
și să întocmească cu mai 

dezvoltare a țării pînă în 1970 
prevăd o desfășurare impre
sionantă în producerea de 
energie electrică, cuprinzînd 
și începutul construcției unei 
prime centrale nucleare. Dacă 
pentru Construcția, întreține
rea și exploatarea centralelor 
clasice avem în țară mii de 
specialiști, fabrici de produ- 
se electrotehnice, institute d< 1, 
proiectări și organizații de 
construcții specializate, facul
tăți de electrotehnică, cu atît 
mai mult va fi nevoie să pre
gătim țara pentru domeniul 
nuclear, care implică o desfă
șurare de forțe științifice, 
tehnice și economice foarte 
serioase. I.F.A. este pregătit 
și el, prin sutele sale de spe
cialiști, să-și adapteze activi
tatea pentru a face față la 
formarea sutelor și poate 
miilor de specialiști supli
mentari necesari programului 
nuclear, la efectuarea de cer
cetări asupra posibilităților 
țării de a contribui la con
struirea, exploatarea, alimen
tarea și îmbunătățirea viitoa
relor centrale nucleare.

Comitetului pentru energia 
nucleară îi vor reveni sarcini 
noi și complexe de studii și 
de coordonare privind munca 
institutelor specializate, ca 
I.F.A. sau altele care vor fi 
create, a ministerelor cu pro
filuri adaptabile cerințelor 
multilaterale ale acestei noi 
și îndrăznețe acțiuni în țara 
noastră.

Tin să afirm, cu toată sigu
ranța, că acest popor harnic, 
isteț șl generos este în stare, 
prin cei mai vîrstnicl, prin 
tineretul său talentat, să adu
că prin știință contribuția sa 
valoroasă și esențială la ope
ra de ridicare a țării pe cul
mile progresului indicate de 
partid și dorite de popor. 
Marea și cea mai curată sa
tisfacție a noastră este sigu
ranța pe care o avem astăzi 
că făclia pe care o transmi
tem noi, cei mai vîrstnici, va 
arde încă și mai strălucitor 
în Republica Socialistă Ro
mânia, condusă de Partidul 
Comunist Român.

multă răspundere studiile 
tehnico-economice de funda
mentare a lucrărilor de des
chidere a minelor de la 
Paroșeni, Bărbăteni și Live- 
zeni, pentru a evita repetarea 
neajunsurilor ce le avem la 
mina Dîlja.

Pentru realizarea marilor 
sarcini ce revin regiunii 
Hunedoara este necesar să 
întărim necontenit rolul orga
nizațiilor de partid în toate 
domeniile de activitate, să 
dezvoltăm capacitatea lor de 
organizare și mobilizare a 
maselor, să le ajutăm perma
nent să-și îmbunătățească 
metodele de muncă.

Din raportul Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rezultă cu 
claritate linia partidului cu 
privire la aplicarea în mod 
neabătut a principiului mun
cii colective, ca principiu su
prem al întregii activități de 
partid. Vom desfășura o ase
menea activitate. încît toate 
hotărîrile adoptate de organe
le de partid să fie rodul 
muncii colective, al dezbaterii 
largi, principiale, în cadrul 
organelor și organizațiilor de 
partid și nu vom admite sub 
nici o formă încălcarea sau 
știrbirea acestui principiu.

Avem datoria să ne ocupăm 
cu multă grijă de creșterea și 
promovarea cadrelor, să în
credințăm cu mai mult curaj 
munci de răspundere cadrelor 
tinere cu pregătire și perspec
tivă. în așa fel ca elanul și 
entuziasmul lor să fie îmbinat 
în mod armonios cu experien
ța celor vîrstnici.

Succesele Importante obți
nute de oamenii muncii din 
regiunea noastră, experiența 
acumulată de-a lungul ani
lor, condițiile existente, pre
cum și măsurile ce se vor 
lua pentru ridicarea la un 
nivel superior a activității de 
partid și economice ne dau 
garanția că obiectivele mărețe 
stabilite de Directivele Con
gresului al IX-lea vor putea 
fi nu numai îndeplinite ci și 
depășite, tn numele organi
zației regionale de partid 
asigur Congresul, Comitetul 
Centra] al partidului nostru 
comunist, că oamenii muncii 
din regiunea Hunedoara își 
vor consacra toate forțele. în
treaga lor capacitate înfăptui
rii grandiosului program de 
înflorire a patriei socialiste, 
de creștere a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului 
popor.
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Tovarăși,
Țara urmărește în aceste 

zile lucrările Congresului cu 
adîncă atenție și desăvîrșită 
încredere. Aceasta izvorăște 
din faptul că, de-a lungul a- 
nilc de luptă ilegală și pelor 
de construcție a orînduirii so
cialiste, toți oamenii muncii 
din patria noastră s-au con
vins că politica partidului re
prezintă interesele și năzuin
țele lor fundamentale. Pentru 
că exprimă fidel și din plin 
aceste interese și aspirații, 
raportul de activitate al Co
mitetului Central, prezentat.de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este întîmpinat cu unaniină 
aprobare de Congres, de par
tid și de țară. Acest docu
ment, care constituie o anali
ză științifică multilaterală a 
întregii noastre vieți politice, 
economice, 
fixează cu 
dezvoltării 
noastre. Raportul trasează o- 
biectivele fundamentale, de
finite limpede în conținutul lor 
și eșalonate realist în timp 
privind dezvoltarea forțelor 
de producție, îndreptîndu-le 
în primul rînd spre continua
rea neabătută a industrializă
rii socialiste, linia de bază a 
politicii economice a partidu
lui și a țării noastre, spre mo
bilizarea susținută a rezerve
lor și posibilităților agricultu
rii socialiste, spre promovarea 
perseverentă a progresului în 
toate domeniile.

cultural-sociale, 
precizie jaloanele 
viitoare a țării

Pe bună dreptate, raportul 
Comitetului Central sublinia
ză că, înfăptuind sarcinile 
dezvoltării sale socialiste con
tinue, poporul nostru își aduce 
și pe această cale contribuția 
la întărirea sistemului mondial 
socialist, la creșterea presti
giului socialismului în întrea
ga lume, la sprijinirea forțe
lor care luptă pentrii progres 
social, pentru eliberarea din 
jugui colonialismului și impe
rialismului. (Aplauze puter
nice).

O importanță deosebită, 
principială și practică, are ex
punerea făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
la poziția partidului și statu
lui nostru în problemele miș
cării comuniste' și* muncito
rești internaționale; ale rela
țiilor dintre partidele comu
niste și statele socialiste. Nu 
există membru al‘ partidului, 
cetățean al țăeii noastre -care 
să nu înțelea^, cu rațiunea 
și cu inima, și să nu fie de
votat trup și suflet poziției 
partidului nostru, care por
nește de la ideile dominante 
ale grijii pentru întărirea u- 
nității mișcării, comuniste și 
muncitorești, pentru coeziu
nea țărilor sistemului mon
dial socialist, pentru apărarea 
păcii și socialismului. (Aplau
ze îndelungi). Partidul nostru 
întreg este acela care își ex
primă prin raportul Comite
tului Central profunda încre
dere că deosebirile de vederi 
ce apar între partidele fră
țești pot fi soluționate în spi
ritul stimei reciproce, prin 
discuții tovărășești de la 
partid la partid, pe baza res
pectării consecvente a norme
lor fundamentale ale relații
lor dintre partide, în concor
danță cu învățătura marxist- 
leninistă. Partidul nostru în
treg este acela care își exprimă 
prin raportul Comitetului Cen
tral profunda încredere că 
pe aceste baze, ceea ce unește 
veșnic pe comuniștii din toa
tă lumea va sfîrși prin a 
triumfa asupra a ceea ce as
tăzi îi desparte în mod tem
porar. (Vii aplauze).

Raportul Comitetului Cen
tral arată de asemenea că 
trăsăturile fundamentale ale 
politicii externe a țării noastre 
se bazează pe principiile res
pectării suveranității și inde
pendenței naționale, egalității 
in drepturi și neamestecului 
în treburile interne și că dez
voltarea relațiilor frățești cu 
toate țările socialiste e consi
derată de țara noastră drept 
o datorie a sa . internaționa- 
listă.

Poporul nostru își afirmă 
solidaritatea sa de neclintit în 
jurul acestor poziții funda
mentale ale partidului, expri
mate în raportul Comitetului 
Central, și pe care el le ur
mează cu tot devotamentul și 
toată fermitatea. (Aplauze în
delungi).

Tovarăși,
Raportul Comitetului Cen

tral acordă o îndreptățită a- 
tenție necesității îmbunătăți
rii continue a formelor și me
todelor folosite în conducerea 
și planificarea economiei — 
și cîteva aspecte ale acestei 
probleme constituie obiectul 
cuvîntului meu.

Ținînd seama că nu există 
tipare sau rețete unice, parti
dul desfășoară o intensă acti
vitate creatoare, căutînd solu
țiile cele mai corespunzătoare 
pentru rezolvarea probleme
lor noi pe care le ridică con
struirea socialismului în fie
care etapă ; îmbunătățirea în
tregii munci de organizare și 
conducere planificată a eco
nomiei naționale este astfel 
strîns legată de activitatea 
teoretică și practică a parti
dului.

Ar fi contrar experienței și 
prea simplist să se considere 
că economia socialistă, prin 
virtuțile sale interne, se dez
voltă fără greutăți, potrivit 
unor legi care-i asigură în 
orice condiții și în mod auto
mat o evoluție ascendentă. A- 
naliza realității scoate la 
iveală, ca în orice tablou, pe 
lîngă lumini — și umbre, ală
turi de succese ■— lipsuri și 
dificultăți. Dat fiind caracte
rul planificat al economiei 
noastre și lăsînd la o parte 
influența factorilor ce nu de
pind de voința noastră — nu 
e o greșeală să afirmăm că o 
bună parte a acestor dificul
tăți izvorăsc din imperfecțiuni 
sau lipsuri ale metodelor de 
conducere și planificare a eco
nomiei, pe diverse trepte ie
rarhice.

Orice îmbunătățire a aces
tor metode nu poate avea însă 
decît un singur sens, acela 
subordonat realizării sarcini
lor determinate de politica 
economică a partidului și nu 
poate călca legile obiective 
caracteristice economiei socia
liste — legea dezvoltării pla- 
nice proporționale a economiei 
naționale, legea valorii, legile 
reproducției socialiste lărgite 
și altele. Orice contradicție în
tre metodele practice de con
ducere a economiei și aceste 
coordonate fundamentale duce 
la situația în care viața eco
nomică începe să infirme for
mele sale de conducere, iar 
faptele să contrazică preve
derile planului.

Pornind de la aceste consi
derente generale, de la început 
trebuie să spun că proiectele 
partidului nostru în această 
direcție prevăd, corespunzător 
nivelului de dezvoltare a eco
nomiei și sarcinilor etapei 
in care ne găsim, unele îm
bunătățiri ale formelor și me
todelor, dar nu o modificare 
a principiilor organizării și 
planificării economiei națio
nale, întrucît experiența de 
pînă acum a dovedit pe de
plin viabilitatea și eficiența a- 
cestora în condițiile țării noa
stre.

Așa cum subliniază rapor
tul, centralismul democratic 
va rămîne în continuare 
principiul fundamental de or
ganizare a activității econo
mice.

Planul nostru este instru
mentul realizării unei politici, 
ei afirmă o voință, stabilește 
Obiective, el are sarcina de a 
aduce ordine, coerență și e- 
conomie maximă a resurselor.

De aceea, întărind continuu 
rolul organelor centrale în ce 
privește stabilirea cadrului 
general de dezvoltare a eco
nomiei, este necesar totodată 
să dezvoltăm neîncetat pe 
toate treptele inițiativa crea
toare a oamenilor muncii, a 
întreprinderilor și a organelor 
locale, deschizînd un cîmp 
larg de aplicare spiritului gos
podăresc al maselor.

Principiul conducerii colec
tive va fi aplicat cu și mai 
multă consecvență și fermi
tate, pe toate verigile și în 
toate etapele de muncă, ast
fel ca deciziile luate să fie ro
dul gîndirii colective. Aplica
rea acestui principiu trebuie 
însoțită de stabilirea precisă 
și fără echivoc a sarcinilor 
fiecărei persoane, a aportului 
și răspunderii ei în cadrul 
muncii colective.

Exercitîndu-și rolul condu
cător în toate domeniile vieții 
sociale, partidul privește con
ducerea și planificarea econo
miei drept un domeniu în care 
se îmbină într-un. grad înalt 
economicul cu politicul. A- 
ceasta este adevărat nu nu
mai în ce privește determina
rea liniilor fundamentale po- 
litico-economice de perspec
tivă, ci și în ce privește as
pectele concrete ale muncii de 
planificare. Repartiția venitu
lui național între fondul de 
consum și cel de acumulare 
pune față în față prezentul și 
viitorul. A lăsa fondul de a- 
cumulare, necesar investiții
lor, deci dezvoltării economiei, 
să muște adine din fondul de 
consum înseamnă a încetini 
creșterea nivelului de trai al 
poporului ; dimpotrivă, a di
minua fondul de acumulare, 
baza reproducției socialiste 
lărgite, înseamnă a reduce 
ritmul de dezvoltare și a pre
lungi rămînerea în urmă a 
economiei. Determinarea pro
porțiilor respective e o hotă- 
rîre prin esența sa politică, 
întrucît prin ea se definește 
ziua de azi și ziua de mîine 
a țării. (Aplauze puternice). 
Același lucru este adevărat și 
pentru repartiția fondului de 
acumulare între sectoarele 
economice și cele social-cul- 
turale, pentru repartiția între 
diversele ramuri ale econo-, 
miei, stabilind prioritatea a- 
cestora pentru așezarea teri
torială a forțelor de producție 
etc.

Cineva a spus că a planifica 
înseamnă în fapt a face un 
nesfîrșit șir de alegeri între 
diversele necesități, deseori 
aspre alegeri, căci satisfacerea 
necesităților nu se poate face 
prin adunarea lor, ci numai 
prin triere. Aceste trieri sînt. 
în mai mare sau în mai mică 
măsură, hotărîri determinante 
pentru condițiile vieții poporu
lui. De aceea partidul nostru 

stă ferm pe poziția că dreptul 
suveran al țării de a lua a- 
ceste hotărîri nu poate fi nici 
cedat, nici împărțit, nici fă- 
rîmițat. (Aplauze vii, puter
nice).

In lumea de azi circulă o 
noțiune, aceea a tehnocratului, 
adică a specialistului care, 
stăpînind profund cunoștințele 
domeniului respectiv, în acti
vitatea sa de conducere face 
abstracție de om. Iar omul 
trebuie înțeles și ca o sumă 
de aspirații și nevoi individua
le, dar și ca o sumă a aspira
țiilor și nevoilor colectivității 
din care el face parte. Din 
cauza copacilor, tehnocratul nu 
vede pădurea — și acest pă
cat e comun oricărui tehno
crat, fie că se ocupă de pro
blemele economice interne, fie 
de cele internaționale.

Partidul nostru, prin întrea
ga sa activitate teoretică și 
practică,- combate în munca 
de conducere a economiei 
noastre aceste aspecte, care, 
pînă la urmă, nu constituie de
cît forme evoluate ale subiec
tivismului și ale voluntaris
mului, adversarii cei mai 
periculoși ai conducerii econo
miei socialiste. Partidul a reu
șit prin munca sa politico- 
ideologică să țină mereu aprins 
în conștiința constructorilor e- 
conomiei noastre farul obiec
tivelor finale politico-econo- 
mice — făurirea unei econo
mii proporționale și echilibra
te, în continuă dezvoltare, 
bază materială a noii socie
tăți socialiste.

In acest fel procesul, con
știent dirijat, de consolidare și 
dezvoltare a economiei națio
nale, unitară în structura sa 
socialistă și organic sudată 
între diversele ei sectoare, s-a 
identificat cu procesul de eli
minare a nedreptății sociale de 
clasă — și, așa cum precizea
ză raportul — cu procesul de 
eliberare și desăvîrșire a for
mării depline a națiunii noas
tre, în cadrul și mulțumită o- 
rînduirii socialiste. (Aplauze).

In activitatea sa de condu
cere a economiei, partidul ți
ne seama permanent de cri
teriile orientative fundamen
tale — productivitatea ridi
cată a muncii, serii economice 
de producție, rentabilitate, in
troducerea tehnicii noi, co
laborarea frățească și coordo
narea economică cu țările 
membre C.A.E.R. și cu toate 
celelalte țări socialiste, schim
burile economice internațio
nale — confruntîndu-le însă 
cu nevoile, posibilitățile, pro
porțiile, cu caracterul etapelor, 
într-un cuvînt cu realitățile 
economiei noastre naționale și 
ale vieții internaționale.

Partidul nostru a căutat tot
deauna să găsească metodele 
de conducere a economiei fie
cărei etape, pornind de la în
vățătura leninistă de a nu se 
depărta niciodată de viață. 
(Aplauze puternice)

Tovarăși,
Experiența pozitivă și nega

tivă a trecutului și cerințele 
sporite ale stadiului actual 
conturează o serie de pro
bleme practice ale îmbunătă
țirii metodelor de conducere 
și de planificare a economiei 
naționale.

Planul economic, în confor
mitate cu prevederile noii 
Constituții, va fi supus a- 
probării Marii Adunări Na
ționale. Această măsură va 
reprezenta o formă superioa
ră de aplicare a principiilor 
muncii colective și a centra
lismului democratic. Fără a 
anticipa asupra modului în 
care Marea Adunare Națio
nală va hotărî să-și exercite 
această nouă atribuție, este 
de prevăzut că această apro
bare va da o mai adîncă 
fundamentare obiectivelor pla
nului și fermitate sporită 
realizării acestora.

Sarcinile cuprinse în Di
rective vor fi transpuse în
tr-un plan cincinal, defalcat 
pe ani, ceea ce va permite ca 
planurile anuale să fie pre
gătite într-o singură etapă și 
nu în două, ca în prezent. In 
acest fel se va economisi un 
mare volum de muncă atît 
la organele centrale cît și la 
Întreprinderi, dînd putința 
organelor de planificare să se 
consacre mai mult analizelor 
de fundamentare și urmăririi 
executării planului, iar celor 
de conducere executivă — 
problemelor de îndrumare și 
control.

In ultimii ani a existat o 
preocupare pentru îmbunătă
țirea metodologiei de planifi
care la nivelul economiei na
ționale, care a dat rezultate 
mulțumitoare. în schimb, pla
nificarea în cadrul ramurilor 
a rămas în urmă, avînd drept 
corolar desele, aș spune 
exageratele modificări făcute 
de ministere în planurile în
treprinderilor în subordine. 
Acest lucru a fost foarte bine 
ilustrat aici de tov. Oniga. O 
metodologie greoaie, cu un 
volum de muncă impresio
nant, se poate întîlni și în 
planificarea financiară a în
treprinderilor, lucru de care 
răspunde Ministerul Finanțe
lor. Este necesar ca organele 
departamentale să analizeze 
chiar de pe acum metodolo
gia lor de planificare, prin 
prisma eficienței acesteia, 
stabilind un sistem de repar

tizare a planului pe între
prinderi, pe bază de funda
mentare tehnico-economică cît 
mai reală și urmărind o sta
bilitate mai mare a planuri
lor la nivelul întreprinderilor.

In domeniul metodologiei 
este necesar să fie perfecționat 
sistemul general de indicatori 
ai planului de stat. în actua
lul sistem nu și-au găsit o re
zolvare corespunzătoare o serie 
de indicatori de cea mai mare 
importanță, cum sînt de pildă 
indicatorii calității și nivelu
lui tehnic al producției, indica
torii care să exprime cît mai 
complet productivitatea mun
cii și multe altele. Perfecțio
narea sistemului trebuie să 
urmărească stabilirea unor in
dicatori care să exprime fidel 
obiectivele fixate prin plan și 
să permită aprecierea reală a 
rezultatelor obținute.

în îmbunătățirea muncii de 
planificare și a metodologiei 
ei, un rol important și de mare 
răspundere revine Comitetului 
de Stat al Planificării.

îmbunătățirea activității 
C.S.P. trebuie să meargă pe li
nia întăririi principiului mun
cii colective, nu numai în inte
riorul său, ci și în colaborarea 
cu celelalte organe centrale și 
locale, eliminîndu-se manifes
tările de subiectivism, defici
ențele în fundamentarea pro
punerilor, pornirea spre auto- 
mulțumire.

Un domeniu în care se im
pun măsuri hotărîte pentru 
îmbunătățirea activității este 
Cel al aprovizionării tehnico- 
materiale. Sistemul actual nu 
mai corespunde stadiului de 
astăzi al dezvoltării forțelor 
de producție și repartizării te
ritoriale a acestora. Vor tre
bui îmbunătățite organizarea 
și metodologia aprovizionării 
tehnico-materiale, stabilindu- 
se relații de lungă durată în
tre întreprinderi și simplifi- 
cînd actualul sistem de ra
porturi contractuale.

Caracteristic construcției so
cialiste este economia riguroa
să în folosirea tuturor resur
selor — nu numai la scara în
treprinderii, ci pe proporțiile 
întregii economii naționale. 
Pentru t noi acest adevăr este 
cu atît mai • profund cu cît 
singurele resurse materiale ale 
dezvoltării noastre economice 
sînt munca poporului și avu
țiile naturale ale teritoriului. 
Noi evităm îndatorarea exter
nă a statului, nu acceptăm ca
pital străin, nu recurgem la 
credite decît în limitele co
merciale uzuale. Chiar în co
laborarea noastră frățească cu 
țările socialiste — colaborare 
ce reprezintă un factor impor
tant pentru dezvoltarea tutu
ror țărilor socialiste —• cău
tăm să nu dăm mai puțin decît 
primim. Toate acestea ne fac 
drumul ceva mai aspru, în 
schimb însă roadele muncii 
poporului îi aparțin în întregi
me lui și — după cum se sub
liniază în raportul Comitetului 
Central — sprijinim indepen
dența noastră politică prin in
dependența economică. (A- 
plauze puternice).

Linia pe care o urmăm ne 
obligă însă să socotim cu 
multă chibzuință dacă vrem 
să scoatem maximum de efec
te din sursele noastre limitate. 
Aceasta poate aduce uneori 
încordări în balanțele noastre 
materiale. De aceea, simul
tan cu îmbunătățirea meto
dologiei aprovizionării teh
nico-materiale, va trebui să 
îmbunătățim politica noastră 
a stocurilor și rezervelor, în 
care uneori nevoile de eco
nomii imediate au precumpă
nit asupra asigurării desfă
șurării ritmice și calitative a 
producției.

Sistemul cointeresării mate
riale — pîrghie economică de 
cea mai mare importanță a 
statului — trebuie axat pe 
criterii corespunzătoare sarci
nilor fiecărei etape. Pentru 
perioada 1966—1970, cointere
sarea materială a întreprinde
rilor trebuie să acționeze în 
direcția introducerii tehnicii 
noi, a îmbunătățirii calității 
produselor, punerii în func
țiune la termen, sau înainte 
de termen, a noilor capacități 
de producție, paralel cu înde
plinirea indicatorilor calita
tivi de plan (productivitatea 
muncii, prețul de cost, benefi
ciul).

Vor trebui folosite mult mal 
eficient decît pînă acum func
țiile finanțelor și creditului în 
economie, mergînd pe linia u- 
tilizării mai accentuate a cre
ditelor, înlocuind, prin ele, în 
limite justificate, ceea ce în 
prezent se acordă sub formă 
de finanțare sau dotare de la 
buget.

Se impune necondiționat o 
modernizare a activității de 
administrare, evidență și 
calcul, sector al cărui nivel 
de echipare tehnică este foar
te înapoiat. Modernizarea tre
buie desfășurată concomitent 
pe două planuri : raționaliza
rea muncii, prin simplificarea 
reglementărilor și proceduri
lor — dar mai ales recurgerea 
la metode mai moderne prin 
mecanizare. In acest scop se 
studiază înființarea unui or
gan specializat, care să co
ordoneze întreaga această ac
țiune.

Un domeniu important — 
aș spune hotărîtor în etapa 
actuală — este cel al îmbu
nătățirii activității întreprin
derilor. Perfecționarea con
ducerii economiei naționale 
din partea organelor centrale 
va fi eficace numai în măsu
ra în care aceasta se va re
flecta direct în îmbunătățirea 
organizării și conducerii mun
cii în întreprinderi, celulele de 
bază în care se realizează pro
ducția materială și în care se 
înfăptuiește concret progresul 
în eficacitatea factorilor eco
nomici fundamentali — oa
menii și tehnica.

Este necesar să creăm un 
cadru mai larg și precis de 
sarcini, dar și de mijloace, 
care să dea posibilitatea co
lectivelor din întreprinderi 
să-și desfășoare mai din plin 
inițiativa pentru realizarea o- 
biectivelor ce le revin prin 
planul de stat.

Prima condiție care trebuie 
asigurată astăzi întreprinderi
lor noastre este aceea a cla
rificării perspectivei activității 
lor. Pentru organizarea unei 
producții moderne nu este su
ficient, ținînd seama de com
plexitatea acesteia, ca planu
rile de producție anuale să fie 
cunoscute de către întreprin
deri doar cu cîteva luni îna
inte de începerea anului.

Elaborarea noului plan cin
cinal, defalcat pe ani, sufi
cient de detaliat pentru a da 
posibilitate întreprinderilor 
să-și întocmească planuri pe 
mai mulți ani, va deschide 
acestora perspectiva activită
ții lor și le va stimula iniția
tiva. In condițiile noi, această 
inițiativă se va putea mani
festa mai puternic în direcția 
realizării unei producții la ni
vel tehnic în progres și la un 
preț de cost în scădere, în ale
gerea celor mai bune metode 
de organizare a producției. în 
pregătirea și calificarea cadre
lor etc. măsuri care, în ge
nere, cer un răstimp cu mult 
mai mare decît un an.

Desigur, atunci cînd ridi
căm în fața întreprinderilor 
cerințe sporite, sîntem pe de
plin conștienți de faptul că 
ele trebuie să dispună de mij
loacele necesare activității la 
nivelul solicitat și să aibă o 
mai mare independență ope
rativă decît pînă acum în gos
podărirea rațională a acestor 
mijloace. Sînt în studiu mă
suri pentru descongestionarea 
întreprinderilor de o tutelă 
măruntă, paralel cu mărirea 
drepturilor conducerii aces
tora de a dispune, în limitele 
rezultatelor obținute, de fon
durile și mijloacele pe care le 
au la dispoziție. Vom acorda 
o mai largă posibilitate de 
utilizare a creditelor pentru 
lucrări de mecanizare și pen
tru alte obiective de mare efi
ciență economică și vom sti
mula în mai mare măsură, 
prin pirghiile financiare, in- 
trodilS.rea tehnicii noi.

Tovarăși,
Sînt cîteva domenii ce ocu

pă un loc deosebit în preocu
pările partidului pentru pe
rioada 1966—1970 și care au 
fost în mod special subliniate 
în proiectul de Directive, în 
raportul general și în rapor
tul la Directive.

Prima problemă este aceea 
a calității produselor, pe care 
partidul o ridică la rangul de 
politică de stat, pe toate ve
rigile economiei naționale. A- 
cest lucru e cerut de necesi
tățile îmbunătățirii sistemati
ce a nivelului de viață, de ne
voile sporirii eficienței econo
mice și progresului tehnic, de 
condițiile de competitivitate 
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impuse pe piața externă — și, 
deși avem unele rezultate evi
dente în acest domeniu, nu ne 
putem mulțumi cu ele.

Vom concentra acțiunea tu
turor pîrghiilor de care dis
punem în direcția realizării a- 
cestui mare obiectiv. O primă 
măsură va fi axată pe contu
rarea mai precisă a noțiunii 
„calității produselor1’ prin 
standarde sau caiete de sar
cini, astfel ca să existe un eta
lon științific de măsurare, a- 
daptat continuu nivelului teh
nicii contemporane. în acest 
scop va trebui radical îmbu
nătățită activitatea organului 
de standardizare.

Stabilirea prețurilor pe ca
lități, stimularea materială in
dividuală și colectivă pentru 
calitate, precum și alte mă
suri vor fi folosite din plin. 
Vom întări controlul tehnic și 
recepționarea produselor, ast
fel ca să îngrădim producția 
și pătrunderea produselor ds 
proastă calitate pînă la con
sumator. Aceste măsuri vor 
putea însă da eficiență totală 
numai cu condiția ca toate co
lectivele din întreprinderi să 
participe activ la rezolvarea' 
politicii de calitate.

Unii adversari ai socialis
mului — pe pian ideologic sau 
politic — afirmă că, în acest 
domeniu, noi stăm în fața unei 
probleme irezolvabile — în 
special din cauza lipsei de 
concurență. Mi-ar fi imposi
bil acum să enumăr șirul lung 
de deziluzii pe care acești ad
versari l-au avut de suportat 
pe parcursul dezvoltării noas
tre socialiste dar, rezolvînd 
propriile noastre probleme în 
domeniul calității produselor, 
să nu ne zgircim în a le oferi 
prilejul unei deziluzii în plus. 
(Animație în sală).

Al doilea domeniu de preo
cupare deosebită pentru anii 
următori, reflectat în Directive 
și în raportul Comitetului 
Central, este cel al dezvoltării 
agriculturii și, în consecință, 
al îmbunătățirii metodelor de 
conducere și planificare în 
acest sector de cea mai mare 
importanță și de un mare vii
tor al economiei noastre na
ționale.

Partidul și guvernul au luat, 
începînd încă din anul trecut, 
o serie de măsuri de îmbună
tățire a planificării și condu
cerii agriculturii, măsuri care 
se desfășoară în continuare. 
Ținînd seama de faptul că în 
sectorul cooperatist proprieta
tea asupra mijloacelor de pro
ducție nu aparține statului, ci 
reprezintă o proprietate socia
listă de grup, este firesc ca 
metodele de planificare să fie 
adaptate acestei realități 
structurale, precum și carac
teristicilor proprii producției 
agricole. De aceea cooperati
vele trebuie să aibă o autono
mie mult mai mare în ,planifi
carea producției, iar influența 
statului asupra activității eco
nomice a cooperativelor agri
cole de producție trebuie rea
lizată mai ales pe calea indi
rectă a cointeresării materiale 
și a legăturilor economice, de 
bună învoială, între organele 
de stat și cooperative. Ceea ce 
va planifica statul mult mai 
riguros în viitorul cincinal vor 
fi măsurile destinate dezvoltă
rii bazei tehnico-materiale a 
agriculturii. *

Iată de ce, concomitent cu 
toate aceste îmbunătățiri, se 
face atît de simțită nevoia u- 
nor măsuri organizatorice, a- 
nunțate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind înființarea 
unor uniuni intercooperatiste 
— de la nivelul raionului pînă 
la centru — ca o manifestare 
a adaptării continue a meto
delor de conducere a econo
miei la realitățile vieții noas
tre.

O ultimă problemă, pusă în 
termeni și proporții cu totul 
noi în raportul Comitetului 
Central, este problema cer
cetărilor științifice. Ceea ce 
doresc eu să adaug în aceas
tă materie privește doar schi
țarea unor măsuri prin care 
cuceririle sporite ale cercetă
rilor științifice și tehnice in
digene să pătrundă, cît mai 
urgent, în viața economică.

Trăim o perioadă de revo
luționare a industriei, rezultat 
al. unui progres nemaiîntîlnit 
al științei și tehnicii. In a- 
ceste condiții, cînd tehnologia 
și procedeele de producție se 
schimbă radical și la intervale 
scurte, cînd cuceririle științei 
pătrund cu o cadență tot mai 
accelerată — aproape imediat 
— în domeniul aplicărilor 
practice, cînd se introduce pe 
scară tot mai largă automati
zarea, ar însemna să comitem 
o mare greșeală dacă ne-am 
mulțumi să vedem în dezvol
tarea economiei noastre na
ționale mai ales aspectele di
namismului său cantitativ și 
nu ne-am îndrepta simultan 
toată atenția spre conținutul 
său științific și tehnic, în spe
cial în domeniul industriei, 
unde se petrece un intens 
proces, de reînnoire cu efecte 
hotărîtoare asupra producti
vității muncii, asupra venitu
lui național, asupra condiții
lor de trai.

Nu uităm o clipă că ast
fel de cercetări științifice și 
aplicațiile lor tehnice cer fon
duri bănești și resurse mate
riale enorme ; 'nu uităm nici 
proporțiile și posibilitățile pe 
care le, are țara noastră. Dar 
orînduirea noastră și colabo
rarea cu celelalte țări socia
liste creează condițiile necesa
re de a folosi mai bine toate 
posibilitățile pentru a obține 
efecte maxime.

Și pînă acum am promovat 
cu fermitate introducerea teh
nicii noi, dar aceasta, mai ales 
sub forma importului de in
stalații moderne. A venit mo
mentul cînd știința și tehnica 
noastră trebuie să aducă o 
contribuție proprie mai mare 
la dezvoltarea economiei.

Consider interesant de rele
vat, în această ordine de idei, 
Că din costul fiecărei instala
ții moderne importate din ță
rile occidentale, circa 30—40 
la sută reprezintă plata licen
ței sau procedeului tehnolo
gic; acesta este costul plătit 
de noi pentru inteligența al
tora. Probabil că în epoca în 
care construim potențialul 
nostru industrial, nici nu este 
o altă cale; avem însă obliga
ția să privim în viitor și să 
creăm condițiile pentru a fo
losi în economie din ce în ce 
mai mult inteligența noastră 
proprie, științifică și tehnică.

Mărginindu-mă la domeniul 
economic, sînt dator să con
stat că așa intitulatul capitol 
„plan tehnic" din planul de 
ștat — care, în prezent are 
un rol secundar — trebuie să 
devină unul din elementele 
de bază ale aprecierii modu
lui de dezvoltare a economiei 
naționale și să conțină intr-a
devăr liniile directoare ale in
troducerii celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, 
străine și indigene, în toate 
compartimentele vieții eco
nomice. Prin el trebuie să fie 
date ministerelor și institute
lor lor sarcini științifice lega
te direct de nevoile econo
mice, de genul celor de care 
vorbea aici tov. Tăbîrcă, refe
ritor la producerea în țară 
a catalizatorilor.

In această epocă de furtu
nos progres tehnic, un mare 
pericol îl constituie, alături 
de învechirea utilajelor, si
tuația în care este pus, într-o 
anumită măsură, corpul nostru 

tehnic, căruia obligațiile coti
diene de muncă îi fac mai 
puțin accesibile rapidele pro
grese ale cunoștințelor tehni- 
co-științifice.

De aceea, concomitent cu 
măsurile despre care a vorbit 
aici tov. Simionescu, privitor 
la programele facultăților șt 
paralel cu măsurile menite 
să-i țină în mod obișnuit pe 
tehnicieni la curent cu tot 
ceea ce este nou, vor trebui 
găsite forme de împrospătare 
periodică a cunoștințelor lor.

Aceste măsuri — a căror 
listă eu sînt foarte departe de 
a o epuiza — trebuie comple
tate și cu o îmbunătățire a 
sistemului de cointeresare ma
terială a cercetătorilor în re
zultatele aplicării practice a 
lucrărilor lor.

Industria noastră este scu
tită de amenințarea dispari
ției celor mai slabi, caracte
ristică legii concurenței din 
lumea capitalistă. Trebuie să 
înlocuim însă, în condițiile 
noastre, aceaată amenințare 
prin folosirea conștientă și 
pricepută a legilor obiective 
ale economiei socialiste, care 
au nu numai caracter obliga
toriu, ci și caracter stimulativ.

Aceasta este calea care ne 
va asigura dezvoltarea econo
miei prin progres tehnic.

★
Și acum tovarăși, permite- 

ți-rfli, în încheiere, să spun 
cîteva cuvinte cu caracter 
extra-economic.

Directivele pentru perioa
da 1966—1970 nu sînt doar 
o înșiruire de sarcini și 
nu ne pun în poziția u- 
nor anonimi truditori pen
tru dezvoltarea unei oarecare 
economii. Sîntem oameni vii 
și omenesc este să dorim să 
îmbunătățim continuu viața 
noastră materială și s-o îm
bogățim pe cea spirituală. Sîn
tem părinți și trebuie să 
muncim pentru a crea condi
țiile în care vor trăi mîine 
copiii noștri. Sintem cetățeni 
și trebuie să asigurăm viitorul 
patriei noastre socialiste. (Vii 
aplauze). Sîntem comuniști și 
sîntem datori să apărăm i- 
deologia noastră, internațio
nalismul proletar. In aceasta 
constă conținutul real — sen
sul profund uman, patriotic și 
comunist — al Directivelor. 
(Aplauze puternice).

Viitorul nostru nu este o 
fatalitate ce cade peste noi, ci 
o realitate pe care o con
struim. De acest lucru este 
conștient poporul nostru con
structor al socialismului care 
pentru prima oară în istorie 
are încredere în viitorul său, 
pentru că are încredere în po
litica generală a partidului, 
izvorîtă din adevărurile învă
țăturii marxist-leniniste apli
cate în condițiile țării noastre 
si confirmată de scurta, dar 
intensa perioadă, a construirii 
orînduirii noastre socialiste și 
a înfloririi patriei. (Aplauze 
prelungite).

Toate documentele supuse 
dezbaterilor Congresului, por
nind de la baza solidă a reali
zărilor de pînă astăzi, sinteti- 
zînd cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, confir
mă ziua de azi și ne cheamă 
la ziua de mîine.

Ne așteaptă sarcini mari și 
nu ușoare — dar trecutul trăit 
de noi înșine e mărturie că 
sîntem capabili să le îndepli
nim cu succes. (Vii aplauze). 
Să fim la înălțimea răspunde
rilor istorice ce ne revin, și 
cu toată priceperea noastră, 
cu pasiune comunistă, să clă
dim acest viitor, așa cum este 
indicat el de linia politică ge
nerală a partidului, de hotărî- 
rile pe care le va adopta Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. (Aplauze 
prelungite).

prezentat.de
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împreună cu întregul po
por, tînăra generație a Ro
mâniei socialiste a întîm- 
pinat cu nețărmurit entuziasm 
istoricul eveniment la care 
participăm — Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, în ale cărui documen
te tineretul vede întruchipat 
propriul său program de mun
că și luptă.

Ne-a produs o mare bucurie 
aprecierea activității tineretu
lui, a organizației sale revolu
ționare, cuprinsă. în raportul 
Comitetului Central, prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu. Această înaltă apreciere 
constituie pentru noi un nou 
și puternic imbold pentru a 
munci cu și mai multă hotă- 
rîre, cu abnegație și elan ti
neresc în vederea ridicării 
patriei pe noi culmi ale con
strucției socialiste.

Alături de toți oamenii mun
cii, tineretul și-a adus o con
tribuție activă la marile' iz- 
bînzi obținute în făurirea o- 
rînduirii socialiste. El a par
ticipat la realizarea și depă
șirea, an , de. an, a prevederi
lor șesenalului, la înfăptuirea 
politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării, la 
dezvoltarea agriculturii socia
liste, la înflorirea învățămîn- 
tului, științei și culturii. O 
dată cu înaintarea patriei 
noastre pe drumul socialismu
lui s-au format din rîndurile 
generației tinere noi detașa
mente de constructori entuzi
aști — muncitori pricepuți, 
tehnicieni și ingineri cu înal
tă calificare, țărani coopera
tori stăpîni pe metodele 
agrotehnicii avansate, intelec
tuali talentați care slujesc cu 
devotament cauza poporului.

în acești ani s-a întărit 
continuu Uniunea Tineretului 
Muncitor ; ea cuprinde aproa
pe 2 200 000 membri și exerci
tă o puternică influență în 
masele largi ale tineretului, 
pe care, sub conducerea per
manentă a partidului, le edu
că în spiritul dragostei și a- 
titudinii înaintate față de 
muncă, le însuflețește și le 
mobilizează în grandioasa o- 
peră constructivă a întregului 
popor.

Organizația noastră revolu
ționară este conștientă că toa
te succesele obținute în for
marea și afirmarea profesio
nală și spirituală a tineretului 
sînt rodul grijii și atenției cu 
care partidul, Comitetul său 
Central se ocupă de tînăra 
generație, a cărei educare și 
formare în spirit comunist, 
așa cum se arată în raport, 
constituie una din preocu
pările cențrale, o îndatorire de 
onoare a întregului partid.

Vă rog să-mi dați voie să 
exprim aici, în fața Congre
sului, profundul sentiment de 
recunoștință al tineretului 
nostru față de partid și să vă 
asigur că ne vom consacra tot 
elanul, pasiunea și energia

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE ENACHE
noastră măreței cauze a Par
tidului Comunist Român, con
strucției socialismului și co
munismului în patria noastră.

înfăptuirea obiectivelor de 
mare însemnătate pe care le 
stabilește Congresul va cere 
eforturi susținute din partea 
întregului popor, în care se 
vor integra și eforturile tine
retului nostru. Nouă, membri
lor Uniunii Tineretului Comu
nist ne este limpede că pen
tru îndeplinirea acestei sar
cini este necesară îmbunătăți
rea activității tuturor organi
zațiilor U.T.C. din întreprin
derile industriale, șantiere, u- 
nități agricole, din școli și fa
cultăți.

Așa cum subliniază docu
mentele Congresului, factorul 
determinant al progresului în
tregii economii, al dezvoltării 
construcției socialiste este 
continuarea neabătută a poli
ticii de industrializare socia
listă pe baza tehnicii celei mai 
avansate. Or, dezvoltarea in
dustriei pe o asemenea bază 
presupune, pe lîngă entuziasm, 
o înaltă competență, capacita
tea de a folosi cu maximum 
de randament tehnica noua. 
Iată de ce, Uniunea Tineretu
lui Comunist își propune sa 
desfășoare o activitate și mai 
intensă pentru a stimula la 
tineri dorința de a-și perfec
ționa necontenit pregătirea 
profesională, de a cunoaște și 
folosi cu pricepere procedeele 
tehnologice avansate, mași
nile, instalațiile și Utilajele 
moderne care se introduc în 
toate ramurile economiei na
ționale, de a întări răspun
derea și disciplina în produc
ție. Considerăm necesar ca 
ministerele și conducerile în
treprinderilor să acorde mai 
multă atenție conținutului 
diferitelor forme de pregătire 
profesională a muncitorilor, 
îneît acestea să asigure în
sușirea de cunoștințe la nive
lul actual al înzestrării indus
triei noastre.

O mare parte a tinerilor 
muncitori se pregătesc pe băn
cile școlilor profesionale, în 
rîndul cărora U.T.C. își pro
pune să îmbunătățească munca 
politică și organizatorică pen
tru mobilizarea elevilor la o 
temeinică pregătire profesio
nală. Ne exprimăm convinge
rea că în ansamblul măsuri
lor cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului își va găsi re
zolvarea și problema coordo
nării îndrumării acestor școli 
din partea ministerelor de 
specialitate și a Ministerului 
învățămîntului, în vederea 
perfecționării procesului de 
învățămînt și a înlăturării 
unor deficiențe care se mai 
manifestă în activitatea șco
lilor profesionale. In același 
timp, credem că se vor găsi 
soluții și pentru îmbunătăți
rea practicii în producție, care 
are o importanță deosebită 
pentru pregătirea elevilor a- 
cestor școli.

Uniunea Tineretului Comu
nist- își propune ca unul din 
obiectivele importante ale ac
tivității de viitor, îmbunătă
țirea muncii în rîndul tinere
tului de la sate. Vom depune 
toate strădaniile pentru a mo
biliza pe tinerii cooperatori, 
mecanizatori, pe cel care lu
crează în gospodăriile agri
cole de stat, la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor cuprinse 
în Directive privind creșterea 
producției cerealiere, lărgirea 
bazei furajere, dezvoltarea 
șeptelului de animale, folosi
rea mecanizării și aplicarea 
agrotehnicii înaintate.

Am reținut cu mare satis
facție măsurile preconizate 
pentru îmbunătățirea învăță
mîntului de toate gradele, 
faptul că în anii cincinalului 
aproape un sfert din popu
lația țării va fi cuprinsă în 
școli. Indicațiile din raport 
cu privire la necesitatea ex
tinderii duratei învățămîntu
lui general obligatoriu reflec
tă preocuparea partidului 
nostru pentru viitorul țării, 
pentru a asigura întregului 
tineret al patriei noastre un 
nivel tot mai înalt de cultu
ră, în pas cu dezvoltarea im
petuoasă a patriei noastre, cu 
progresul științei contempora
ne. Noi perspective deschid în 
fața tineretului măsurile pre
văzute pentru extinderea în
vățămîntului mediu și înfiin
țarea, în afara liceelor de cul
tură generală, a liceelor teh
nice, agricole, economice, pe
dagogice.

Extinderea gratuității ma
nualelor și pentru elevii șco
lilor medii este o nouă dova
dă semnificativă a grijii par
tidului și guvernului de a asi
gura tinerei generații condiții 
tot mai favorabile de învăță
tură. Tineretul primește a- 
ceastă prevedere cu o vie re
cunoștință, cu hotărîrea de 
a-și însuși tot mai temeinic 
comorile științei, artei și cul
turii cuprinse în cărțile pe 
care poporul î le pune cu atîta 
generozitate la dispoziție.

Uniunea Tineretului Comu
nist va da cea mai mare aten
ție îmbunătățirii muncii de 
educație a tineretului studios, 
în primul rînd pentru că tot 
tineretul țării trece prin școa
lă și pentru că, plecînd din 
școală, tinerii trebuie să intre 
în viață cu o bună pregătire 
profesională, cu un larg ori
zont de cultură generală.

Din raportul Comitetului 
Central am desprins sarcinile 
mari pe care actuala etapă le 
ridică pentru formarea omu
lui nou, însuflețit de idealu
rile nobile ale socialismului, 
de principiile moralei comu
niste, cu un larg orizont cul
tural. Organizația noastră, mi- 
litînd pentru dezvoltarea aces
tor trăsături în rîndul tinerei 
generații, își va aduce o con
tribuție sporită la creșterea 

unui tineret devotat trup și 
suflet partidului, caracterizat 
prin energie și pasiune în în
deplinirea sarcinilor, prin- 
tr-un înalt simț de răspunde
re față de îndatoririle sociale. 
Vom lupta pentru formarea 
unui tineret demn, cinstit și 
curajos, cu o conduită irepro
șabilă în toate împrejurările 
vieții, optimist și încrezător 
în viitor, animat de profunde 
sentimente patriotice și inter
naționaliste, un tineret al că
rui ideal de viață să fie slu
jirea cu abnegație a interese
lor poporului, a cauzei socia
lismului și păcii.

Avînd în față bogăția de 
idei, analiza profundă și mul
tilaterală făcută de Congresul 
partidului tuturor laturilor 
vieții economice, politice și 
sociale, organizația noastră va 
desfășura o intensă activitate 
pentru ca. tinerii să-și însu
șească învățătura marxist-le- 
ninistă, politica partidului și, 
pe această bază, să înțeleagă 
și mai clar țelurile pentru 
care luptă, să transforme în 
profunde convingeri comunis
te învățămintele cuprinse în 
documentele de partid.

în acest proces de formare 
a conștiinței comuniste, un rol 
deosebit îl va avea istoria 
partidului nostru, sinteză a 
îndelungatei sale tradiții de 
luptă, carte de căpătîi în edu
carea tinerei generații, care 
va găsi în paginile acestei is
torii un permanent exemplu 
și un îndemn de devotament 
și de slujire în toate împre
jurările vieții a cauzei parti
dului și poporului. Cunoscînd 
în profunzime trecutul glorios 
de luptă al Partidului Comu
nist Român, sub al cărui steag 
poporul și-a îndeplinit secu
larele sale aspirații de liber
tate și fericire — tineretul din 
țara noastră va învăța să pre- 
țuiască și mai mult marile 
izbînzi ale socialismului și 
perspectivele care, deschizîn- 
du-se larg în fața patriei, se 
deschid în fața fiecăruia din
tre noi.

Tineretul manifestă o mare 
sete de cultură, dorește să 
cunoască ceea ce este nou în 
știință, artă și literatură. Pen
tru a contribui la formarea 
unui tineret multilateral pre
gătit, cu un larg orizont de 
cunoștințe vom folosi mai 
bine multiplele posibilități pe 
care le oferă activitățile cul
tural-educative și sportive, 
instituțiile de cultură și artă. 
Tinerii au primit întotdeauna 
cu interes operele scriitorilor 
și artiștilor noștri contempo
rani. Ei sînt dornici să vadă 
oglindite în lucrările creatori
lor noștri de azi munca po
porului, aspirațiile, frumuse
țile vieții și marile sale bucu
rii pe care le trăiește în anii 
de construcție socialistă. îm
părtășim convingerea că scri
itorii și artiștii nu-și vor pre
cupeți eforturile și strădanii

le spre a îmbogăți tezaurul 
spiritual al poporului cu o- 
pere valoroase, care să contri
buie la formarea omului nou 
al societății noastre socialiste.

Cu adîncă bucurie și satis
facție au întîmpinat membrii 
Uniunii Tineretului Muncitor 
propunerea ca organizația re
voluționară a tineretului să 
poarte numele de Uniunea Ti
neretului Comunist. Această 
denumire care evocă eroicele 
tradiții ale mișcării de tineret 
din România corespunde pe 
deplin caracterului revoluțio

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI FILA DAMASCHIN
Dezvoltarea multilaterală a 

economiei naționale face ne
cesară continuarea neabătută 
a politicii de industrializare 
socialistă a țării în legătură 
cu aceasta, am reținut din ra
portul Comitetului Central, 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și din celelalte ra
poarte marea răspundere care 
revine industriei construc
toare de mașini pentru înfăp
tuirea pe mai departe a aces
tei politici.

Sînt muncitor la Uzinele 
constructoare de mașini Re
șița de 25 de ani. Ca și to
varășii mei de muncă, sînt 
adînc convins de justețea po
liticii partidului nostru de 
dezvoltare cu prioritate a in
dustriei grele, în special a in
dustriei constructoare de ma
șini. De această ramură de
pinde în mare măsură dezvol
tarea pe o linie mereu ascen
dentă a întregii economii 
naționale, bunăstarea poporu
lui, independența și suvera
nitatea țării.

în anii șesenalului, colecti
vul Uzinei constructoare de 
mașini Reșița a obținut suc
cese remarcabile în asimilarea 
și punerea în fabricație a unor 
produse de înaltă tehnicitate 
ca : motoare Diesel de 2100 
CP pentru locomotiva Diesel- 
electrică, o gamă largă de 
turbine hidraulice și genera
tori pentru centralele hidrau
lice de pe Bistrița, turbine cu 
aburi șl altele. Aceste produ
se, prin caracteristicile lor 
tehnico-funcționale, se ridică 
la nivelul celor mai reușite 
existente pe piața mondială.

In aceste realizări se reflec
tă nu numai munca depusă 
de colectivul întreprinderii, ci 
și ajutorul deosebit de impor
tant acordat uzinei care, în 
ultimii ani, a fost în mare 
parte reconstruită, moderni
zată și înzestrată cu utilaje 
de cea mai înaltă tehnicitate. 
Numai în perioada 1960—1965 
s-au investit în acest scop 
peste 600 milioane de lei. 
Secții noi, cum sînt complexul 
de turnătorii de la Mociur, 
forja, hala de utilaj greu și 
secția de motoare Diesel, care 
au intrat în funcțiune în ul
timii ani, au transformat Uzi
nele constructoare de mașini 
Reșița în una din cele mai 
puternice și mai bine înzes
trate uzine din această ra
mură de bază a industriei 
țării. Din însărcinarea colec- 

nar al organizației noastre, 
idealurilor comuniste în spiri
tul cărora, sub conducerea 
partidului, Uniunea Tineretu
lui Comunist aducă tînăra ge
nerație.

Statutul Partidului Comu
nist Român conferă Uniunii 
Tineretului Comunist deose
bita cinste de a fi principa
la rezervă a partidului. De-a 
lungul celor aproape 45 de 
ani de existență, cei mai buni 
membri ai organizației revo
luționare a tineretului au 
considerat drept cea mai înal

tivului uzinei noastre, aduc 
cele mai călduroase mulțumiri 
conducerii de partid și de 
stat pentru condițiile pe care 
ni le-a creat și pentru dota
rea cu noi capacități de pro
ducție la un înalt nivel tehnic.

însuflețit de mărețele per
spective prevăzute în Direc
tivele Congresului, colectivul 
uzinei, sub îndrumarea organi
zațiilor de partid, desfășurînd 
larg întrecerea socialistă a 
realizat sarcinile de plan pe 
primul semestru cu 7 zile mai 
devreme. Permiteți-mi să ra
portez Congresului că toate 
angajamentele luate în cinstea 
acestui măreț eveniment au 
fost realizate și depășite, dîn- 
du-se peste plan importante 
cantități de mașini și utilaje.

Rezultatele obținute ilus
trează creșterea capacității or
ganizatorice a organelor și or
ganizațiilor de partid, a nive
lului de conștiință a oamenilor 
muncii, competența, spiritul de 
răspundere și avîntul cu care 
înfăptuiesc politica partidului.

Din planurile de perspectivă 
ale dezvoltării economiei na
ționale, muncitorilor reșițeni 
le revin sarcini de mare răs
pundere — și anume de a con
strui cea mai mare parte a 
utilajului pentru hidrocentra
le și termocentrale, de a dez
volta producția de motoare 
Diesel necesare modernizării 
transportului feroviar. Noi 
sîntem mîndri de încrederea 
ce ni se acordă, în mod deose
bit pentru participarea noas
tră efectivă la construcția a 
3 din cele 6 hidroagregate de 
178 MW, care vor echipa hi
drocentrala electrică de la 
Porțile de Fier. Munca de 
perspectivă, care caracterizea
ză politica partidului nostru, 
ne-a permis să luăm din timp 
măsurile necesare, printre 
care întărirea disciplinei teh
nologice, ridicarea calificării 
profesionale, îmbunătățirea 
muncii de concepție, astfel în
eît putem să asigurăm cel 
de-al IX-lea Congres că sîn
tem pe deplin pregătiți să în
deplinim cu cinste aceste sar
cini. în momentul de față se 
află într-o fază înaintată asi
milarea turbinei de 50 MW — 
agregat de mare capacitate și 
tehnicitate ridicată ce se fa
brică pentru prima dată în 
țara noastră. De asemenea, 
în acest an vom livra primul 
motor Diesel de 1 250 CP pen

tă aspirație a vieții lor cin
stea de a munci șl lupta sub 
steagul partidului, au consi
derat drept cea mai înaltă 
dovadă de încredere primirea 
lor în rîndurile partidului. 
Raportăm cu mîndrie Congre
sului că din rîndurile organi
zației noastre, numai în pe
rioada care a trecut de la 
Congresul al VIII-lea al Par
tidului Comunist Român, pes
te 230 000 tineri au fost re
comandați să intre în detașa
mentul de avangardă al cla
sei muncitoare.

După o ședință a Congresului

tru locomotiva Diesel hidrau
lică.

în legătură cu sarcinile ce 
le avem în viitorul cincinal la 
hidroagregate, din analiza fă
cută rezultă că eșalonarea pe 
ani a acestora nu este în con
cordanță cu actualele capa
cități la utilajele grele. Ast
fel, în primii ani acestea nu 
vor fi folosite integral, ca apoi 
în ultimii ani să fie supraîn
cărcate. De aceea, pentru folo
sirea cît mai deplină a capaci
tăților de producție cu care 
este înzestrată uzina, propun 
ca Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Comi
tetul de Stat al Planificării să 
studieze reeșalonarea pe ani 
a fabricației de hidroagregate. 
De asemenea, consider necesar 
să se stabilească cît mai cu- 
rînd temele de proiectare pen
tru hidroagregate, în scopul 
creării decalajului necesar în
tre proiectare și fabricație.

în același timp, propun ca 

în numele milioanelor de 
tineri și tinere din țara noas
tră ne angajăm solemn în 
fața Congresului să ne strîn- 
gem și mai puternic rîndurile 
în jurul Partidului Comunist 
Român șl, sub steagul său 
glorios de luptă, să muncim 
neobosit, alături de întregul 
popor, pentru a apropie de 
prezentul României socialiste 
luminile viitorului comunist, 
spre care se îndreaptă ochii 
și inimile noastre tinere.

organele centrale să studieze 
dezvoltarea capacităților de 
producție ale , fabricilor de 
scule normalizate, și elemente 
de asamblare, astfel îneît scu- 
lăria uzinelor noastre să rea
lizeze numai pe cele specifice 
și să contribuie în mai mare 
măsură la echiparea cu scule, 
dispozitive și verificatoare a 
procesului de fabricație.

în încheiere, mă angajez în 
numele constructorilor de ma
șini de la Reșița să dăm viață 
mărețelor sarcini ce ne stau 
în față, să depunem toată pri
ceperea și capacitatea noastră 
de muncă sub Conducerea și 
îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, să reali
zăm produse la un înalt nivel 
calitativ, cu parametrii func
ționali la nivelul tehnicii mo
derne, adueîndu-ne contribu
ția la înfăptuirea mărețului 
program de înflorire a scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Sala Congresului
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Raportul Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român prezentat Congresului 
de tovarășul Nicolae Ceau- 
șes<l ne înfățișează mărețul 
tablou al realizărilor obținute 
de poporul nostru condus de 
partid, perspectivele gran
dioase ce se deschid în fața 
oamenilor muncii din patria 
noastră pe drumul luminos al 
socialismului.

Trăsătura caracteristică a 
documentelor supuse dezba
terii Congresului o constituie 
realismul profund al obiecti
velor stabilite, conținutul lor 
științific, întemeiat pe reali
tățile și posibilitățile dezvoltă
rii țării noastre. Documentele 
Congresului sînt un exemplu 
strălucit de gîndire colectivă 
și de analiză științifică, crea
toare.

Orgaiîele și organizațiile de 
partid, oamenii muncii din re
giunea Crișana au primit cu 
satisfacție și deplină aproba
re prevederile proiectelor de 
Directive, văzînd în ele întru
chiparea propriilor năzuințe, 
a căror realizare va duce la 
ridicarea economiei și culturii 
patriei noastre pe o nouă 
treaptă de dezvoltare, la creș
terea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al ce
lor ce muncesc.

Așa cum subliniază raportul 
Comitetului Central, ca ur
mare a aplicării consecvente 
a politicii de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție 
pe teritoriul țării- și regiunea 
Crișana a cunoscut o continuă 
dezvoltare economică și so- 
clal-culturală în anii șesena- 
lului. Pentru dezvoltarea re
giunii s-au alocat investiții în 
valoare de aproape cinci mi
liarde și jumătate lei. Conco
mitent cu dezvoltarea între
prinderilor existente, pe harta 
regiunii au apărut noi obiec
tive industriale, de mare în
semnătate, cum este Uzina de 
alumină din Oradea, care a 
intrat recent în funcțiune, li- 
vrînd primele cantități de alu
mină românească. Această 
unitate modernă, împreună cu 
exploatările de bauxită din 
munții Bihorului, cu stațiile 
de preparare a bauxitei de la 
Dobrești și Chistag, pun ba
zele unei noi ramuri a meta
lurgiei neferdase ■— industria 
aluminiului. A fost construită 
fabrica de amendamente 
calcaroase pentru agricultură, 
sînt în curs de execuție: 
Centrala electrică de termofi- 
care, noua turnătorie de la 
Uzina „înfrățirea" și altele. 
Prin grija partidului și guver
nului tot mai multe întreprin
deri au fost dotate cu mașini 
și utilaje moderne de înaltă 
tehnicitate. A crescut gama 
produselor livrate la export, 
îmbunătățindu-se continuu ca
litatea lor.

Prin construirea și punerea 
în funcțiune a noilor obiec
tive. prin munca plină de ab
negație desfășurată de colec
tivele din întreprinderi, vo

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI TEODOR HAȘ
lumul producției industriale a 
crescut în anii șesenalului de 
peste două ori. In prezent, in 
regiunea Crișana se fabrică 
aproape o treime din produc
ția țării de mașini-unelte pen
tru așchierea metalelor, un 
sfert din producția de lignit, 
de lacuri și vopsele, peste 20 
la sută din produsele refrac
tare, 13 la sută din producția 
de încălțăminte din piele.

Acest tablou sumar al dez
voltării industriale a regiunii 
noastre confirmă justețea po
liticii partidului de valorifi
care superioară și complexă a 
resurselor naturale.

Critica adresată în raport 
lipsurilor din activitatea eco
nomică este pe deplin valabilă 
și pentru regiunea noastră. Ți- 
nînd seama de neajunsurile ce 
le-am avut, organizațiile de 
partid vor acorda atenție mai 
mare folosirii mașinilor la în
treaga lor capacitate, desfășu
rării ritmice a producției, 
creșterii nivelului de tehni
citate, pregătirii cadrelor ca
lificate și îmbunătățirii conti
nue a calității produselor.

Vorbitorul a arătat că după 
încheierea cooperativizării a- 
griculturii, comitetul regional 
de partid a îndrumat activi
tatea sfaturilor populare, a 
specialiștilor, munca politică 
de masă spre folosirea cit mai 
rațională a pământului, îmbu
nătățirea structurii culturilor, 
ținînd seama de eficiența lor 
economică, spre lichidarea ră- 
mînerii în urmă a zootehniei.

Cu sprijinul partidului și 
statului, gospodăriile agricole 
de stat din regiune au devenit 
mari unități producătoare de 
cereale și produse animaliere. 
An de an crește numărul u- 
nităților fruntașe, model de 
gospodărire socialistă, care 
realizează beneficii peste plan. 
Gospodăriile agricole de stat 
Ținea, Valea lui Mihai, Ioșia 
și Săcuieni dau fiecare anual 
beneficii de peste 3 milioane 
lei. In viitor vom acorda aten
ție tot mai mare extinderii 
experienței înaintate a aces
tor unități și organizării pro
ducției pe baze științifice.

în anii care au trecut, tot 
mai multe cooperative agri
cole au îmbunătățit organiza
rea muncii și procesul de pro
ducție. Mobilizînd rezervele 
de care dispun și prin folosi
rea sprijinului acordat de stat, 
ele au obținut rezultate pozi
tive în creșterea producției 
vegetale și animale. Aceste 
progrese sînt cu atît mai im
portante cu cît au avut loc în 
condițiile profundelor trans
formări aduse în viața țără
nimii de cooperativizarea a 
griculturii. Numai în 1964 
fondul de bază a crescut cu 
peste 78 milioane lei, ca ur
mare a obținerii unor venituri 
de aproape 500 milioane, dînd 
posibilitate cooperativelor a- 
grlcole de producție să spo
rească valoarea zilei-muncă și 
multora dintre ele să acorde 
avansuri bănești lunare.

Cu toate rezultatele obținu
te, sîntem nemulțumiți de fap

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LAJOS CSOGOR

tul că unele cooperative agri
cole, mai ales din zona de 
deal, nu realizează producții 
la nivelul posibilităților ce le 
au. Concluziile ce se desprind 
din raportul Comitetului Cen
tral cu privire la cooperati
vele agricole de producție din 
zona de deal constituie un în
dreptar prețios pentru activi
tatea noastră de viitor, de
oarece peste 30 la sută din 
suprafața arabilă a regiunii 
este deținută de unitățile si
tuate în această zonă. Aces
tor cooperative le vom acorda 
un ajutor mai concret, orien- 
tîndu-le spre dezvoltarea ra
murilor care, în condițiile Spe
cifice ale fiecărei unități, a- 
duc cele mai mari venituri.

Dezvoltarea agriculturii este 
strîns legată de creșterea con
tinuă a producției de grîu și 
porumb, culturi care în regiu
nea noastră au condiții favo
rabile. Creșterea producției de 
cereale constituie pentru noi 
obiectivul principal. El poate 
fi realizat prin extinderea iri
gațiilor, aplicarea pe supra
fețe tot mai mari a amenda
mentelor și îngrășămintelor 
chimice, prin ridicarea gradu
lui de mecanizare a lucrărilor.

Ne-am propus măsuri con
crete pentru lichidarea rămî- 
nerii în urmă a sectorului 
zootehnic, care are la noi bune 
tradiții și posibilități. In lu
mina prevederilor proiectelor 
de Directive ale Congresului 
am și luat unele măsuri pen
tru asigurarea creșterii numă
rului de vaci cu lapte, a ovi
nelor cu lînă fină și a por
cinelor. Vom intensifica ac
țiunea de selecție pentru îm
bunătățirea raselor.

Noile măsuri luate de par
tid și guvern cu privire la co
interesarea materială a țără
nimii în sporirea producției 
agricole contribuie la crește
rea veniturilor cooperatorilor 
din regiune, numai în acest 
an cu peste 10 milioane lei. 
Experiența acumulată ne ara
tă că sînt încă mari rezerve 
care trebuie mobilizate în toa
te unitățile agricole din re
giune.

Succesele obținute de oa
menii muncii exprimă cu pu
tere creșterea continuă a ro
lului de conducător politic al 
partidului, a capacității, for
ței și maturității organizațiilor 
sale în rezolvarea celor mai 
complexe probleme în toate 
domeniile de activitate.

Schimbările calitative in
tervenite în viața partidului, a 
întregii noastre societăți, sta
diul actual al luptei poporu
lui pentru construirea socia
lismului sînt puternic reflec
tate în prevederile proiectului 
de Stătut al Partidului Comu
nist Român care a fost primit 
cu deosebită satisfacție de că
tre membrii de partid. Res
pectarea cu strictețe a pre
vederilor Statutului va asi
gura întărirea pe mai depar
te a rolului de conducător po
litic, a unității de monolit 
a partidului nostru, creșterea 
capacității sale de organizare 

șl mobilizare a oamenilor 
muncii.

Proiectul de Statut reafir
mă cu putere principiul mun
cii colective ca principiu su
prem al conducerii de partid. 
Comitetul regional acționează 
sistematic pentru aplicarea 
indicațiilor conducerii parti
dului privind îmbunătățirea 
continuă a stilului și metode
lor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid.

Documentele Congresului 
pun în fața organizațiilor de 
partid sarcini de mare răspun
dere, care impun ridicarea 
întregii munci de partid pe o 
treaptă mai înaltă. Comite
tul regional de partid va con
tinua munca pentru o cît mai 
justă repartizare a membrilor 
de partid la locurile cheie ale 
producției, mai ales pe șantie
rele de construcții, în brigă
zile din stațiunile de mașini 
șl tractoare, în gospodăriile a- 
gricole de stat și cooperativele 
agricole de producție.

Ne vom preocupa în mod 
deosebit de ridicarea nivelului 
politic, ideologic și de cultură 
generală al comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din 
regiune. în centrul activității 
ideologice a comitetului re
gional de partid, a organiza
țiilor de bază va sta studie
rea și însușirea temeinică a 
hotărîrilor Congresului de 
către toți oamenii muncii. 
Vom îmbunătăți munca po
litică educativă pentru dez
voltarea conștiinței socialiste 
a maselor, pentru educarea 
lor patriotică, o vom lega mai 
strîns de sarcinile principale 
ce stau în fața organizațiilor 
de partid, de cerințele Con
crete ale fiecărei unități, pen
tru a îndeplini în condiții tot 
mai bune sarcinile ce le re
vin în toate domeniile de ac
tivitate. Vom milita cu perse
verență pentru ridicarea ca
lității de membru al partidu
lui la nivelul prevederilor 
Statutului, a autorității și 
prestigiului de care se bucură 
iubitul nostru partid comu
nist.

Comitetul regional de partid 
Crișana a primit un sprijin 
permanent din partea condu
cerii partidului în rezolvarea 
multiplelor sarcini care au 
stat în fața noastră privind 
dezvoltarea economică și so- 
clal-culturală a regiunii. Cu 
acest prilej, permiteți-mi ca, 
în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din 
regiunea Crișana, să adresez 
cele mai călduroase mulțumiri 
conducerii încercate a parti
dului, Comitetului Central și 
Biroului său Politic.

Strîns uniți în jurul parti
dului, însuflețiți de perspec
tivele dezvoltării scumpei 
noastre patrii, asigurăm Con
gresul, întregul partid, că oa
menii muncii din regiunea 
Crișana nu vor precupeți nici 
un efort pentru a realiza în 
întregime sarcinile ce le vor 
reveni din Hotărîrile Congre
sului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. 

între pregătirea lor profesio
nală la un nivel cît mai ridi
cat și formarea lor ca cetățeni 
patrioți devotați poporului, 
României socialiste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU ILIESCU
Rezultatele obținute de po

porul român și programul de 
dezvoltare a economiei națio
nale în următorul cincinal, 
cuprinse în documentele puse 
în dezbaterea Congresului, 
confirmă pe deplin teza din 
Declarația partidului nostru 
din aprilie 1964, potrivit că
reia „Construirea noii socie
tăți este opera istorică a po
porului din țara respectivă, 
rodul activității sale creatoa
re, al eforturilor și muncii 
sale".

Asemenea tuturor regiuni
lor și raioanelor țării, în anii 
șesenalului și raionul Cîmpu- 
lung Moldovenesc a cunoscut 
o importantă dezvoltare eco
nomică și social-culturală ; 
s-au dezvoltat industria fores
tieră. industria chimică și ali
mentară ; în cele mai îndepăr
tate sate s-au construit școli 
de cultură generală ; în fie
care comună funcționează că
mine culturale, iar în cinstea 
Congresului întregul raion a 
fost electrificat.

Atenția noastră în condu
cerea activității economice 
ne-am îndreptat-o în mod 
deosebit spre economia fores
tieră, care are o pondere de 
54 la sută în totalul produc
ției industriale a raionului.

întreaga muncă de partid 
în economia forestieră a fost 
orientată spre înfăptuirea sar
cinilor trasate de Congresul 
al VIII-lea privind refacerea 
patrimoniului forestier, redu
cerea pierderilor în exploatare 
și prelucrare, valorificarea su
perioară a masei lemnoase. 
Pentru realizarea acestor sar
cini importante am pus accent 
pe creșterea rolului de condu
cător politic al organizațiilor 
de partid, pe întărirea aces
tora și pe controlul îndeplini
rii hotărîrilor. Astăzi avem 
organizații de partid în toate 
sectoarele întreprinderilor fo
restiere. în centrul întregii 
activități a organizațiilor de 
partid au stat îmbunătățirea 
calității produselor și spori
rea volumului de mărfuri pen
tru export. Ca rezultat al mo
bilizării oamenilor muncii în 
frunte cu comuniștii s-au ob
ținut rezultate de seamă.

Punerea în valoare a mari
lor rezerve existente în secto
rul forestier, ridicarea gradu
lui de mecanizare, cît și orga
nizarea mai bună a muncii au 
făcut ca productivitatea mun
cii să crească în această pe
rioadă cu 40 la sută, procen
tul de cherestea superioară a 
crescut cu 8 la sută.

Din experiența pozitivă a 
organizațiilor de partid aș dori 
să menționez acțiunea de per
manentizare a muncitorilor 
forestieri și de organizare a 
brigăzilor complexe cu acord 
global. Această inițiativă, ge
neralizată și aplicată în în
treaga regiune, a dat rezul

Poporul nostru, strîns unit 
în jurul partidului, privește 
cu nemărginită încredere în 
viitor. Garanția dezvoltării O 
constituie conducerea perma

tate bune ; consider că aceas
tă formă de organizare a 
muncii în sectorul forestier 
și-a dovedit eficacitatea și ar 
trebui studiată și extinsă și în 
alte regiuni forestiere.

în raport s-a subliniat că 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale este necesar să se 
formeze un număr corespun
zător de cadre bine pregătite 
pentru diferite ramuri ale 
producției. Acest lucru e deo
sebit de important și pentru 
economia forestieră. Noi ne 
vom ocupa și pe viitor de ri
dicarea calificării, în special 
a muncitorilor din exploatările 
forestiere. Este bine însă ca 
Ministerul Economiei Fores
tiere să studieze problema ca
lificării pentru acest sector de 
activitate, mai ales că în mo
mentul de față nu este ela
borat un sistem unitar de ca
lificare, care să-l cointereseze 
mai mult pe muncitor și care 
fără îndoială ar contribui la 
creșterea stabilității oamenilor 
pe locul de producție.

Proiectul de Directive pune 
în fața noastră probleme im
portante in special pe linia 
creșterii productivității fondu
lui forestier. Prin operațiunile 
de îngrijire a arboretelor se 
pot crea condiții pentru creș
terea productivității pădurilor 
în viitor cu circa 10 la sută, 
reducînd ponderea produselor 
principale în structura masei 
lemnoase exploatate. Un mai 
mare accent va trebui să pu
nem pe valorificarea lemnului 
de dimensiuni mici în pro
duse superioare. Anii trecuți, 
în regiunea Suceava s-au fă
cut studii și experimentări în 
această direcție și s-au obți
nut rezultate bune ; din lem
nul mărunt s-au produs plăci 
dure și plăci fibrolemnoase cu 
calități superioare. în raionul 
Cîmpulung din experimenta
rea pe care am făcut-o a re
zultat că anual avem posibi
litatea să valorificăm cel pu
țin 12 000 tone crăci în snopi 
ca materie primă pentru plăci 
fibrolemnoase. Prlntr-o mai 
mare grijă față de sortarea 
materialului lemnos vom ob
ține în plus o cantitate de 
5 000 mc lemn de lucru anual 
față de realizările medii obți
nute în planul de 6 ani.

Comitetul raional de partid 
va acorda o mare grijă valo
rificării produselor accesorii 
ale pădurii. încă din acest an 
cetina de rășinoase care în 
trecut nu a cunoscut nici o 
utilizare va fi valorificată în 
făină vitaminoasă, cu rol bio- 
stimulator în hrana animale
lor. în prezent la Cîmpulung, 
stația pentru prepararea aces
tei fălnl execută probele teh
nologice după care va Intra în 
producție. Urmează să ne pre
ocupăm și mai mult de va
lorificarea fructelor de pădure 
și a ciupercilor comestibile. 

nentă și înțeleaptă a iubitu
lui nostru partid. în numele 
cadrelor didactice, al tuturor 
intelectualilor din regiunea 
noastră, făgăduim că vom de

în raportul Comitetului Cen
tral s-a pus un mare accent 
pe necesitatea întăririi legă
turii organelor de partid cu 
masele. în activitatea de vii
tor vom urmări dezvoltarea 
continuă a legăturii noastre 
cu colectivele de muncă, vom 
sta mai mult în mijlocul oa
menilor ca să-i ascultăm, să-i 
consultăm, să dăm curs și să 
stimulăm inițiativele lor va
loroase. Vom dezvolta acest 
stil de muncă și în cadrul 

In sala Congresului

pune toate străduințele pentru 
a educa specialiști bine pregă
tiți, devotați trup și suflet 
partidului și patriei noastre 
socialiste.

unităților economice, pornind 
de la premisa că fiecare con
ducător, oricît de capabil ar 
fi, are mereu de învățat de 
la mase.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
raionul Cîmpulung Moldove
nesc asigur Congresul că ne 
vom achita cu cinste de măre
țele sarcini pe care le pune în 
fața întregului nostru popor 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

în ultimele săptămîni. mili
oane de’ oameni au studiat 
în mod aprofundat proiectele 
de Directive ale Congresului 
partidului, găsind o legătură 
intimă între munca lor și mă
rețele realizări din toate do
meniile economiei și culturii 
scumpei noastre patrii, Ro
mânia socialistă.

Cadrele didactice, oamenii 
de știință, toți intelectualii 
din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară au primit cu satis
facție și entuziasm programul 
propus de partid, de condu
cerea sa, pentru ridicarea Ro
mâniei pe culmi tot mai înal
te în opera de construire a 
societății socialiste.

Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. prim 
secretar al Comitetului Cen
tral, arată că : „Programul de 
dezvoltare a societății socia
liste în următorii cinci ani. 
satisfacerea nevoilor mereu 
rrescînde ale / economiei na
ționale sînt indisolubil legate 
de progresul științei, de inten
sificarea cercetărilor funda
mentale și aplicative în toate 
.ramurile".

Pentru a ne ridica la înăl
țimea acestei cerințe, avem 
datoria să contribuim mai ac
tiv, prin realizări proprii, la 
propășirea științei. în același 
timp, alături de intelectualii 
din întreaga țară, oamenii de 
știință și cultură din regiunea 
noastră sînt conștienți de ne
cesitatea propagării prin toa
te mijloacele a științei și cul
turii, care au devenit în țara 
noastră cauza comună a între
gii societăți, condiții de bază 
ale construcției «ocialiste.

în anii neutri, Tîrgu-Mure- 

șul a devenit un centru uni
versitar cu 3 institute de în- 
vățămînt superior, cu 7 fa
cultăți, avînd și o bază de cer
cetări științifice a Academiei, 
în orașul nostru se desfășoară 
astăzi o viață intelectuală in
tensă. în institutele de învă* 
țămînt superior, la baza Aca
demiei muncesc cot la cot, în 
spiritul unei adevărate frății, 
cadre didactice, cercetători și 
studenți români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți.

în decursul anilor noi am 
urmărit activitatea celor 2 148 
absolvenți ai Institutului de 
medicină și farmacie, înca
drați pe tot întinsul patriei 
hoastre și am putut constata 
'cu vie satisfacție că majorita
tea lor covîrșitoare se achită 
cu cinste de sarcinile ce le 
revin.

Azi, în patria noastră so
cialistă în plină înflorire ti
nerilor absolvenți le sînt asi
gurate multiple și bogate po
sibilități pentru a putea servi 
cauza cea mai nobilă, cauza 
poporului și a partidului. Pre
vederile raportului deschid 
perspective și mai luminoase 
generațiilor tinere de a dez
volta, alături de cercetătorii 
vîrstnici, tradițiile progresiste 
ale științei românești.

Cadrele I.M.F.-ului din Tîr- 
gu Mureș — instituție care 
împlinește în acest an 20 de 
ani de existență —■ au contri
buit prin munca lor la rezol
varea unor probleme Impor
tante ale cercetării fundamen
tale și aplicative din domeniul 
medicinei. Activitatea științi
fică s-a oglindit în revistele 
și publicațiile științifice din 

țară și străinătate, într-o se
rie de monografii proprii, e- 
ditate la Editura medicală și 
a Academiei — cît și în co
loanele revistei medicale „Or- 
vosi Szemle" din Tîrgu Mu
reș.

în regiunea Mureș-Autono
mă Maghiară, unde muncito
rii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități trăiesc 
într-o înțelegere și colaborare 
frățească, viața culturală are 
o serie de aspecte deosebit de 
semnificative. Pe lîngă cele 
2 562 de echipe artistice în ca
re activează peste 47 000 artiști 
amatori, avem și două echipe 
de teatru permanente, un tea
tru de păpuși, un ansamblu de 
cîntece și dansuri, o filarmoni
că de stat. în regiunea noas
tră apar o serie de ziare și re
viste în limba română și ma
ghiară : „Steaua roșie". „Vd- 
ros Zaszlo", „Igaz Szd", „Uj 
Elet", avem un studio de radio 
care emite zilnic programe bi
lingve. Toate aceste instituții 
sînt puse în slujba ridicării 
nivelului cultural și politic al 
populației.

Faptele de mai sus consti
tuie dovezi elocvente că în 
țara noastră problema națio
nală a fost rezolvată pe baza 
rnarxism-leninismului. Poli
tică partidului în acest dome
niu își găsește o nouă expre
sie în prevederile proiectului 
de Constituție al Republicii 
Socialiste România. Acesta 
subliniază că cetățenii repu
blicii noastre, fără deosebire 
de naționalitate, rasă, sex sau 
religie, sînt egali în drepturi 
în toate domeniile vieții eco
nomice, politice, juridice, so
ciale și culturale. în același 
timp, naționalităților conlocui

toare li se asigură folosirea 
liberă a limbii materne, în- 
vățămîntul de toate gradele în 
limba proprie. In raioanele lo
cuite și de populație de altă 
naționalitate decît cea română, 
toate organele și instituțiile 
folosesc oral și scris și limba 
naționalităților respective. 
Constituția — legea de bază a 
Republicii Socialiste România 
— consfințește ceea ce în pa
tria noastră s-a realizat.

• Cu adîncă satisfacție au sa
lutat toți oamenii muncii fap
tul că de acum înainte țara va 
purta denumirea de Republica 
Socialistă România. Noua de
numire consfințește transfor
mările petrecute în structura 
societății ridicînd în fața noas
tră în același timp cerințe 
sporite. Cetățeanul Republicii 

^Socialiste România trebuie să 
| fie un om multilateral dezvol

tat, devotat trup și suflet 
f
C

cauzei poporului, un om care 
trăiește, gîndește și acționează 
în pas cu necesitățile mereu
crescînde ale societății noas-

în procesul de făurire a 
ț omului nou. cadrelor didac- 
f tice le revin sarcini de cinste. 

Nu este un dascăl bun acela 
’ care se mărginește doar la 
’ predarea unui morman de date 

faptice. Pilda personală a 
{educatorului șl a dascălului 

poate și trebuie să fie gene
ratoare de valori etice în rîn- 
dul tineretului. Și tocmai în 
aceasta constă marea frumu
sețe. dar și greaua responsa
bilitate a muncii de pedagog, 
el trebuie să asigure pregăti
rea pentru viață a viitoarelor 
cadre superioare. Formarea 
complexă a specialiștilor pre
supune o îmbinare armonioasă

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE BURADA
Cu deosebită emoție îmi ex

prim sentimentul de profundă 
recunoștință și fericire pentru 
minunatul prilej ce mi s-a o- 
ferit de a participa la Congre
sul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment de 
o deosebită importanță istorică 
în viața partidului și poporului 
nostru.

Djn documentele prezentate 
am înțeles că politica parti
dului nostru este o politică ști
ințifică, realistă, care ține sea
ma de posibilități și nu de do
rințe, politică care a fost con
firmată de marile succese ob
ținute în toate domeniile de 
activitate de către poporul 
nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român. De a- 
ceea, ca comunist o aprob și 
o susțin din toată inima și îmi 
voi consacra întreaga activi
tate pentru realizarea ei.

Așa cum s-a subliniat în Ra
portul Comitetului Central, in
dustrializarea socialistă este 
singura cale care dUce spre 
progres și civilizație, spre ridi
carea standardului de viață, 
duce la înflorirea orașelor pa
triei noastre, la transformarea 
acestora în puternice centre 
economice și culturale. Un rol 
important în această direcție 
îi revine industriei siderurgice, 
din care face parte și Uzina 
de tablă subțire din Galați 
unde lucrez.

Această uzină, altădată nu
mită pompos de burghezie „Ti
tan", era de fapt o hală ve
che. înecată în fum ; lamino- 
ristul care cu cleștele în mină 
trudea istovitor, alături de flă
cările cuptoarelor, de oțelul 
înroșit, stors de ultimele pu
teri, rareori apuca vîrsta 
pensionării.

Astăzi lucrez într-o uzină 
nouă, complet refăcută, dotată 
cu Utilaje moderne, care rea
lizează o producție de peste 
20 de ori mal mare decît în 
anul naționalizării

Muncitorii uzinei noastre 
muncesc cu entuziasm pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru a da țării tablă 
de bună calitate, la un preț 
de cost cît mai scăzut. Prin 
reducerea consumurilor speci
fice și îndeosebi a celui de 
metal, problemă care a pre
ocupat și preocupă organiza
ția de partid, specialiștii u- 
zinei noastre, S-a reușit să se 
economisească aproape 100 kg 
metal la flecare tonă de ta
blă produsă,

Prin buna gospodărire și 
folosire a materiei prime, a 
materialelor, energiei electri
ce și a combustibilului, co
lectivul nostru a realizat nu
mai în anul 1964 economii de 
peste 4 000 000 lei, contribuind 
la sporirea acumulărilor so
cialiste — sursă principală de 
creștere a nivelului de trai. 
Arătăm în fața Congresului 
că mai avem importante re
zerve în uzina noastră pri
vind reducerea consumurilor 
specifice, a prețului de cost, 
spre care ne vom mobiliza 
forțele și în viitor.

Aceeași preocupare au ma
nifestat organizația noastră de 
partid, colectivul uzinei pen
tru lărgirea continuă a sorti
mentelor de tablă. Producem 
astăzi tablă cositorită pentru 
industria de conserve, zinca- 
tă pentru industria construc
toare de mașini, tablă aliată 
pentru mașini agricole, va
goane și altele, redueîndu-se 
corespunzător importul.

Așa cum reiese din raportul 
asupra Directivelor, sarcina 
noastră de viitor este de a de
pune eforturi susținute pen
tru îmbogățirea sortimentelor 
de laminate, mai ales din 
oțeluri aliate și de calitate, 
care conduc la utilizarea efi
cientă a metalului. De ase
menea, așa cum se arată în 
raport, in noul cincinal tre
buie neapărat să facem noi 
progrese în direcția îmbună
tățirii calității produselor, 
deoarece fiecare nouă realiza
re în ridicarea calității deter
mină efecte favorabile în în
treaga economie națională, în 
viața noastră de fiecare zi. 
Pentru aceasta ne vom stră
dui să ne însușim noile teh
nologii, să ne ridicăm califi
carea. să mînuim cu pricepe
re mașinile moderne cu care 
sîntem înzestrați și să ne adu
cem contribuția la extinderea 
în continuare a mecanizării 
și automatizării procesului de 
producție.

Față de rezultatele obținute 
pînă în prezent, și ținînd sea
ma de baza materială de care 
dispunem, sînt convins că 
sarcinile ce ne vor reveni din 
Directivele celui de-al IX-lea 
Congres vor fi realizate și de
pășite. Susțin aceasta, bazat 
pe faptul că în adunările de 
dezbatere a acestor documen
te. muncitorii, inginerii, teh
nicienii din uzina noastră 
și-au exprimat hotărîrea de 
a depăși în anul 1970 capaci
tatea de producție proiectată 
cu 8 000 tone, de a îmbunătăți 
calitatea tablei negre, deca- 
pate, zincate și cositorite.

Mi-a reținut atenția în mod 
deosebit problema industriali
zării, deoarece politica parti

dului nostru în acest domeniu 
s-a reflectat din plin în uzi
na în care lucrez, precum și 
în orașul nostru.

Construirea marelui Com
binat siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, dezvoltarea 
șantierului naval, a uzinei 
mecanice, a uzinei de tablă 
subțire și a altor întreprin
deri, au făcut ca viața orașu
lui Galați să se schimbe din 
temelii. Numai în ultimii doi 
ani s-au construit și dat în fo
losință peste 5 000 aparta
mente, sistematizate în micro- 
raioane .moderne, dotate, cu 
școli, cinematografe, unități 
comerciale și de deservire a 
populației, policlinici șl alte 
obiective soclal-culturale. In 
Galați, nou centru universi
tar, studenții au asigurate 
condiții optime de învățătură 
și viață. Bătrînul fluviu Du
nărea, pe malurile căruia se 
așterne panglica asfaltată a 
noii faleze, oglindește astăzi 
în apele sale un oraș mereu 
mai modern.

Ne-am ridicat o dată cu a- 
ceste realizări, trăim în mij
locul lor și ne crește Inima că 
sînt ale noastre, în folosul 
nostru. De aceea, ca muncitor 
siderurgiSt, aduc in fața Con
gresului angajamentul între
gului colectiv al Uzinei de 
tablă subțire Galați, ca prin 
munca noastră să contribuim 
la aplicarea întocmai a hotă
rîrilor Congresului al IX-lea, 
la înfăptuirea politicii econo
mice a partidului șl guvernu
lui îndreptată spre dezvolta
rea și înflorirea economiei 
noastre naționale, a statului 
nostru — Republica Socialis
tă România. 1
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarăși delegați,

Permiteți-mi ca, în numele 
Conducerii Naționale a Parti
dului Unit al Revoluției So
cialiste din Cuba, al comuniș
tilor cubanezi, al clasei munci
toare și al întregului popor din 
Cuba să vă transmit dv., to
varăși delegați la cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și prin dv. 
tuturor comuniștilor români, 
salutul nostru frățesc și urările 
noastre cele mai sincere de 
succes în activitatea dv. vii
toare, de fericire și progres 
pentru poporul român prieten. 
(Aplauze).

Exprimînd sentimentul po
porului nostru — care prin- 
tr-o luptă tenace împotriva 
imperialismului nord-ameri- 
can a făcut posibilă crearea 
primei țări socialiste pe con
tinentul american, contribuind 
în felul acesta la întărirea for

Cu prilejul desfășurării lu
crărilor celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Român, exprimăm cele 
mai calde urări de succes 
acestui congres, pentru pro
gresul și propășirea poporu
lui român, pentru realizarea

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI CARL WINTER
Tovarăși,

în numele Partidului Co
munist din Statele Unite, dele
gația noastră are marea cinste 
de a transmite un salut fră
țesc celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. (Aplauze).

Vă transmitem, de aseme
nea, salutări și cele mai bune 
urări de succes în lucrările 
dv. din partea tovarășului 
Gus Hali personal, cel mai de 
seamă conducător al partidu
lui nostru, căruia aceleași au
torități din Washington, care 
poartă război împotriva altor 
țări în numele „apărării li
bertății", i-au refuzat dreptul 
de a călători în străinătate. 
(Aplauze).

Partidul Comunist din Sta
tele Unite ale Americii ex
primă Partidului Comunist 
Român profunda sa admirație 
pentru marile progrese înfăp
tuite de către poporul român 
sub conducerea dv., pe calea 
ridicării bunăstării și a con
struirii societății socialiste.

Salutăm realizările dv. și 
pe acelea ale întregului lagăr 
socialist, care sînt un imbold 
pentru cei asupriți din toate 
țările, fiind pe deplin con- 
știenți de răspunderea pro
prie pe care o avem față de 
popoarele lumii. Această răs
pundere izvorăște din faptul 
că partidul nostru trăiește și 
luptă în citadela imperialis
mului mondial.

Declanșînd războiul împo
triva eroicului popor vietna
mez și ocupînd Republica Do
minicană, imperialismul din 
Statele Unite primejduiește 
pacea și securitatea întregii 
omeniri. El caută să stăvi
lească sau să zdrobească prin 
forță brutală tendința spre

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI ANTONIO MIJE
Dragi tovarăși,

Delegația noastră, în nume
le Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spa
nia, dorește să exprime cele 
mai călduroase felicitări și un 
salut de luptă Congresului al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român. (Aplauze pu
ternice).

Cei care am avut ocazia să 
vizităm țara dv. în anii după 
triumful revoluției, am rămas 
impresionați de vasta operă a 
poporului român și a partidu
lui său conducător, Partidul 
Comunist Român.

Cît de mărețe sînt schimbă
rile înfăptuite prin efortul 
creator al clasei muncitoare 
române, constructoare a so
cietății socialiste 1

Dragi tovarăși,
Călit în lupta aspră și grea 

împotriva dictaturii fasciste, 
a oligarhiei financiare din 
țara noastră, Partidul Comu
nist din Spania salută cu

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI

MANUEL YEPE MENENDEZ
țelor socialismului pe scară 
mondială — reafirmăm astăzi 
aci, de la tribuna Congresului 
dv., poziția noastră în favoarea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale și 
a lagărului țărilor socialiste pe 
baza luptei practice comune 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și reacțiunii 
mondiale, în sprijinul luptei 
mișcărilor de eliberare a po
poarelor de pe toate continen
tele și în special în sprijinul 
și ajutorul gloriosului po
por din Vietnam care duce 
cea mai eroică luptă împotriva 
imperialismului nord-ameri- 
can și a lacheilor săi.

Este necesar să fie oprită 
mina criminală a imperialis
mului, să i se reteze o dată și 
pentru totdeauna ghearele, 
sprijinind cu toate forțele 
noastre, unite, lupta bravului 
popor din Vietnam care în
fruntă bombardamentele și 

Telegrama adresată Congresului
sarcinilor complexe ale con
struirii noii societăți socia
liste.

Cu această ocazie, expri
mînd sentimentele poporului 
cuban și ale membrilor parti
dului nostru, ne reafirmăm 
poziția în sprijinul unității 

independență națională și li
bertate umană.

Administrația Johnson ex
tinde cu aroganță agresiunea 
împotriva poporului din Viet
nam, semănînd moarte și 
distrugere după bunul său 
plac, atit în pord cît și în 
sud.

Agresiunea Statelor Unite 
amenință întreaga omenire cu 
pericolul bombei nucleare ca
re poate fi făcută să explo
deze oricînd.

Aceasta este politica dispe
rată a acelora care se tem de 
valul crescînd al mișcării de 
eliberare și ale căror planuri 
imperialiste sînt împiedicate 
și zădărnicite de un zid pu
ternic de opoziție.

Aceasta nu este politica po
porului american care, în ma
rea sa majoritate, dorește în 
mod sincer pacea. Cu aproa
pe 9 luni în urmă, poporul 
american a votat împotriva 
lui Goldwater, împotriva po
liticii pentru care acesta a 
militat fățiș. Alegătorii ame
ricani l-au împuternicit pe 
Johnson cu mandatul precis 
de a apăra pacea în lume.

Acest mandat a fost încăl
cat cu cinism, iar astăzi există 
o opoziție crescîndă a mase
lor față de politica agresivă a 
Washingtonului, opoziție care 
se extinde în toate păturile 
populației americane. (A- 
plauze).

Pînă în prezent această o- 
poziție nu a atins încă nive
lul unei lupte conștiente îm
potriva imperialismului. Ea 
însă exprimă voința tineretu
lui țării noastre care nu vrea 
să moară într-un război ab
surd, exprimă voința femeilor 
care de mult sînt împotriva 
armelor nucleare, exprimă vo
ința populației de culoare care, 

multă emoție și respect succe
sele dv. și este convins că a- 

. ceste victorii vor exercita o 
importantă Influență asupra 
luptei noastre pentru demo
crație. (Aplauze). Noi știm că 
succesele dv. constituie un 
mare ajutor pentru militanții 
și pentru masa muncitorilor 
spanioli.

Comuniștii, clasa muncitoa
re din țara noastră, toate for
țele care luptă pentru demo
crație din Spania, avem mo
tive temeinice să apreciem 
minunata solidaritate de care 
ne-am bucurat totdeauna din 
partea partidului frățesc ro
mân. Această solidaritate, ca 
și solidaritatea manifestată de 
țările lagărului socialist, de 
partidele comuniste din toate 
țările, de clasa muncitoare și 
forțele democratice constituie 
o contribuție de preț adusă 
luptei noastre.

Noi răspundem încrederii 
acordate Partidului Comunist 
din Spania și poporului țării 
noastre de către mișcarea co
munistă și democrată interna

cele mai brutale acțiuni impe
rialiste ; este necesar să con
damnăm agresiunea lașă a im
perialismului nord-american 
în Republica Dominicană și să 
sprijinim rezistența plină de 
abnegație, vitejească a po
porului dominican ; să spri
jinim bravul popor vene- 
zuelean care duce, sub con
ducerea Frontului de Elibera
re Națională, o luptă eroică 
împotriva cruntei exploatări 
a monopolurilor nord-ameri- 
cane, împotriva crimelor la
cheilor autohtoni ai imperia
lismului ; să sprijinim, în sfîr- 
șit, lupta revoluționară a tu
turor popoarelor supuse ex
ploatării imperialismului, colo
nialismului și reacțiunii inter
naționale.

Dorim mult succes celui 
de-al IX-lea Congres al Par

mișcării comuniste internațio
nale, pe baza luptei practice 
comune împotriva imperialis
mului, colonialismului și reac
țiunii mondiale, și în sprijinul 
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în lupta ei pentru egalitate, 
împărtășește idealurile po
poarelor asuprite din întrea
ga lume.

Glasuri noi și puternice se 
ridică mereu din rîndurile 
mișcării sindicale sfidîndu-i 
pe liderii sindicali, puțini la 
număr, care se află în slujba 
imperialiștilor. Este semnifi
cativ, de asemenea, că această 
opoziție își găsește adepți 
chiar în rîndurile clasei con
ducătoare, mulți dintre aceș
tia temîndu-se de consecin
țele acestei politici de extin
dere a războiului.

Partidului Comunist din 
Statele Unite ale Americii îi 
revine o dublă sarcină. El ur
mărește să ridice nivelul con
științei antiimperialiste a a- 
cestei mișcări și, în același 
timp, să mențină și să lăr
gească unitatea și amploarea 
mișcării.

Acțiunile războinice ale 
guvernului Johnson întîmpină 
ripostă nu numai din partea 
popoarelor lumii, dar într-o 
măsură din ce în ce mai mare 
și din partea poporului State
lor Unite. Sîntem încredințați 
că imperialismul american 
poate fi izolat și silit să se 
retragă de pe calea pe care o 
urmează în prezent.

Partidul nostru consideră 
că o sarcină primordială a sa 
este să mobilizeze poporul a- 
merican pentru a constrînge 
guvernul Statelor Unite să 
pună capăt agresiunii în Viet
nam. Totodată, înfăptuirea a- 
cestui scop cere o manifesta
re mai accentuată a opoziției 
față de toate acțiunile impe
rialismului american din 
partea popoarelor tuturor ță
rilor. fără excepție.

Mobilizarea în vederea a- 
cordării de sprijin internațio

țională, intensificînd lupta 
maselor, stimulînd dezvoltarea 
și întărirea organizării parti
dului nostru, deschizînd în a- 
cest fel noi căi pentru resta
bilirea democrației în Spania.

Relevînd că în ultimii ani 
a luat o mare extindere lupta 
maselor din Spania, vorbitorul 
a spus în continuare : Pentru 
a avea o imagine despre 
schimbările amintite este sufi
cient să menționăm că deși în 
Spania grevele sînt interzise, 
iar după legile fasciste sînt 
considerate drept delicte mili
tare. în țara noastră au loc 
greve de masă la care parti
cipă sute de mii de muncitori. 
(Aplauze). De asemenea, cu 
toate că manifestațiile sînt 
obiect de represiune, fiind in
terzise prin lege, manifesta
țiile muncitorilor și studenți
lor iau mari proporții în dife
rite provincii ale țării. Guver
nul lui Franco este incapabil 
să împiedice marile lupte 
greviste și manifestațiile de 
masă. (Aplauze).

Muncitorii, studenții fac să 
se cutremure structura sindi

tidului Comunist Român în 
realizarea sarcinilor complexe 
care se pun în construirea so
cialismului și adresăm urările 
noastre cele mai fierbinți pen
tru Ca această construcție să 
servească progresului și dez
voltării Republicii Socialiste 
România, bunăstării poporului 
român și cauzei mondiale a 
proletariatului. Trăiască prie
tenia și frăția între popoarele 
Cubei și României ! Trăiască 
popoarele care luptă pentru 
eliberarea lor 1 Trăiască uni
tatea lagărului socialist și a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale în lupta 
comună, neîncetată, împotri
va imperialismului ! Moarte 
imperialismului ! Trăiască Re
voluția ! Trăiască Comunis
mul ! „Patria sau Moartea", 
„Vom ' învinge". (Aplauze re
petate, puternice).

luptei mișcărilor de eliberare 
a popoarelor, în special a 
luptei eroice a poporului viet
namez.

Cu salutări revoluționare.

nal eroicului popor vietnamez 
în lupta sa împotriva agre
sorului, cît și acțiunile con
crete de condamnare a impe
rialismului american repre
zintă în momentul de față da
toria noastră comună.

Acestea sînt măsurile nece
sare pentru a îndepărta pe
ricolul atomic care amenință 
lumea.

Acestea sînt măsurile nece
sare pentru a apăra indepen
dența, recent dobîndită, a na
țiunilor în trecut oprimate.

Acestea sînt cerințele pen
tru a înlesni alăturarea la a- 
celași marș înainte a popoare
lor care se află încă sub ju
gul capitalului. Aceasta este 
necesitatea luptei împotriva 
capitalului monopolist.

Nutrim o mare speranță că 
în cel mai scurt timp între
gul lagăr' mondial socialist se 
va consolida, unitatea tuturor 
partidelor comuniste și mun
citorești de pretutindeni se va 
întări în procesul luptei noas
tre comune pentru stăvilirea 
agresiunii imperialiste și pro
movarea păcii în lume.

Primiți, vă rog, dragi tova
răși, cele mai bune urări din 
partea întregii conduceri și a 
membrilor Partidului Comu
nist din Statele Unite ale A- 
mericii pentru succesul lucră
rilor Congresului dv. și în
făptuirea înaltelor țeluri pe 
care le puneți în fața parti
dului și a poporului vostru, 
pentru a asigura ridicarea 
neîncetată a nivelului de via
ță material și cultural al în
tregului popor român. Trăias
că Partidul Comunist Ro
mân ! Trăiască comunismul 
mondial ! (Aplauze repetate, 
puternice).

cală fascistă, impusă de către 
guvern. Muncitorimea și tine
retul universitar își impun 
propriile forme specifice de 
organizare.

Necesitatea libertăților de
mocratice se transformă într-o 
cerință națională arzătoare la 
care participă cele mai diver
se sectoare politico-sociale.

Lupta pentru dobîndirea de 
libertăți democratice se îm
pletește cu lupta pentru 
schimbări structurale, mai 
ales în agricultură, pentru 
împărțirea pămîntului celor 
care îl muncesc.

După ce a subliniat impor
tanța acestei probleme, vorbi
torul a spus în continuare :

Alt fenomen tipic al actua
lei situații politice din Spa
nia este emanciparea maselor 
catolice care se conturează ca 
partizane ale democrației și 
luptă pentru libertăți demo
cratice. In această situație se 
observă o evidentă apropiere 
între comuniști și catolici, e- 
xistă o activitate comună în 
întreprinderi și universități.

Un aspect semnificativ al si
tuației din Spania îl constituie 
întărirea organizării Partidu
lui Comunist. Partidul nostru 
îndeplinește un rol important 
în mobilizarea maselor ; le o- 
rientează în lupta contra dic
taturii, pentru îmbunătățirea 
condițiilor materiale de viață 
ale poporului muncitor, pen
tru libertăți democratice, pen
tru suveranitatea și indepen
dența Spaniei. In această lup
tă. partidul influențează ma
sele largi, transformindu-se 
într-o forță politică de prim 
ordin. In rîndurile noastre in
tră mii și mii de noi membri, 
proveniți din rîndul clasei 
muncitoare, al muncitorilor a- 
gricoli și țăranilor, al intelec
tualilor și studenților. Ele
mentul caracteristic al crește
rii Partidului Comunist îl

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI KOSTAS KOLIANNIS
Dragi tovarăși,

Simțim o bucurie deosebită 
că ni se oferă prilejul de a 
transmite, de la tribuna 
Congresului dv., cele mai cor
diale salutări frățești din 
partea Partidului Comunist 
și a oamenilor progresiști din 
Grecia, comuniștilor și tutu
ror oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România. 
(Vii aplauze).

Poporul grec, pe care-1 
unesc legături tradiționale de 
prietenie și lupte comune 
pentru libertate, pace și pro
gres cu poporul român, se 
bucură de succesele strălucite 
obținute de oamenii muncii 
din Republica Socialistă Ro
mânia, sub conducerea Parti
dului Comunist frățesc Ro
mân, în lupta pentru desă- 
vîrșirea construcției socialis
te, pentru progresul continuu 
și bunăstarea patriei lor so
cialiste. Poporul nostru vede 
în dezvoltarea R.S. România, 
în creșterea nivelului de trai 
al poporului său, în înflorirea 
științei, tehnicii și culturii 
contribuția României socia
liste la întărirea lagărului so
cialist, la consolidarea forțe
lor păcii și progresului în în
treaga lume. El este convins 
că înfăptuirea noului plan de 
dezvoltare a economiei națio
nale, dezbătut la Congresul 
al IX-lea al partidului dv., va 
constitui un nou pas impor
tant în această direcție. (A- 
plauze).

Dragi tovarăși,

Zilele acestea, poporul nos
tru a fost supus unei noi și 
grele încercări. Forțele întu

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI JAMES REID
Stimați tovarăși,

In numele comuniștilor din 
Marea Britanie, transmit 
celui de-al IX-lea Congres al 
comuniștilor români un cald 
salut tovărășesc. (Vii aplau
ze).

La Congresul dv. s-au fă
cut referiri la importanța 
științelor aplicate. Raportul 
Comitetului dv. Central este 
un exemplu edificator în a- 
ceastă privință. El este un 
exemplu de aplicare a științei 
marxist-leniniste într-un mod 
viu și creator la condițiile 
specifice și la etapa dezvol
tării țării dv.

Congresul dv. îmi apare ca 
o imensă planșă pe care sînt 
imprimate proiectele viitoru
lui glorios al României socia
liste. Pentru a fi transpuse în 
realitate, aceste proiecte au 
nevoie de ingineri. Dv., sti
mați tovarăși, comuniști și 
oameni ai muncii din Româ
nia, sînteți inginerii care veți 
transforma în mod sigur in 
realitate proiectele acestui 
Congres. (Aplauze puternice).

Bilanțul realizărilor obți
nute în construcția socialistă, 
progresul social și cultural al 
țării dv. în cursul planului de 
6 ani constituie o dovadă gră
itoare a fidelității dv. față de 
poporul român, a serviciilor 
aduse poporului și a condu
cerii exemplare a acestuia.

Comuniștii englezi se bucu
ră de succesele dv. deoarece 
ele dovedesc dinamismul și 
superioritatea socialismului 
ca sistem social. (Aplauze).

Dv. puteți planifica și apre
cia în mod rațional dezvolta
rea economică a țării dv. în 
următorii 5—10 ani și asigu
ra distribuirea avuțiilor pro
duse printr-un sistem just 
de stabilire a priorităților pe 
plan social. 

constituie intrarea în rînduri
le noastre a multor tineri re
voluționari care se înrolează 
sub steagul de luptă desfă
șurat de comuniști pentru a 
scoate Spania din înapoierea 
și stagnarea în care a adus-o 
dictatura fascistă a oligarhiei 
financiare și latifundiare. (A- 
plauze).

Dragi tovarăși,

Trecem printr-o situație in
ternațională plină de primej
dii. Intervenția militară a im
perialismului în Vietnamul de 
sud și bombardarea Republi
cii Democrate Vietnam consti
tuie acte agresive brutale care 
amenință în mod serios pacea 
în Asia de sud-est și în lu
mea întreagă.

Imperialismul nord-ameri
can este condamnat pretutin

necate ale imperialismului a- 
merican, ale oligarhiei pluto
cratice și juntei militariste, 
printr-o lovitură de stat pe 
care zadarnic încearcă s-o 
acopere sub mantia legalită
ții, au răsturnat guvernul le
gal al țării.

In spatele acestei acțiuni, 
care a fost înlesnită și de șo
văielile și concesiile conduce
rii și guvernului Uniunii de 
Centru, se ascund încercările 
insistente ale reacțiunii de a 
frîna procesul de democrati
zare a țării, început de popor, 
prin lupta sa unită, cînd a în
lăturat in urmă cu doi ani 
guvernul reacționar, neofas
cist de dreapta. Obiectivul 
imediat al forțelor reacționare 
este de a orienta iarăși viața 
politică a țării spre dreapta, 
de a desființa cuceririle de
mocratice obținute de popor 
prin lupta sa, de a proceda 
la „soluționarea" problemei 
cipriote potrivit indicațiilor 
N.A.T.O. și ale americanilor, 
de a implica țara în războiul 
murdar din Vietnam, de a 
intensifica exploatarea popo
rului și a țării de către mo
nopolurile indigene și străine.

Agravarea situației în Gre
cia face parte din efortu
rile cercurilor imperialiste 
cele mai reacționare de a în
corda situația internațională, 
de a nu lăsa popoarele să se 
conducă potrivit voinței lor.

Situația din țara noastră 
este serioasă. Partidul Comu
nist din Grecia este ferm con
vins că există forțe care pot 
spulbera planurile forțelor 
reacționare și impune restabi
lirea democrației. Acestea 
sînt forțele care au răsturnat

Greutățile economice ale 
Angliei — a spus vorbitorul 
— sînt serioase. Privit su
perficial, aceasta ar putea să 
pară absurd. La urma urmei, 
Anglia este una din țările 
cele mai dezvoltate, indus
trializate și bogate din lume. 
Totuși, noi trecem cu pași șo
văitori dintr-o criză economi
că în alta.

Economia noastră nu este 
planificată.

Sporirea la maximum 
a profiturilor monopolurilor 
este unicul criteriu pentru 
toate obiectivele economice.

Pentru a apăra interesele 
imperialiste engleze, a men
ține City-ul din Londra ca 
un mare centru bancar și de 
investiții, clasele conducătoa
re fac un joc nesăbuit și ris
că să ducă economia Ia fali
ment.

In continuare, vorbitorul a 
criticat politica „la est de 
Suez", dusă de guvernul An
gliei. Esența problemei, a 
spus el, constă în aceea că o 
mare parte a investițiilor ca
pitalismului monopolist en
glez de peste hotare este pla
sată la „est de Suez".

Apărarea acestor interese 
este adevăratul motiv al u- 
riașelor cheltuieli pentru înar
mare și al menținerii baze
lor militare engleze de peste 
hotare.

Această politică a dus gu
vernul laburist în conflict cu 
mase largi ale mișcării mun
citorești engleze și ale po
porului englez, precum și cu 
mișcarea de eliberare națio
nală și cu toate curentele și 
tendințele socialiste și pro
gresiste din lumea contempo
rană.

Harold Wilson dorește spri
jinul american pentru politi
ca sa la „est de Suez". Prețul 
pentru acest sprijin este su

deni ca agresor al poporului 
vietnamez. Crește și se dez
voltă în toate țările solidarita
tea cu eroicul popor al Viet
namului de sud și cu Repu
blica Democrată Vietnam. Ma
nifestarea cu mai multă vi
goare și amplitudine a aces
tei solidarități constituie una 
din condițiile de bază pentru 
a se pune capăt agresiunii 
nord-americane.

In această situație interna
țională atît de complicată și 
plină de primejdii, întărirea 
unității de acțiune a mișcă
rii comuniste internaționale 
constituie o necesitate de im
portanță capitală, care, fără 
îndoială, va influența puternic 
mobilizarea tuturor popoare
lor pentru a ajuta Vietnamul 
de sud să obțină dreptul de 
a fi liber și independent.

regimul odios al lui Kara
manlis, sînt forțele poporului 
și ale democrației, în frunte 
cu clasa muncitoare. Factorul 
principal de care va depinde 
zădărnicirea uneltirilor îm
potriva poporului îl constituie 
lupta maselor populare, acti
vitatea unită și coordonată a 
tuturor forțelor democratice 
ale țării. Aceste forțe, unite 
într-un front național demo
cratic, sînt de neînvins.

Pornind de la această con
statare, Comitetul Central al 
partidului nostru a chemat 
toate forțele democratice, pe 
liderii partidelor democratice, 
pe toți exponenții politici care 
doresc un regim constituțional 
și normalizarea, să înțeleagă 
gravitatea momentelor prin 
care trece țara și, sprijinin- 
du-se pe popor, să acționeze în 
comun în modul cel mai e- 
ficace, pentru a face față si
tuației.

După ce a arătat că masele 
democratice răspund la lovi
tura de stat politică prin ma
nifestații combative, greve și 
demonstrații pe străzile Ate
nei, Pireului, Salonicului și al
tor orașe, în continuare vor
bitorul a spus :

Imperialismul american, cu 
sprijinul activ al cercurilor 
reacționare din celelalte țări 
imperialiste, urmărind să frî- 
neze creșterea forțelor socia
lismului, ale mișcării de elibe
rare națională și ale mișcării 
muncitorești mondiale, desfă
șoară o activitate tot mai in
tensă, întreprinde acțiuni a- 
gresive și intervenții fățișe, 
care constituie o amenințare 
serioasă la adresa libertății po
poarelor și păcii mondiale. E- 

punerea totală față de ame
ricani. De aici, sprijinul gu
vernului englez pentru agre
siunea și crimele americane 
împotriva poporului vietna
mez.

După ce a arătat poziția 
complicată în care se află An
glia în problema Vietnamului 
de sud, vorbitorul a spus :

Crește mișcarea în Anglia 
împotriva politicii guvernului 
în Vietnam, căpătînd propor
ții de masă. In cadrul acestei 
mișcări, un rol îl joacă nu
meroși membri ai parlamen
tului, sindicaliști, muncitori 
de pe șantierele de construc
ții, din fabrici, mine și șan
tiere navale, tehnicieni, teh
nologi, slujitori ai bisericii, 
intelectuali, studenți, tineri, 
membri ai partidului laburist, 
ai partidului comunist și ai 
mișcării cooperatiste. Miș
carea se dezvoltă în conti
nuare. Sarcina constă în dez
voltarea ei rapidă în astfel de 
proporții îneît să exercite o 
presiune irezistibilă asupra 
guvernului în vederea schim
bării politicii.

Partidul Comunist din Ma
rea Britanie a jucat și joacă 
un rol deosebit în această 
mișcare.

Noi procedăm astfel pentru 
că sîntem comuniști — sîntem 
fideli principiului internațio
nalismului proletar și spriji
nim mișcarea de eliberare 
națională.

In cursul celor peste 40 de 
ani de existență a partidului 
nostru, am luptat întotdea
una, indiferent de dificultăți, 
pentru acțiuni de solidaritate 
a poporului muncitor englez 
cu lupta fraților și surorilor 
noastre din Asia, Africa și 
America Latină, pentru eli
berarea lor națională.

Și așa trebuie să fie, deoa
rece poporul muncitor al țării

Dragi tovarăși români,

Permiteți-mi ca din toată i- 
nima să vă dorim noi și im
portante succese în constru
irea societății socialiste, pe 
drumul luminos al comunis
mului.

Sub înțeleaptă și încercata 
conducere a Partidului Comu
nist Român poporul .pîrii 
dumneavoastră să pășeaLeă 
înainte spre noi cuceriri pen
tru bunăstare și fericire. (A- 
plauze).

Vă urăm ca înfloritoarea Ro
mânie socialistă să atingă noi 
culmi pentru întărirea comu
nității socialiste, a forțelor de
mocrației și păcii din lumea 
întreagă. Trăiască al IX-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român ! Trăiască 
internaționalismul proletar! 
Trăiască prietenia dintre po
poarele României și Spaniei ’ 
(Aplauze repetate, puternice).

venimentele din Vietnam, Re
publica Dominicană și din alte 
părți ale lumii atestă acest 
fapt.

împreună cu toate popoare
le lumii, poporul grec, în frun
te cu comuniștii, luptă împo
triva acestor acțiuni agresive 
ale imperialismului, pentru a- 
părarea păcii. Expresia acestei 
lupte o constituie mitingurile 
de masă, demonstrațiile care 
au loc în țara noastră, precum 
și cel de-al III-lea marș im
punător al Maratonului păcii, 
care a avut loc anul acesta, la 
23 mai, și la care au participat 
peste 200 000 oameni, avînd 
drept lozincă principală : „Jos 
mîinile de pe Vietnam și 
Cipru !“.

Partidul nostru consideră 
că pentru zădărnicirea planu
rilor imperialismului și apă
rarea păcii se impune astăzi, 
mai mult ca oricînd, coeziunea 
tuturor detașamentelor fron
tului antiimperialist — comu
nitatea socialistă, mișcarea de 
eliberare națională și clasa 
muncitoare mondială și, în 
primul rînd, consolidarea u- 
nității mișcării comuniste in
ternaționale. (

In încheiere, vorbitorul a re
levat însemnătatea Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. pentru 
viitorul poporului român.

Urăm din toată inima suc
ces lucrărilor dv., noi victorii 
în opera nobilă pe care o în- 
făptuiți. Trăiască Partidul Co
munist Român ! Trăiască prie
tenia dintre poporul grec și 
poporul român ! Trăiască uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale! 
(Aplauze repetate, puternice).

mele și masele muncitoare 
din țările coloniale și neoco- 
loniale au interese comune și 
un dușman comun — impe
rialismul. Sarcina noastră is
torică comună este să zdro
bim imperialismul și, în ace
lași timp, să apărăm pacea în 
lume, astfel îneît să ne putem 
bucura de roadele victoriei 
noastre.

în Anglia ne așteaptă bă
tălii mari. Oricare ar fi însă 
dificultățile, noi vom învinge. 
Lupta în legătură cu Vietna- 
mul nu este un fenomen izo
lat. Se duce o luptă tot mai 
puternică în jurul altor as
pecte ale politicii guvernului 
privind salariile, chiriile, im
pozitele, învățămîntul. Există 
o mare efervescență. Se dez
voltă forțele de stînga, pre
cum și unitatea de luptă. A- 
ceste acțiuni și mișcări nu sînt 
însă suficiente. Mai este încă 
mult de făcut, dar situația 
este încurajatoare. Partidul 
nostru este bine pregătit pen
tru marile bătălii care vor 
urma în mod neîndoielnic.

Congresul dv., realizarea 
obiectivelor în lunile și anii 
ce urmează, succesele dv. în 
construcția socialistă, realiză
rile lumii socialiste, victoriile 
mișcării de eliberare națio
nală a popoarelor din țările 
coloniale, progresele partide
lor comuniste și frățești din' 
țările capitaliste — toate a- 
cestea ne ajută și ne însufle
țesc în lupta noastră.

Trăiască unitatea și frăția 
comuniștilor de pretutindeni 
în lupta împotriva imperia
lismului, pentru socialism și 
pace! Trăiască România socia
listă ! Trăiască Partidul Comu
nist Romîn ! (Aplauze repeta
te, puternice).



SCINTEIA PAGINA 11

CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI FRIEDL FURNBERG CUVÎNTAREA DE SALUT

Tovarăși și tovarășe.

Este o bucurie pentru noi că 
putem saluta Congresul dv. în 
numele comuniștilor austrieci.

Știm că în ultimii ani Româ
nia a cunoscut un mare avînt, 
că aici,dv., și prin dv., s-a 
demonstrat din nou faptul că 
socialismul creează și asigură 
posibilitatea dezvoltării pro
gresiste materiale, culturale și 
spirituale a poporului. Dintr-o 
țară înapoiată România se 
transformă într-o țară cu, o 
puternică industrie modernă 
șl cu o agricultură dezvoltată. 
Vă felicităm din toată inima 
pentru succesele dv. care au 
o mare importanță în cadrul ■

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI JEAN TERFVE
Dragi tovarăși,

Ceea ce ne impresionează la 
Congresul dv. este atmosfera 
excepțională de’ entuziasm și 
de încredere. Din rapoartele 
prezentate de Comitetul Cen
tral și din intervențiile delega- 
ților se degajă deplina certi
tudine de â fi învins dificultă
țile construirii socialismului 
în țara dv., de a fi atins acest 
obiectiv esențial datorită poli
ticii chibzuite și ferme a parti
dului dv., de a începe, în con
diții extrem de favorabile, o 
nouă etapă care vă va condu
ce la noi succese în toate do
meniile. (Aplauze).

Două măsuri au reținut în 
mod deosebit atenția noastră, 
vin adînca lor semnificație 
simbolică :

— Propunerea de a da țării 
dv. denumirea de Republica 
Socialistă România, care să 
marcheze caracterul socialist 
complet și ireversibil la care 
a ajuns în prezent societatea 
română ;
— Hotărîrea de a reda par
tidului care conduce țara nu
mele de Partid Comunist Ro
mân, ceea ce — în afară de a- 
mintirile istorice pe care a- 
ceasta le conține — indică vo

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI BRUCE MAGNUSON
Tovarăși ți prieteni din Parti

dul Comunist Român 1
Este o mare cinste pentru 

mine de a asista la Congre
sul dv. și de a vă transmite 
salutul frățesc al Partidului 
Comunist din Canada. Oame
nii muncii din țara noastră 
admiră și salută marile rea- 

i.zări pe care le-ați obținut 
în construirea socialismului. 
Succesele dv. de ieri și de 
astăzi ne îndeamnă pe noi, cei 
din Canada, la eforturi mai 
mari și constituie un far care 
ne luminează Calea înainte și 
speranțele pentru viitor. (A- 
plauze).

Partidul Comunist din Ca
nada regretă profund moar
tea, acum patru luni, a iubi
tului dv. conducător, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Ne ple
căm cu cel mai adînc respect 
în fața memoriei acestui mare 
patr- it și internaționalist, care 
și-a închinat întreaga viață 
promovării glorioasei cauze a 
clasei muncitoare, cauzei pă
cii și socialismului în lumea 
întreagă, cauzei umanismului 
și comunismului.

Marile succese obținute de 
poporul român în ultimii 20 
de ani în ceea ce privește 
lichidarea înapoierii economi
ce dovedesc cît de vaste sînt 
;orțele creatoare care pot fi 
trezite la viață în sistemul so
cialist. Politica ihternă și in
ternațională a Republicii So
cial' tte România constituie o 
contribuție importantă și trai
nică la lupta pentru unitate 
și progres a țărilor socialiste. 
Colaborarea frățească și 
coeziunea invincibilei armate 
internaționale a comuniștilor 
este garanția triumfului so
cialismului și comunismului în 
întreaga lume.

Clasa muncitoare din țara 
dv. trăiește și muncește în 
condiții mult deosebite de cele 
ale clasei muncitoare din țara 
mea. Metodele noastre de 
luptă politică, sarcinile noas
tre practice de zi cu zi sînt 
diferite. Totodată, dușmanul 
nostru comun este a.celași — 

luptei mondiale dintre capita
lism și socialism. (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși,

Cele două țări ale noastre 
sînt legate din punct de vede
re geografic prin intermediul 
Dunării, iar din punct de ve
dere politic prin dragostea pu
ternică de pace a popoarelor. 
Cu 10 ani în urmă Austria a 
proclamat neutralitatea sa și 
noi considerăm respectarea 
permanentă a neutralității o 
contribuție la asigurarea păcii 
mondiale. Pe baza neutralității 
țării noastre, noi tindem spre 
întărirea prieteniei cu toate 
popoarele și ne bucurăm că 

ința de a depăși stadiul socia
lismului și de a ajunge în mod 
treptat la o adevărată societate 
comunistă. (Aplauze).

Noi sîntem profund bucuroși 
de succesele pe care le-ați ob
ținut și de perspectivele dv. 
Sîntem bucuroși pentru că în
totdeauna ești satisfăcut cînd 
îți vezi prietenii realizîndu-și 
obiectivele stabilite. Dar tot
odată sîntem bucuroși pentru 
noi înșine. Căci cu toate că 
există o mare diversitate a 
condițiilor în care partidele 
comuniste și muncitorești își 
desfășoară activitatea, o indis
pensabilă varietate a formelor 
și metodelor activității lor, 
niciodată poate nu a apărut cu 
atîta claritate interdependența 
acțiunilor acelora care în lume 
luptă pentru socialism. Nici
odată, solidaritatea, nu ca 
simplu principiu, ci ca expre
sie concretă, nu a fost atît de 
necesară.

Succesele dv. hotărîtoare în 
construcția socialismului exer
cită o influență directă asu
pra luptei pe care noi o du
cem împotriva capitalismului 
aflat încă la putere. în același 
timp, eforturile pe care noi le 
depunem pentru a zdrobi pu
terea marilor monopoluri, pen

imperialismul. Scopul nostru 
unic de clasă este promovat 
prin internaționalismul socia
list, care ne unește în lupta 
pentru pace, pentru lichida
rea ,o dată pentru totdeauna, 
a exploatării omului de către 
om, a luptei pentru socialism 
și comunism. (Aplauze). Pro
movarea și aplicarea norme
lor marxist-leniniste în rela
țiile dintre partidele comu
niste și dintre țările socialiste 
vor avea ca rezultat asigura
rea și întărirea unității și a 
coeziunii, vor spori puterea 
de atracție a ideilor socialis
mului în lumea întreagă. 
(Aplauze).

Sarcina cea mai urgentă 
care stă astăzi în fața ome
nirii este de a pune capăt a- 
gresiunii Statelor Unite în 
Vietnam, în Republica Domi
nicană și în orice parte a lu
mii unde Pentagonul ar putea 
să pună la cale înăbușirea 
voinței popoarelor. In luna 
aprilie anul acesta — a spus 
el în continuare — Comitetul 
nostru Național a adresat o 
chemare poporului canadian, 
cerîndu-i să-și intensifice ac
tivitatea pentru pace în în
treaga țară. De atunci, efortu
rile partidului nostru au fost 
canalizate îndeosebi spre tre
zirea conștiinței poporului ca
nadian de a se uni și acționa 
rapid în situația critică exis
tentă.

In continuare, vorbitorul 
s-a referit la un număr de 
probleme privind situația in
ternațională actuală. In pri
mul rînd, a spus el, ofensiva 
imperialismului s-a intensifi
cat, lucru dovedit nu numai 
de agresiunea barbară a S.U.A. 
în Vietnam, dar care se re
flectă și în Africa, America 
Latină, în Orientul Mijlociu, 
în eforturile de a integra 
Germania occidentală în stra
tegia nucleară N.A.T.O., în 
rezistența pe care o opun gu
vernele capitaliste înfăptuirii 
unei dezarmări reale, precum 
și în criza din sînul O.N.U.

Vorbitorul a arătat în con

relațiile dintre țările noastre 
devin în ultimul timp tot mai 
strînse și mai trainice.

In țara noastră există însă 
forțe care nu doresc ca Aus
tria să întrețină relații bune cu 
țările socialiste. Acestea sînt 
exponenții marelui capital le
gați de imperialismul vest- 
german și american. Ei vor să 
submineze neutralitatea noas
tră și se împotrivesc oricărui 
progres social și politic. Ac
țiunile lor reacționare și neo
naziste au întîmpinat o rezis
tență atît de puternică a ma
selor populare încît au putut 
fi respinse cu succes. în a- 
ceastă luptă partidul nostru 
joacă un rol important, prezen- 

tru a face să eșueze planurile 
unui capitalism monopolist de 
stat care acționează pe scară 
internațională servesc și in
teresele dv.

In prezent, mai presus de 
orice, se pune problema de a 
pune capăt aroganței și aven
turismului crescînd al impe
rialismului, de a înlătura pri
mejdia unui al treilea război 
mondial. (Aplauze). Această 
problemă ne este întrutotul 
comună. Fie că aparținem gru
pului forțelor muncitorești a- 
flate încă sub capitalism, gru
pului țărilor care luptă pentru 
independența lor reală sau 
grupului popoarelor care con
struiesc și consolidează socia
lismul, dacă noi nu vom găsi 
o soluție valabilă acestei pro
bleme, riscăm să punem în 
cauză realizarea obiectivelor 
noastre.

în acest domeniu, ca și în 
altele, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională 
este în măsură să-si asume pe 
deplin rolul său de forță con
ducătoare și să, propună soluții 
juste și eficace care să strîngă 
în mod victorios toate forțele 
iubitoare de pace, antiimperia- 
liste. Dar pentru a acționa mai 

tinuare că guvernul canadian, 
angajat în sprijinirea poziții
lor fundamentale, scopurilor 
și obiectivelor politicii S,U.A. - 
în Vietnam, a fost aspru criti- - 
cat pentru că nu a luat po
ziție în interesul păcii și al 
poporului canadian în această 
criză și s-a referit la interpre
tările oficiale tendențioase în 
legătură cu mișcarea de elibe
rare națională. Partidul nostru
— a spus vorbitorul — a luat 
asupra sa sarcina de a lămuri 
și de a clarifica mai bine le
gătura dintre lupta de elibe
rare națională și coexistența 
pașnică. Coexistența pașnică ' 
are de-a face cu relații între 
diferite sisteme sociale și sta
te. Ea nu înseamnă și nu poa
te însemna menținerea status 
quo-ului și împiedicarea 
schimbării sociale ori de cîte 
ori poporul vreunei țări do
rește o asemenea schimbare.

Este de o importanță cru
cială de a nu admite ca nici 
un fel de deosebiri ideologi
ce în mișcarea comunistă in
ternațională să stea în calea 
acțiunii comune menite să 
învingă agresiunea imperialis
tă, să mențină pacea lumii și 
să apere dreptul la libertate 
al tuturor popoarelor.

Cea de-a 18-a Convenție 
Națională a Partidului Comu
nist din Canada a examinat 
problemele concrete ale țării 
noastre în raport cu progra
mul de perspectivă privind 
transformarea socialistă revo
luționară a vieții economice, 
sociale și politice a țării. Pre- 
zentînd programul de acțiune 
adoptat și care prevede o nouă 
politică externă de pace, o 
nouă constituție canadiană și 
o nouă politică economică, 
vorbitorul â făcut în continu
are o prezentare a situației 
politice din Canada.

Partidul nostru — a spus el
— este ferm încredințat că în 
Canada există condiții favora
bile pentru noi victorii ale 
politicii de pace și de coexis
tență pașnică. Ideea anulării 

tînd poporului austriac pers
pectiva menținerii păcii și a 
căii pașnice spre socialism.

In această luptă noi ne sim
țim legați în mod solidar de 
toate popoarele care luptă 
pentru libertate, îndeosebi de 
eroicul popor din Vietnam, pe 
care cu toții, în comun, trebuie 
să-1 ajutăm să obțină victoria 
asupra imperialismului ame
rican.

Urăm succes deplin Congre
sului dv., partidului dv., iar 
țării dv noi și mari victorii 
în construirea socialismului. 
Trăiască Partidul Comunist 
Român ! Trăiască unitatea 
mișcării comuniste mondiale ! 
Trăiască pacea și socialismul ! 
(Aplauze repetate, puternice).

bine și mai rapid, este nece
sar să consolidăm propria 
noastră unitate. Această grijă, 
care ne preocupă pe toți, am 
întîlnit-o în tot decursul lu
crărilor Congresului dv. Noi 
știam, de altfel, că de mult 
timp dv. ați acordat acestei 
probleme toată atenția. Cre
dem totuși că. cu toții împreu
nă, trebuie să depunem noi e- 
forturi. Trebuie depășit stadiul 
declarațiilor de atașament față 
de unitatea internațională șl 
întărirea acesteia. Trebuie ex
plorate cu răbdare toate căile 
care pot să Conducă în mod 
real ia aceasta. Trebuie căuta
te mijloace care să nu fie nea
părat o întoarcere la trecut ci, 
dimpotrivă, Să meargă pe căi 
noi, corespunzătoare actuale
lor condiții de dezvoltare a 
luptei noastre. Avem încrede
re în capacitatea noastră de a 
învinge, cu toții împreună, di
ficultățile.

în numele Partidului Co
munist din Belgia și ăl miilor 
de muncitori belgieni care îi 
acordă încredere, adresăm 
Partidului Comunist Român 
acest mesaj de călduroasă și 
frățească prietenie. (Aplauze 
puternice).

acordului privitor la armele 
nucleare dintre Canada și Sta
tele Unite se bucură de un 

. sprijin, din ce în ce mai pu
ternic. Sub lozinca „Poporul 

. împotriva monopolurilor",' co
muniștii cănădiehi arată că 
prin combinarea monopoluri
lor S.U.A. și canadiene se sub
minează suveranitatea Cana
dei și se urmărește îngloba
rea totală a Canadei de către 
Statele Unite.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Lupta pentru reforme 
economice și sociale de mare 
amploare se lărgește și se 'a- 
dîncește pretutindeni. Cererea 
imperioasă ca povară econo
mică să fie strămutată de pe 
umerii săracilor pe cei ai bo
gătașilor cîștigă din ce în ce 
mai mult teren.

Pătrunzînd în miezul bătă
liei de idei privitoare la viito
rul țării noastre, dezvoltînd la 
maximum activitatea obșteas
că a partidului, o dată cu spo
rirea atenției în domeniul mu
nicipal, partidul nostru urmă
rește pregătirea terenului pen
tru promovarea factorilor su
biectivi, care, pe baza situației 
obiective din ce în ce mai fa
vorabile, pot duce la o crește
re și maturizare rapidă a cla
sei muncitoare și a aliăților ei 
în lupta împotriva monopolu
lui.

Deși nu subestimăm cîtuși 
de puțin efectele anilor propa
gandei războiului rece și ale 
iluziilor răspîndite de către o 
îndelungată perioadă de boom 
și belșug economic, cleștele 
controlului monopolist începe 
să-și piardă puterea. Cu toate 
că dificultățile legate de o ac
tivitate comunistă efectivă în 
țara noastră sînt uriașe, avem 
încredere deplină în capacita
tea noastră de a progresa în 
așa fel încît să devenim o for
ță hotărîtoare în viața politi
că a Canadei. Trăiască solida
ritatea clasei muncitoare mon
diale și unitatea tuturor for
țelor care luptă pentru pace, 
democrație și socialism. (A- 
plauze repetate, puternice).

A TOVARĂȘULUI MANUEL RODRIGUES DA SILVA5

Dragi tovarăși,

In numele comuniștilor din 
Portugalia, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Portu
ghez salută călduros cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și, prin in
termediul său, pe toți comu
niștii și poporul din România. 
(Aplauze puternice).

Partidul nostru, care urmă
rește cu profund interes acti
vitatea și experiența Partidu
lui Comunist Român, urează 
succes deplin lucrărilor Con
gresului dv„ fiind sigur că 
hotărîrile pe care le va lua 
vor deschide calea spre noi 
victorii în construirea socia
lismului în țara dv., în fău
rirea unei vieți prospere, libe
re și pașnice pentru poporul 
român. (Vii aplauze).

Succesele Partidului Comu
nist Român și ale poporului 
României reprezintă pentru 
comuniștii, clasa muncitoare 
și poporul din Portugalia un 
ajutor efectiv și o puternică ■ 
încurajare în lupta aprigă și 
grea împotriva dictaturii fas
ciste care tiranizează patria 
noastră de 39 de ani.

Guvernul fascist al lui Sa
lazar, un guvern al monopo
lurilor asociate cu imperialis
mul străin și al marilor mo
șieri, duce o politică de ex
ploatare feroce a clasei mun
citoare și de ruinare a clase
lor mijlocii. El ține Portugalia 
sub dominația imperialismului 
străin și pune teritoriul portu

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI HALED BAGDAȘ
Dragi tovarăși,

încredințat că exprimă senr 
timențele tuturor comuniștilor 
și patrioților progresiști din Si
ria. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Sirian 
transmite celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, tuturor comu
niștilor și harnicului popor 
român, salutul său cel mai 
călduros și urările cele mai 
sincere de a merge din suc
cese în succese, din victorie 
în victorie. (Aplauze puter
nice).

Raportul Comitetului Cen
tral prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceăușescu înfățișează 
în mod impresionant un tre
cut strălucit și un viitor și 
mai strălucit, dovedind ce 
minunate realizări poate în
făptui un popor care și-a luat 
soarta în propriile sale mîini, 
în munca lui de creație și 
construcție, sub conducerea 
clasei muncitoare și sub stea
gul glorios al marxism-leni- 
nismului creator.

Realizările obținute de po
porul român, sub coriducerea 
partidului său comunist, în 
toate domeniile construcției 
economice constituie cel mai 
bun, ajutor pentru lupta pe 
care poporul nostru o duce în 
vederea consolidării suvera
nității sale naționale, a fău
ririi economiei sale indepen
dente. pentru democrație și 
socialism. Vă dorim, dragi to
varăși, din toată inima, deplin 
succes în îndeplinirea sarci
nilor noului plan cincinal 
care Va constitui un pas isto
ric în dezvoltarea țării dv. 
atît de bogată șl frumoasă. 
(Aplauze).

După ce a subliniat însem
nătatea hotărîrii Congresului 
de a se reveni la denumirea 
Partidul Comunist Român și 
s-a referit la începuturile miș
cării comuniste mondiale și 
la amploarea pe care ea o cu
noaște astăzi, vorbitorul a

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘEI VIRGINIA GONZALES
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Chile și 
al fiecăruia din militanții 
noștri, să vă transmit un 
salut, să urez succes lucrări
lor Congresului al IX-lea al 
P.C.R. și să salut prin inter
mediul său eroicul popor ro
mân pentru mărețele succese 
obținute sub conducerea parti
dului în lupta de eliberare de 
sub fascism, pentru construi
rea noii societăți socialiste. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,

Am ascultat cu multă aten
ție raportul prezentat Con
gresului de către tovarășul 
Ceausescu și cuvîntările altor 
conducători ai partidului,, care

ghez la dispoziția Statelor 
Unite și a revanșarzilor de la 
Bonn pentru instalarea de 
baze militare. El răspunde la 
lupta dreaptă a popoarelor din 
coloniile portugheze pentru 
independență cu războiul cri
minal pe care îl duce în An
gola, Guineea și Mozambic. 
Această politică se lovește de 
rezistența din ce în ce mai 
hotărîtă a poporului portu
ghez. Cu toată represiunea și 
teroarea, clasa muncitoare, 
muncitorii agricoli, studenții, 
intelectualii duc mari lupte 
pentru pîine, libertate și pace. 
Greve, manifestații de stradă, 
dezertări și alte acțiuni de 
rezistență ale soldaților și 
tinerilor ofițeri împotriva 
războiului colonial arată
avîntul mișcării democratice 
și anunță apropierea unei 
crize revoluționare.

Partidul Comunist Portu
ghez, care luptă de aproape 
40 de ani în cea mai adîncă 
ilegalitate, își consacră cele 
mai mari eforturi unirii tutu
ror forțelor democratice și 
patriotice într-un singur front 
de luptă, pentru bătăliile de 
zi cu zi împotriva dictaturii 
fasciste pe care le îndreaptă 
spre perspectiva insurecției 
populare, în vederea .zdrobirii 
fascismului din Portugalia și 
pentru a instaura Un regim 
democratic.

Lupta noastră cere mari 
sacrificii. Multi dintre cei mai 
buni militanți ai noștri âu

spus : Avem toate motivele 
să fim mîndri . de numele 
nostru, de drapelul și de doc
trina noastră. Nu încape în
doială că, dincolo de toate 
greutățile, viitorul aparține, 
cum spunea Lenin, acestui 
nume, acestui drapel, acestei 
doctrine ! (Aplauze). De aceea 
îngăduiți-rie să vă felicităm 
pentru această hotărîre și să 
strigăm din toată inima : 
Trăiască Partidul Comunist 
Român ! (Aplauze puternice). 
Trăiască mișcarea comunistă 
mondială ! (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,

De la începutul acestui an. 
în Siria au avut loc transfor
mări economice și sociale, 
mari și profunde. Au fost pro
mulgate decrete prin care se 
interzice ca petrolul și bogă
țiile minerale ale țării să fie 
date în exploatare companii
lor străine. în același timp au 
fost naționalizate toate ma- 

" rile întreprinderi industriale 
și majoritatea celor mijlocii, 
precum și unele ramuri im
portante ale comerțului exte
rior. In acest fel sectorul de 
stat a devenit sectorul domi
nant în producția industrială, 
în domeniul importului și ex
portului. Au fost, de aseme
nea. eliberați toți deținuții 
comuniști și progresiști. (A- 
plauze). Față de situația an
terioară, situația politică ge
nerală a țării cunoaște o re
lativă destindere. Partidul 
nostru comunist, alături de 
celelalte forțe progresiste ale 
țării, a susținut înfăptuirea 
acestor transformări, rod al 
luptei muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor noștri revo
luționari și apărarea lor îm
potriva comploturilor impe
rialismului și reacțiunii. An
samblul acestor măsuri arată 
că în fața Siriei s-a deschis 
o etapă a luptei imediate pen
tru crearea și consolidarea 

demonstrează încă o dată ca
pacitatea creatoare a marxist- 
leniniștilor de a făuri poporu
lui lor cele mai bune condiții 
de viață.

Salutăm cu multă bucurie 
participarea activă a femeii 
atît în activitatea partidului 
cît și în producție. Acest lu
cru demonstrează justețea în- 
țeleptei învățături leniniste, 
care arată că numai comu
niștii asigură femeii drepturi 
egale cu bărbații, îi încredin
țează sarcini de răspundere. 
(Aplauze).

Noi, care trăim într-o țară 
capitalistă, ne dăm bine sea
ma că socialismul reprezintă 
o lume deosebită pentru că 
muncitorii sînt stăpîni pe pro
priile destine, făuresc adevă
rata fericire, pun pentru tot
deauna capăt foametei și mi
zeriei. Acest lucru este ilus

suferit și mai suferă încă fiind 
condamnați la ani grei de 
închisoare. Unii au stat peste 
20 de ani în temnițele fascis
te. Mulți alții au fost asasinați, 
însă comuniștii portughezi nu 
se tem de sacrificii, căci știu 
că viitorul le aparține.

Succesele Uniunii Sovietice 
în construcția bazelor tehni- 
co-materiale ale comunismului, 
succesele Albaniei, Bulgariei. 
Cehoslovaciei, Chinei, Coreei 
de Nord. Cubei. Iugoslaviei, 
Mongoliei, Poloniei, R. D. Ger
mane, României, Ungariei și 
Vietnamului de Nord în con
struirea socialismului deschid 
în fața comuniștilor și munci
torilor portughezi perspectiv^ 
luminoasă a luptei lor grele de 
astăzi.

Dezvoltarea luptei clasei 
muncitoare din țările capita
liste și victoriile istorice ale 
mișcării de eliberare naționa
lă constituie și ele un puternic 
sprijin pentru clasa muncitoa
re și poporul portughez. Noi 
trăim în epoca agoniei impe
rialismului. Oricît de grele ar 
fi sacrificiile pe care fiecare 
popor trebuie să le mai facă 
victoria este sigură și posibilă.

Partidul Comunist Portughez 
vede în unitatea întregului la
găr socialist. în unitatea miș
cării comuniste internaționale, 
cea mai bună garanție pentru 
triumful marilor noastre idea
luri pe scară mondială.

Astăzi, cînd imperialiștii a- 
mericani încearcă o contra

premiselor economice, sociale 
și politice necesare realizării 
aspirațiilor poporului nostru, 
care năzuiește să facă din 
țara sa o țară socialistă. 
(Aplauze).

O colaborare a tuturor for
țelor progresiste, fie că sînt la 
putere sau nu. în cadrul unui 
larg front național sau sub 
orice altă formă care să cores
pundă condițiilor reale din țară 
— a spus vorbitorul — consti
tuie o garanție necesară pentru 
apărarea si aprofundarea aces
tor transformări economice și 
sociale, pentru administrarea 
cu succes a întreprinderilor na
ționalizate, pentru grăbirea în
făptuirii reformei agrare cu 
participarea maselor largi ță
rănești.

Unirea tuturor forțelor pa
triotice progresiste este de a- 
semenea necesară pentru a da 
o ripostă comploturilor interne 
și externe care țintesc să în
toarcă Siria la o etapă mai 

. înapoiată de evoluție, pentru 
a zădărnici acțiunile de agre
siune și expansiune îndreptate 
împotriva Siriei și a întregii 
mișcări de eliberare națională 
arabă, acțiuni la pregătirea 
cărora, a spus vorbitorul, par
ticipă imperialiștii americani, 
englezi, vest-germani și Izrae- 
lul, principala bază a impe
rialismului în Orientul Mij
lociu. Unirea forțelor pa
triotice progresiste este o 
necesitate imperioasă pen
tru a salvgarda indepen
dența Republicii Arabe Siria 
și pentru a se îndrepta cu pași 
siguri spre o adevărată uni
tate arabă, bazată pe egalitate 
și fraternitate și răspunzînd 
aspirațiilor de democrație și 
socialism ale popoarelor arabe.

întreaga Republică Arabă 
Siria, adică : poporul, armata 
și guvernul, au condamnat cu 
energie agresiunea imperialis
mului american împotriva po
porului vietnamez și împotri
va Republicii Dominicane. (A- 
plauze). Poporul sirian, ca și 
toate popoarele arabe frățești.

trat la Congresul dv., unde 
toți tovarășii care au luat 
cuvîntul de la această înaltă 
tribună au făcut cunoscute 
uriașele progrese dobîndite în 
diferite regiuni într-un timp 
atît de scurt și în același timp 
au înfățișat perspectivele lu
minoase de viitor ale tuturor 
ramurilor economiei.

Vorbitoarea a transmis Par
tidului Comunist Român invi
tația de a trimite o delegație 
la cel de-al XIII-lea Congres 
al P.C. din Chile.

In momentul de față — a 
spus vorbitoarea în continua
re — în țara noastră ne în
fruntăm cu un guvern de tip 
nou, cu bază largă, dar antico
munist și antipopular. Cu a- 
jutorul imperialismului yan
keu, al germanilor de la Bonn 
și al Vaticanului, acest guvern 

ofensivă, pe scară largă, îm
potriva forțelor socialismului, 
democrației, independenței na
ționale și păcii, cînd într-o 
serie de țări imperialiștii nord- 
americani intervin cu violență 
pentru a înăbuși mișcările 
populare și luptele de elibe
rare națională, cînd eroicul 
popor vietnamez este victima 
unui război murdar de agre
siune al imperialiștilor nord- 
americani, unitatea frățească, 
coeziunea, colaborarea, solida
ritatea și ajutorul reciproc al 
tuturor comuniștilor din lume 
sînt încă și mai imperioase.

Partidul Comunist Portughez 
este mîndru de relațiile sale 
de prietenie cu Partidul Co
munist Român din partea că
ruia a primit numeroase do
vezi de solidaritate frățească. 
Noi sîntem siguri, dragi tova
răși. că această prietenie, ex
presie a idealului internațio
nalismului proletar în cadrul 
marii familii internaționale a 
comuniștilor, se va întări și 
mai mult în viitor.

Trăiască Rart’diil Comunist 
Român ! Trăiască poporul Ro
mâniei ! Trăiască unitatea de 
luptă dintre Partidul Comu- 
mst Român si Partidul Co
munist Portughez ! Trăiască 
unitatea lagărului socialist I 
Trăiască unitatea. mișcării 
comuniste internaționale ! Tră
iască pacea în lume ! Trăiască 
comunismul ! (Aplauze repe
tate, puternice).

își unește glasul cu al dv.. to
varăși. cu glasul tuturor po
poarelor din lume care cer în
cetarea acestei agresiuni cri
minale și barbare.

Tovarăși,

Partidul nostru își aduce 
contribuția sa modestă la lup
ta pentru unitatea mișcării co
muniste mondiale pe baza 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar și, ca 
toate partidele frățești, consi
deră această unitate ca o armă 
esențială în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace.

In această privință partidul 
nostru pornește de la faptul 
că ceea ce unește mișcarea 
noastră este mult mai puternic 
și mai important decît ceea ce 
o dezbină. Este limpede pen
tru noi toți că unitatea lagăru
lui socialist nu este o sumă arit
metică. Ea sporește într-o mă
sură incalculabilă forța și in
fluența întregului lagăr, ca și 
forța și influența fiecărei țări 
socialiste, a fiecărui partid co
munist. (Aplauze).

Toți comuniștii sirieni sînt 
patrioți. Ei își iubesc patria 
mai presus de orice. Și acest 
patriotism îi face să fie cre
dincioși internaționalismului 
proletar, a cărui manifestare 
practică principală este de a 
milita pentru stabilirea de re
lații de prietenie si colaborare 
cu toate țările socialiste și mai 
ales cu prima patrie a socia
lismului, patria lui Lenin. U- 
niunea Sovietică. (Aplauze).

Vă urăm, dragi tovarăși și 
frați români, succese tot mai 
mari în marea operă patrio
tică și internationalists pe 
care o înfăptuiți. opera de 
construire a României socia
liste! Trăiască Partidul Comu
nist Român ! Trăiască poporul 
român și avangarda sa clasa 
muncitoare din România ! 
Trăiască prietenia arabo-ro- 
mână ! (Aplauze repetate, pu
ternice).

și-a pus ca sarcină principală 
să înfrîngă pe comuniști din 
punct de vedere ideologic. în 
continuare, vorbitoarea a ară
tat că Partidul Comunist din 
Chile a opus propagandei 
anticomuniste și defăimării 
țărilor socialiste o vastă acți
une de populaire a realiză
rilor acestor țări, a vieții noi 
fericite pe care și-o creează 
popoarele țărilor socialiste.

Tovarăși,

Deși țara noastră este o țară 
bogată, cu mari rezerve de cu
pru, fier, cu imense cantități 
de salpetru, cu mari întinderi 
de pămînt cultivabil în toate 
anotimpurile, cu o clasă mun
citoare dezvoltată, cu înaltă 
calificare, cu toate acestea în 
Chile abundă sărăcia, șomajul, 
foamea, datorită exploatării

(Continuare în pag. a XII-a)
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de către întreprinderile și mo
nopolurile imperialiste nord- 
americane. Toate bogățiile ță
rii sînt în mîna imperialiș
tilor.

Partidul nostru, împreună 
cu toate forțele progresiste, 
depune mari eforturi pentru a 
forma o conștiință antiimpe- 
rialistă în rîndul maselor. Noi 
sîntem solidari cu lupta po
porului vietnamez, cerem să 
înceteze războiul dezlănțuit de

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI LAYACHI ABDALLAH
Dragi tovarăși,

Delegația marocană are 
deosebita cinste de a vă trans
mite dv. și prin dv. întregu
lui partid, gloriosului Partid 
Comunist Român, cel mai 
frățesc și călduros salut din 
partea comuniștilor marocani, 
tovarășii dv. de luptă. (A- 
plauze). Sîntem siguri că dăm 
glas sentimentelor tuturor oa
menilor îQuncii și ale tuturor 
forțelor progresiste din țara 
noastră, dorindu-vă, în nu
mele lor, succes deplin în des
fășurarea lucrărilor Congre
sului al IX-lea și în îndepli
nirea hotărîrilor sale.

Salutăm succesele dv. ca pe 
propriile noastre succese, căci 
ele reprezintă pentru clasa 
noastră muncitoare, pentru 
țărănimea săracă și pentru 
intelectualitatea noastră re
voluționară un exemplu grăi
tor, o călăuză pe calea ce o 
au de urmat.

Țara noastră trece în pre
zent printr-o criză economi
că, socială și politică, a cărei 
cauză principală este alegerea 
făcută de către conducerea 
statului nostru a căii capita

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI PER SVENSSON
Tovarăși,

Avem marea bucurie de a 
transmite, în numele tuturor 
comuniștilor norvegieni, un 
salut tovărășesc celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și întregului 
popor român. (Vii aplauze). 
Totodată, vă dorim mult suc
ces în desfășurarea lucrărilor 
Congresului dv. Sîntem con
vinși că actualul dv. Congres 
este de mare însemnătate, nu 
numai pentru poporul român 
și partidul său, ci și pentru în
treaga mișcare comunistă in
ternațională. (Aplauze).

în prezent, mișcarea comu
nistă internațională trece prin
tr-o perioadă hotărîtoare foar
te complicată, care cere din 
partea fiecărui partid aplica
rea creatoare a marxism-leni
nismului. în orice caz, ne a- 
flăm într-o etapă care oferă 
forțelor păcii și socialismului 
cele mai bune perspective pen
tru noi succese, pentru pro
gres. e

După cum știți, Norvegia 
este membră a pactului agre
siv militar N.A.T.O. Cu toate 
acestea, poporul norvegian este 
pătruns de dorința puternică 
de a trăi în pace și prietenie 
cu toate popoarele. Această 
dorință se reflectă în diverse 
acțiuni îndreptate împotriva 
politicii de război a forțelor

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI KYRIAKOS HRISTU
Dragi tovarăși,
Cu deosebită bucurie trans

mit celui de-al IX-lea Con
gres al partidului dv. și po
porului român cel mai căl
duros salut tovărășesc din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Progresist al Po
porului Muncitor din Cipru — 
AKEL. (Aplauze).

Comitetul Central al AKEL 
și oamenii muncii din Cipru 
salută și felicită partidul dv. 
și poporul român pentru 
succesele importante obținute 
în construirea societății socia
liste și îndeosebi pentru 
succesele înregistrate în do
meniul industriei și agricul
turii, în domeniul electrifică
rii, învățămîntului și ocrotirii 
sănătății poporului.

Aceste succese ale dv. în
seamnă nu numai o contribu
ție la creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii din 
țara dv., dar, alături de succe
sele importante ale tuturor 
țărilor socialiste, atestă supe
rioritatea sistemului socialist 
și constituie baza materială 
pentru zădărnicirea planurilor 
agresive ale imperialiștilor. 

imperialiștii nord-americani 
în Vietnamul de sud și să fie 
retrase trupele din Vietnamul 
de sud, să se pună capăt bom
bardării orașelor și satelor 
fără apărare din Republica 
Dominicană și Vietnamul de 
nord. Noi am organizat mani
festații de solidaritate și am 
reușit să obținem declarații 
ale guvernului democrat-creș- 
tin în sprijinul luptei juste a 
poporului dominican pentru 
libertate și independență, pen
tru retragerea tuturor trupe

liste liberale. Cu toate aces
tea, masele din Maroc nu ră- 
mîn pasive ; sub conducerea 
forțelor progresiste, printre 
care comuniștii joacă un rol 
hotărîtor, ele se opun cu hotă- 
rîre acestei politici. în această 
privință, mărețele manifestări 
populare care au zguduit în
treaga țară în luna mai a a- 
cestui an constituie un eve
niment important.

Tovarăși,

Dezvoltarea sistemului socia
list mondial, forța de atracție 
din ce în ce mai mare pe care 
o exercită asupra maselor 
populare, eșecul total, în țara 
noastră, ca și în alte părți, a 
căii capitaliste, toate acestea 
duc la creșterea și întărirea 
forțelor revoluționare maro
cane, deschizîndu-ne noi per
spective. Sarcina imediată pe 
care ne-o propunem în func
ție de această stare de lucruri 
este gruparea tuturor forțelor 
progresiste în cadrul unui 
partid revoluționar unic, pe 
bazele ideologice, politice și 
organizatorice ale socialismu

N.A.T.O., în care a fost tîrîtă 
și țara noastră. Guvernul nor
vegian, precum și numeroase 
cercuri burgheze condamnă 
politica americană aventuristă, 
dusă în Vietnam și Republica 
Dominicană, calificînd-o drept 
o politică războinică.

Este cunoscut că guvernul 
american cere tuturor aliați- 
lor lui să aprobe și să spriji
ne politica războinică dusă în 
Vietnam. Poporul nostru nu 
va permite însă niciodată ca 
guvernul norvegian să sprijine 
pe imperialiștii nord-ameri
cani. (Aplauze). Fiecare atac 
american dezlănțuit în Viet
nam, fiecare militar ameri
can adus în Vietnam consti
tuie în realitate o lovitură dată 
adepților din Norvegia ai par
ticipării țării noastre la blocul 
N.A.T.O. Din aceste motive e- 
xistă tot mai multe posibilități 
ca Norvegia să părăsească blo
cul N.A.T.O. în 1969.

Capitalul monopolist euro
pean a încercat să atragă țara 
noastră în Piața comună. în 
cadrul acestei politici, mono
polurile au urmărit să atenteze 
la dreptul poporului nostru la 
independență și suveranitate, 
să exploateze bogățiile Norve
giei în interesul capitalului 
monopolist și să-și intensifice 
influența asupra țării noastre, 
încercările de a atrage Norve
gia în Piața comună, pentru a 
încălca drepturile noastre ina

Dragi tovarăși,

Poporul cipriot a trăit sute 
de ani subjugat. Datorită însă 
luptelor sale îndelungate, 
combative și de masă, cu aju
torul și sprijinul țărilor so
cialismului și al omenirii pro
gresiste, el a reușit să rupă 
lanțurile colonialiste și să 
pună capăt dominației engle
ze în țara sa. în anul 1960, 
Cipru a fost proclamat Re
publică independentă. Dar, 
așa cum se întîmplă în ma
joritatea țărilor subjugate, 
plecînd, imperialiștii s-au în
grijit să-și mențină drepturile 
și privilegiile, care să slujeas
că interesele lor imperialiste 
și scopurile lor expansioniste.

Astfel, colonialiștii mai de
țin încă în Cipru teritorii pe 
care instalează bazele lor mi
litare, cît și o serie de alte 
privilegii. în plus, Turcia, care 
în timpul ocupației engleze nu 
avea nici un privilegiu în Ci
pru, a reușit, cu ajutorul im
perialiștilor englezi și ameri
cani, să-și asigure și ea ase
menea drepturi.

Poporul cipriot luptă în 
prezent împotriva acestor pri

lor străine din Republica Do
minicană, pentru respectarea 
dreptului fiecărui popor de 
a-și alege guvernul pe care-1 
dorește.

Noi, comuniștii din Chile, 
înțelegem necesitatea imperi
oasă de a depune toate efor
turile pentru întărirea coeziu
nii mișcării comuniste inter
naționale, a tuturor forțelor 
revoluționare iubitoare de 
pace, deoarece acum prezintă 
o mare importanță stăvilirea 

lui științific șl ale internațio
nalismului proletar.

Procedînd astfel, ne stră
duim să aplicăm în mod crea
tor doctrina noastră, marxism- 
leninismul, ținînd seama de 
condițiile istorice noi și de 
situația specifică a țării 
noastre.

Tovarăși,

Evoluția situației internațio
nale ne preocupă în cel mai 
înalt grad. Imperialismul a- 
merican caută, printr-o atitu
dine agresivă extrem de inso
lentă, să frîneze dezvoltarea 
impetuoasă a sistemului so
cialist mondial și să stăvileas
că mersul înainte al mișcării 
de eliberare națională. în cîr- 
dășie cu celelalte puteri im
perialiste, el complotează îm
potriva independenței popoa
relor din Asia, Africa și Ame
rica Latină. El duce un război 
de exterminare împotriva vi
teazului popor din Vietnamul 
de Sud. El îndrăznește să ex
tindă acest război criminal 
împotriva unei țări frățești, 
Republica Democrată Viet
nam. Pe scurt, imperialismul 

lienabile au stîrnit puternice 
proteste în rîndul tuturor for
țelor democratice din Norve
gia, care nu acceptă ca suve
ranitatea noastră națională să 
treacă în mîinile organelor su
prastatale ale Pieței comune.

Mobilizarea clasei muncitoa
re la lupta pentru lărgirea 
drepturilor democratice din 
viața economică a societății 
norvegiene constituie pentru 
partidul nostru o problemă 
deosebit de importantă.

Deși Norvegia se numără 
printre statele burgheze dez
voltate din punct de vedere 
democratic, ca rezultat al lup
tei duse de poporul nostru 
pentru cucerirea multor drep
turi democratice, un grup res- 
trîns de monopoliști dispune 
de cele mai importante mij
loace de producție. Datorită a- 
cestui fapt, ei au o influență 
hotărîtoare asupra politicii 
noastre interne și externe. Sub 
lozinca „dreptul muncitorilor 
la conducerea întreprinderilor" 
partidul nostru luptă pentru 
îngrădirea dominației mono
polului capitalist și pentru lăr
girea drepturilor democratice.

Astfel, muncitorii vor putea 
să învețe și să cîștige expe
riență în rezolvarea unor pro
bleme principale, ceea ce le va 
permite din ce în ce mai mult 
să lupte singuri pentru trece
rea de la capitalism la socia
lism în propria țară.

vilegii ale colonialiștilor en
glezi și împotriva intervenției 
Turciei, în scopul de a face 
din insula sa o țară într-ade- 
văr independentă, fără baze 
militare străine, fără privile
gii acordate străinilor, în care 
poporul să fie într-adevăr li
ber să-și hotărască singur 
viitorul, pe baza dreptului la 
autodeterminare. (Aplauze).

Imperialiștii englezi și ame
ricani se opun cu furie luptei 
de eliberare a poporului ci
priot. Recurgînd la doctrina 
imperialistă „dezbină și stă- 
pînește" și folosindu-i pe li
derii șovini turci din Cipru 
și Ankara, ei au împins po
porul cipriot la ciocniri ar
mate, începînd din decembrie 
1963. De atunci și pînă astăzi, 
situația în Cipru continuă să 
rămînă încordată.

■. Solidaritatea internaționalis- 
tă a lagărului socialist cu po
porul cipriot care luptă, mani
festată la Consiliul de Securita
te, în mesajele de sprijin adre
sate guvernului cipriot și prin 
ajutorul Uniunii Sovietice — 
a spus vorbitorul — a fost 
mult prețuită de poporul ci

politicii agresive a imperia
lismului yankeu.

Partidul nostru și-a însușit 
declarațiile de la Moscova din 
1957 și 1960 ale partidelor co
muniste și muncitorești.

Mai mult ca oricînd este 
necesară unitatea tuturor co
muniștilor din lume 1

Trăiască Congresul al IX-lea 
al P.C.R. 1 Trăiască Republica 
Socialistă România 1 Trăiască 
unitatea partidelor comuniste 
și muncitorești 1 Trăiască pa
cea ! (Aplauze repetate, pre
lungite).

american a făcut ca pacea 
mondială să fie amenințată 
mai direct ca oricînd.

în fața unei situații atît de 
primejdioase se impune o 
singură soluție. Deasupra tu
turor divergențelor, unitatea 
lagărului socialist și a tutu
ror partidelor comuniste și 
muncitorești este mai indis
pensabilă ca oricînd, pentru a 
pune frîu imperialismului, 
pentru a zdrobi acțiunile lui 
agresive. (Aplauze). în scopul 
zădărnicirii planului criminal 
al agresorilor imperialiști și 
neocolonialiști trebuie să fa
cem totul pentru a întări so
lidaritatea de luptă a țărilor 
socialiste, mișcarea muncito
rească internațională și miș
carea de eliberare națională.

Trăiască Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân ! Trăiască unitatea miș
cării comuniste internaționale! 
Trăiască unitatea de luptă a 
sistemului socialist mondial, 
a mișcării muncitorești inter
naționale și a mișcării de eli
berare națională I Trăiască 
socialismul și pacea 1 (Aplauze 
repetate, puternice).

Pe noi ne bucură foarte 
mult realizările mărețe obți
nute de dv. în construcția so
cialismului, de care am luat 
cunoștință din rapoartele pre
zentate de Comitetul Central 
și din discuțiile pe marginea 
acestora. Aceste succese dove
desc superioritatea economică 
a sistemului socialist, forța 
creatoare a clasei muncitoare 
din România, care pășește cu 
hotărîre pe drumul socialis
mului și comunismului.

Ne-au impresionat foarte 
mult propunerile privind noul 
Statut al P.C.R., precum și di
rectivele privind activitatea 
din anii următori.

Sîntem convinși — a spus 
în încheiere vorbitorul — că 
R. S. România va obține și în 
viitor noi succese în lupta pen
tru construirea societății so
cialiste. Sîntem, de asemenea, 
siguri că partidul dv. va aduce 
și în viitor o prețioasă contri
buție la lupta pentru reface
rea unității mișcării comuniste 
internaționale șl că Republi
ca Socialistă România își va 
întări continuu rolul său pe 
arena internațională, în lupta 
pentru stabilirea unor relații 
normale între state, pentru a- 
sigurarea unei păci trainice în 
lumea întreagă. Trăiască Par
tidul Comunist Român și Re
publica Socialistă România! 
(Aplauze repetate, puternice).

priot. Această solidaritate, a- 
lături de ajutorul și sprijinul 
Greciei și al țărilor neanga
jate, au întărit fermitatea și 
combativitatea poporului ci
priot și a guvernului Makarios 
în lupta pentru întregirea in
dependenței Ciprului.

Dragi tovarăși,

Partidul nostru și poporul 
cipriot urmăresc cu deosebită 
îngrijorare evenimentele in
ternaționale și acțiunile agre
sive ale imperialiștilor anglo- 
americani și stau alături de 
popoarele care luptă în Viet
nam, Congo și Republica Do
minicană, alături de celelalte 
popoare care apără ferm in
dependența țării lor.

Arătînd că poporul cipriot a 
condamnat aceste acțiuni a- 
gresive și și-a exprimat soli
daritatea și sprijinul față de 
popoarele care luptă pentru 
libertate, vorbitorul a spus în 
continuare:

Convingerea fermă a parti
dului nostru și a poporului ci
priot este că aceste acțiuni 
agresive ale americanilor și 
ale tuturor celorlalți imperia

liști pot și trebuie să fie zdro
bite în primul rînd datorită 
unității de granit a mișcării 
comuniste mondiale și, în al 
doilea, datorită unității și 
combativității tuturor forțelor 
antiimperialiste din țările re
cent eliberate și din țările ca
pitaliste.

Această sarcină istorică a 
celei mai largi coeziuni și

Dragi tovarăși,
în numele comuniștilor și 

oamenilor progresiști din Li
ban salut în mod călduros cel 
de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român și- 
prin el întregul popor frate 
din România, care construieș
te cu succes socialismul. (A- 
plauze puternice).

Raportul Comitetului Cen
tral al partidului vostru, pre
zentat de tovarășul Ceaușes- 
cu, precum și rapoartele pre
zentate de către alți tovarăși, 
demonstrează prin cifre im
portante marile realizări ob
ținute de către poporul vos
tru și indică perspectiva lu
minoasă care se deschide în 
fața României socialiste.

Ținem să vă felicităm din 
toată inima pentru aceste rea
lizări și sîntem convinși că 
toate succesele pe care le ob
țineți sînt tot atîtea succese 
pentru întregul sistem socia
list mondial, pentru toate for
țele revoluționare din lumea 
întreagă. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
Libanul și țările arabe fac 

față astăzi unei ofensive ge
nerale a imperialismului, care 
urmărește să lichideze cuceri
rile obținute de către mișca
rea de eliberare națională a

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI JOSE LUIS MASSERA
Dragi tovarăși,

Dorim să transmitem, prin 
aceste cîteva cuvinte, salutul 
frățesc al Partidului Comu
nist din Uruguay și al tutu
ror comuniștilor uruguayeni 
celui de-al IX-lea Congres, 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și tu
turor membrilor partidului 
dv. și dorim lucrărilor Con
gresului dv. mult succes, noi 
și mari victorii în construirea 
socialismului în țara dv. și în 
lupta pentru apărarea păcii 
în lume. (Vii aplauze).

Am avut bucuria de a asis
ta, de asemenea, ca delegat al 
partidului meu la cel de-al 
VIII-lea Congres al dv. și, în 
puținele zile pe care le-am 
petrecut aici, am putut să văd 
cîteva din marile realizări e- 
conomice și sociale care au 
fost obținute în cei cinci ani 
care au trecut de atunci. De 
aceea, sînt convins că munca 
creatoare a poporului român 
va transforma curînd în rea
litate îndrăznețele directive 
pe care le discută Congresul. 
Acesta va fi un nou și foarte 
important pas înainte în con
struirea socialismului, în fo
losul poporului român și care 
va constitui, de asemenea, un 
mare ajutor pentru comu

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI OKA MASAYOSHI
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român aduc tuturor 
delegaților la Congres, tuturor 
membrilor Partidului Comu
nist Român și poporului ro
mân un salut frățesc de luptă 
din partea tuturor membrilor 
Partidului Comunist din Japo
nia, precum și a oamenilor 
progresiști din Japonia. 
(Aplauze puternice).

Comuniștii români. în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, au condus lupta re
voluționară a poporului pen
tru eliberarea patriei sale de 
sub ocupația fascistă ger
mană și de sub dominația 
forțelor reacționare trădătoa
re, dobîndind mari succese în 
revoluția socialistă și în 
construirea socialismului.

Partidul dv.. a spus în con
tinuare vorbitorul, își aduce 
contribuția la cauza construi
rii socialismului și a solidari
tății mișcării comuniste in
ternaționale, se opune ameste
cului în treburile interne ale 
partidelor frățești, apărînd 
normele de independență și 
egalitate în relațiile dintre 
partidele frățești, suveranita
tea și demnitatea națiunii.

Partidul Comunist din Japo
nia și oamenii muncii progre
siști japonezi, care au expri
mat condoleanțe sincere pen
tru moartea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, sînt 

lupte antiimperialiste revine 
astăzi mișcării comuniste care 
joacă un rol conducător hotă
rîtor în lupta popoarelor pen
tru menținerea păcii și zdrobi
rea agresorilor imperialiști.

Dragi tovarăși,
Nu există nici o îndoială că 

cel de-al IX-lea Congres al 
partidului dv. va avea, prin 

CUVÎNTAREA DE SALUT A CONDUCĂTORULUI 
DELEGAȚIEI P.C. DIN LIBAN

popoarelor arabe în lupta îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru trans
formări sociale și economice 
profunde, pentru o cale neca- 
pitalistă de dezvoltare, pe care 
s-au angajat sau se angajează 
anumite țări arabe și în pri
mul rînd Republica Arabă U- 
nită.

Noi, comuniștii libanezi, sîn
tem conștienți că numai uni
tatea forțelor progresiste pa
triotice și socialiste poate in
fringe aceste amenințări im
perialiste. Tocmai în acest spi
rit noi desfășurăm acțiuni co
mune în diferite domenii îm
preună cu forțele antiimperia
liste, în cursul cărora între a- 
ceste forțe se desfășoară un 
dialog in diferitele probleme 
care stau în fața poporului 
nostru. Această poziție a par
tidului nostru a fost clar ex
pusă în Declarația-platformă 
aprobată de către plenara Co
mitetului Central, din luna 
mai a.c. Popoarele arabe, spri
jinite de către Uniunea So
vietică, Republica Socialistă 
România și celelalte țări so
cialiste, precum și de către 
toate forțele păcii și progresu
lui din lume, se opun energic 
acestor planuri imperialiste 
pentru a păstra cuceririle, 
pentru a răspunde pericolului 
provenind din Israel și să re
dea arabilor din Palestina 

niștii și forțele înaintate din 
lumea întreagă, care luptă 
pentru socialism, libertate, 
pace și bunăstarea popoare
lor. (Aplauze).

în Uruguay, ca șl în toată 
America Latină, cresc și se 
adîncesc luptele populare, 
într-o țară mică cum este a 
noastră, cu numai două mili
oane și jumătate de locuitori, 
sute de mii de bărbați și fe
mei participă la greve și alte 
acțiuni combative de masă 
pentru revendicări economice 
și politice. Aceste lupte cu
prind nu numai detașamen
tele cele mai încercate ale 
clasei muncitoare ; recent au 
avut loc greve ale tuturor 
funcționarilor de stat, func- 
ționarilor de bancă, ale miilor 
de mici agricultori etc. în cu
rînd va avea loc la Montevi
deo un Congres al poporului, 
la care au aderat mai mult de 
300 organizații ce reprezintă 
pe toți muncitorii și studenții, 
funcționarii publici, învăță
torii, pensionarii, importante 
categorii de țărani, intelec
tuali și alte grupuri ale pă
turilor mijlocii, care vor a- 
dopta un program de trans
formări economice, sociale și 
politice. Partidul nostru ia 
parte activă la această miș
care ; crește influența sa în 

convinși că partidul dv. și po
porul român continuă opera 
pe care el a început-o, dez- 
voltînd-o în continuare și 
cucerind noi victorii. (A- 
plauze).

Partidul Comunist din Ja
ponia se află în fruntea luptei 
duse de largi pături ale po
porului japonez împotriva do
minației imperialismului ame
rican care impune țării noas
tre un statut de semi ocupa
ție, precum și a capitalului 
monopolist japonez subordo
nat acestuia, pentru înfăptui
rea unei Japonii independen
te, democrate, pașnice, neutre 
și prospere, ținînd sus cele 
patru steaguri : steagul revo
luției democrate a poporului 
împotriva dominației imperia
lismului american și a capi
talului monopolist japonez, 
steagul frontului unit națio- 
nal-democrat, care garantează 
adevărata independență a pa
triei și victoria poporului, 
steagul construirii unui partid 
consolidat și puternic din 
punct de vedere politic, ideo
logic și organizatoric, precum 
și steagul frontului unit inter
național împotriva imperialis
mului, în fruntea căruia se 
află S.U.A., și pentru dobîn- 
direa eliberării naționale și a 
păcii.

Vorbitorul a spus că reac
ționarii americano-japonezi 
încearcă prin toate mijloacele 
să înăbușe lupta poporului 
japonez, concentrîndu-și ata

hotărîrile sale, un rol și mal 
important în activitatea parti
dului dv. și în munca creatoa
re a poporului român, pentru 
construirea societății socialiste 
și comuniste.

Comitetul Central al Parti
dului Progresist al Poporului 
Muncitor din Cipru și oamenii 
muncii din Cipru vă urează 
din toată inima deplin succes 

drepturile lor, pentru a elibera 
toate țările și regiunile lumii 
arabe de toate influențele și 
rămășițele colonialismului și 
neocolonialismului.

Dragi tovarăși,
Este cu neputință a nu ve

dea legătura dintre planurile 
agresive ale imperialiștilor 
îndreptate împotriva țărilor 
arabe și faptele agresive ale 
imperialismului pe plan in
ternațional. Agresivitatea im
perialismului american, care 
comite acte de agresiune pre
tutindeni, a arătat vorbi
torul, de la Republica Do
minicană și pînă în Congo, 
este condamnată cu toată e- 
nergia de către poporul nos
tru și de către toate popoarele 
lumii.

Arătînd că agresiunea cri
minală a imperialismului a- 
merican împotriva poporului 
din Vietnamul de sud și de 
nord, constituie, la ora aceas
ta, un mare pericol pentru 
pacea mondială, vorbitorul a 
spus în continuare:

împrejurările actuale impun 
cu toată stringența necesita
tea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale pe baza 
marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar, a 

mase, crește numărul mem
brilor săi ; același lucru se 
poate spune despre Frontul 
de Stînga de Eliberare, în care 
acționăm în alianță cu alte 
grupuri politice și sociale.

în această luptă ne însufle
țește și ne inspiră exemplul 
revoluției cubane victorioase, 
eroismul poporului dominican 
care luptă cu succes împotri
va infanteriei marine ameri
cane, luptele de partizani din 
Venezuela, Guatemala, Co
lumbia și Peru, acțiunile de 
masă care cuprind tot conti
nentul. America Latină este 
astăzi un vulcan și represiu
nile feroce dezlănțuite de că
tre yankei și oligarhiile au
tohtone nu vor putea împie
dica noile și victorioasele ex
plozii revoluționare.

Această situație —r a spus 
în continuare vorbitorul — 
corespunde în întregime ca
racterului epocii actuale, epo
ca prăbușirii capitalismului și 
victoriei socialismului pe sca
ră mondială, a victoriei revo
luțiilor de eliberare națională, 
în care influența sistemului 
socialist asupra evenimente
lor internaționale este pe zi 
ce trece mai hotărîtoare, iar 
ajutorul material și politic 
dat mișcării revoluționare a 

cul asupra partidului. De 
asemenea, el a arătat că ele
mente antipartinice, revizio
niști și dogmatici, întreprind 
acțiuni de dezbinare și tulbu
rare împotriva partidului. în 
alegerile pentru Camera Su
perioară care s-au terminat la 
4 iulie, a spus vorbitorul 
în continuare, numărul de 
locuri și voturi obținute de 
partidul nostru a crescut. Par
tidul nostru a cîștigat 2 600 000 
voturi în întreaga țară, adică 
cu 50 la sută mai multe voturi 
decît în alegerile precedente 
pentru Camera Superioară. 
(Aplauze). Tovarășul Sanzo 
Nosaka, președintele Comite
tului Central al partidului 
nostru, care a candidat în 
circumscripția capitalei, To
kio, a fost reales cu cel mai 
mare număr de voturi — 
620 000 — în timp ce Partidul 
Democrat Liberal a pierdut 
din numărul de locuri și vo
turi. iar în circumscripția 
Tokio nu a fost ales nici unul 
din candidații săi.

Răspunzînd sprijinului și 
speranțelor astfel exprimate 
de către popor, partidul nos
tru luptă în vederea alegeri
lor pentru Adunarea Metro
politană din Tokio, a cărei di
zolvare a fost impusă de către 
popor. Totodată, partidul nos
tru depune toate eforturile 
pentru a face față unor sar
cini imediate, cum sînt opozi
ția față de războiul imperialist 
de agresiune al S.U.A. în Viet
nam și opoziția față de ratifi

în îndeplinirea obiectivelor și 
țelurilor dv. Trăiască cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român! Trăiască 
Republica Socialistă România i 
Trăiască lupta unită a mișcării 
comuniste și a tuturor forțe
lor antiimperialiste pentru 
zdrobirea agresorilor imperia
liști ! (Aplauze repetate, pu
ternice). » " 

unității și coeziunii tuturor 
forțelor revoluționare din 
epoca noastră, a sistemu
lui mondial socialist, a miș
cării de eliberare națio
nală și a mișcării muncito
rești, pentru a face față cu 
succes uneltirilor imperialiș
tilor și a zădărnici complotu
rile acestora, pentru a respin
ge agresiunile lor, pentru a- 
părarea păcii în lume și 
apărarea independenței po
poarelor. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
Sîntem ferm convinși că cel 

de-al IX-lea Congres al dv., 
care reprezintă un mare eve
niment în viața partidului și 
a poporului dv., va constitui 
un nou imbold pentru comu
niștii și întregul popor din 
România în munca lor pentru 
a obține noi succese, în dez
voltarea țării dv. socialiste și 
în ridicarea potențialului a- 
cesteia în toate domeniile, sub 
conducerea partidului mar- 
xist-leninist, Partidul Comu
nist Român și a Comitetului 
său Central.

Trăiască România socialis
tă și partidul său marxist- 
leninist! Să se întărească și 
să înflorească prietenia dintre 
cele două popoare ale noas
tre ! Trăiască unitatea mișcă
rii comuniste internaționale ! 
(Aplauze repetate, puternice* 

tuturor popoarelor mai im
portant. Pentru aceasta, așa 
cum sublinia pe bună drep
tate recenta Conferință a 
partidelor comuniste din A- 
merica Latină, întărirea uni
tății și coeziunii mișcării co
muniste internaționale și în 
mod deosebit a țărilor lagă
rului socialist este de o im
portanță fundamentală și 
constituie condiția pentru a 
înfrunta cu succes dușmanul 
nostru comun — imperialis
mul yankeu. Deși este mic, 
partidul nostru consideră 
drept una din cele mai im
portante sarcini ale sale a- 
ceea de a contribui la întări
rea unității comuniștilor din 
lumea întreagă. (Aplauze).

Tovarăși,

Trăiască cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român ! Trăiască siste
mul socialist mondial, în frur 
tea căruia pășește glorioasa 
Uniune Sovietică! Trăiască 
internaționalismul proletar ' 
Trăiască cauza păcii, democra
ției, a eliberării națibnale, 
trăiască socialismul și comu
nismul ! (Aplauze repetate, 
puternice).

carea „Tratatului de bază ja- 
ponez-sud-coreean", al cărui 
scop este de a forma o alianță 
militară agresivă între S.U^A., 
Japonia, marionetele din Co
reea de Sud și clica lui Cian 
Kai Și, precum și satisfacerea 
cererilor imediate ale poporu
lui pentru condiții de trai mai 
bune. Partidul nostru luptă 
în fruntea tuturor forțelor de
mocratice pentru instaurarea 
unui guvern de coaliție demo
cratică.

Tovarăși,

Imperialismul S.U.A. își ex
tinde acum războiul feroce de 
agresiune împotriva Vietna
mului, urmărind înăbușirea 
mișcărilor de eliberare din 
Asia și amenințînd pacea în 
Asia și în lume. în această 
situație gravă, este o să'\'ină 
extrem de urgentă a tuturor 
partidelor frățești și a forțe
lor păcii antiimperialiste din 
lumea întreagă să se ridice cu 
hotărîre la luptă comună îm
potriva politicii de agresiune 
și război a imperialismului 
S.U.A., în sprijinul eroicului 
popor vietnamez. Partidul Co
munist din Japonia luptă cu 
toate puterile sale pentru a- 
ceasta. Totodată, Partidul Co
munist din Japonia luptă pen
tru adevărata solidaritate în 
mișcarea comunistă internațio
nală pe baza principiilor re
voluționare ale Declarațiilor 
de la Moscova din 1957 și

(Continuare în pag. a XIII-a)
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1960, opunîndu-se revizionis
mului, șovinismului de mare 
putere și activității scizioniste 
care ar duce la o sciziune de
finitivă.

Urăm celui de-al IX-lea 
Congres al partidului dv. mari

CUVINTAREA
Dragi prieteni,

în numele delegației Uniu
nii Socialiste Arabe, am onoa
rea să adresez partidului dv., 
Partidul Comunist Român, vii
le noastre mulțumiri pentru 
invitația cordială pe care a 
binevoit să ne-o adreseze pen
tru a asista la importantul dv. 
Congre > Vă mulțumim, de a- 
semeneă, pentru ospitalitatea 
de care ne bucurăm chiar de 
la sosirea noastră în frumoasa 
dv. țară, cu multe mărturii ale 
unui trecut glorios și cu posi
bilități pentru un viitor mi
nunat.

Cu acest prilej, jjermiteți-mi 
să transmit din partea po
porului și guvernului Republi
cii Arabe Unite cele mai bune 
urări de succes lucrărilor 
Congresului dv., care va mar
ca, cu siguranță, o etapă im
portantă în istoria glorioasă a 
poporului romîn. (Aplauze 
repetate, puternice).

CUViNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI GOSTA JOHANSSON
Dragi tovarăși români,
Permiteți-mi să folosesc și 

eu din timpul prețios al Con
gresului pentru a adresa un 
scurt șalut din partea Parti
dului Comunist din Suedia. (A- 
piauze). Din însărcinarea Co
mitetului Central al partidu
lui, permiteți-mi, vă rog, șă 
transmit celui de-al IX-lea 
Congres cele mai călduroase 
salutări și urări de succese.

Tovarăși,
Ascultînd raportul Comite

tului Central, prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-am dăt seama că acest 
Congres este un congres im
portant și bogat în succese.

Obiectivele noi și îndrăzne
țe, prezentate în cadrul aces
tui Congres și care pornesc de 
Ia succesele anterioare sînt o 
mărturie că cel de-al IX-lea 
Congres constituie un eveni
ment important, nu numai în 
istoria partidului comunist, ci 
și în istoria întregii dv. țări 
frumoase și bogate.

Vă urăm succes în realiza
rea acestor obiective noi și 
împărtășim pe deplin convin
gerea dv. că le veți îndeplini. 
Modul în care dv. ați înfăptuit 
hotărîrile congreselor ante
rioare, printre altele indus
trializarea pe scară largă, con
stituie o garanție că hotărîrile 
prezentului Congres vor fi 
realizate.

O dată cu exprimarea mul- 
\mirilor călduroase ale dele

gației suedeze pentru invitația

Tovarăși delegați,
Vă transmitem dv., și prin 

intermediul dv., Partidului 
Comunist Român și poporului 
român, salutul frățesc al Par
tidului Socialist Italian al 
Unității Proletare. (Aplauze).

Dorim să vă mulțumim 
per ru invitația de a asista la 
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres. Această invitație ne 
permite să cunoaștem, în 
cursul dezbaterilor ce au loc, 
problemele construirii socia
lismului într-o țară care, în 
decurs de numai cîțiva ani, 
s-a impus atenției prin succe
sele obținute și prin bazele 
solide pe care le-a pus dez
voltării sale viitoare.

Această invitație ne-a 
bucurat și pentru faptul că 
ea confirmă relațiile frățești 
Și de colaborare politică din
tre partidele noastre. Aceste 
relații au pentru noi o valoa
re deosebită. în ianuarie 1964 
am hotărît să formăm Parti
de’ Socialist Italian al Unită
ții Proletare, despărțindu-ne 
de Partidul Socialist Italian. 
Am luat această hotărîre — 
a spus apoi vorbitorul — nu 
numai pentru că nu puteam 
accepta o politică de colabo
rare cu capitalismul, dar și 
pentru că consideram necesar

Stimați tovarăși,
în numele Partidului Comu

nist din Luxemburg și al tu
turor oamenilor progresiști și 

succese în lupta pentru cauza 
solidarității și unității mișcării 
comuniste internaționale și a 
forțelor antiimperialiste ale 
păcii din lumea întreagă. 
(Aplauze). Urăm din toată 
inima partidului dv. și po
porului român noi succese în 
desăvîrșirea construcției so

DE SALUT ROSTITĂ DE HUSSEIN KHALLAF
Permiteți-ne, în același 

timp, să exprimăm admirația 
noastră sinceră față de mari
le realizări pe care le-ați ob
ținut în diferitele domenii ale 
vieții naționale și pe plan in
ternațional datorită voinței de 
nezdruncinat a poporului dv., 
datorită înțelepciunii și politi
cii clarvăzătoare a partidului 
dv. Nu încape îndoială că a- 
ceste realizări constituie pen
tru dv. cele mai bune garanții 
de succes în anii care urmea
ză.

Nimeni, poate, nu ar fi în 
măsură să aprecieze mai bine 
decît noi, la justa lor valoa
re, sacrificiile pe care a tre
buit să le faceți, eforturile pe 
care a trebuit să le depuneți 
pentru a obține rezultatele 
bune de pînă acum.

Ca și dv., poporul Republi
cii Arabe Unite a trebuit să 
ducă o bătălie continuă îm
potriva asupritorilor externi 
și exploatatorilor interni. Sub 

adresată partidului nostru, de 
a participa la Congresul dv. și 
de a lua cunoștință de lucră
rile sale, doresc să amintesc 
că eu am mai vizitat o dată 
frumoasa dv. țară. De atunci 
au trecut 12 ani și nu pot să 
nu vă spun că îmi este greu 
să regăsesc România pe care 
am cunoscut-o atunci. (Aplau
ze). Primirea este la fel de 
călduroasă acum ca și atunci, 
iar masivele muntoase ale Car- 
paților sînt tot atît de ferme
cătoare. Dar, în afară de a- 
ceștea, multe s-au Schimbat, 
multe s-au transformat

Tovarăși,
După cum vă dați seama, în 

prezent sarcinile partidului 
nostru au un caracter cu to
tul deosebit în comparație cu 
sarcinile dv. Pentru noi, sar
cina actuală cea mai impor
tantă este de a făuri unitatea 
clasei muncitoare. De aceea, 
politica noastră are drept scop 
unirea tuturor forțelor de stin
gă din țara noastră. Noi facem 
acest lucru conștienți de faptul 
că partidul comunist este și 
trebuie să fie punctul firesc de 
raliere politică a acestor forțe. 
Devine din ce în ce mai pu
ternică convingerea că în pre
zent în politica suedeză sînt 
necesare soluții socialiste. Noi 
trebuie să folosim aceasta și 
să grăbim unirea forțelor de 
stînga, debarasîndu-ne de dog
matism și înlăturînd și alte 
piedici care stau în calea uni
tății.

CUVINTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI 
VINCENZO ANSANELLI

să ne afirmăm voința clară 
de unitate împotriva acestei 
politici. Doream deci să con
firmăm tradiția unitară și 
internaționalistă a socialismu
lui italian, acea tradiție care 
i-a dus pe socialiștii italieni 
la Zimmerwald, care i-a le
gat imediat pe oamenii muncii 
din Italia de revoluția sovie
tică, care în perioada de după 
al doilea război mondial a 
legat socialismul italian de 
evenimentele, victoriile și 
dezvoltarea întregului lagăr 
socialist.

Pentru noi, a afirma astăzi, 
în actuala situație internațio
nală, necesitatea unității, nu 
înseamnă numai a repeta un 
criteriu ideologic și a conti
nua o tradiție glorioasă, ci 
înseamnă în același timp un 
act politic precis. într-ade- 
văr, unitatea constituie pri
ma condiție în lupta împotri
va imperialismului, împotriva 
politicii de agresiune pe care 
acesta o desfășoară în întrea
ga lume, de la Republica Do
minicană și pînă la eroicul 
Vietnam.

Această politică de agresiu
ne încalcă drepturile popoa
relor, lovește lagărul socia
list, amenință pacea. Ea tre
buie blocată. în documentele 
noastre afirmăm că lupta 

CUVINTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI
DOMINIQUE D. URBANY

iubitori de pace din țara noas
tră vă transmitem un salut 
frățesc și urăm Congresului 
partidului dv. succes deplin. 

cialiste, în lupta împotriva 
forțelor reacționare internațio
nale, în frunte cu imperialis
mul S.U.A., dușmanul comun 
ai popoarelor lumii.

Trăiască solidaritatea fermă 
dintre partidele frățești și din
tre popoarele Japoniei și Ro
mâniei ! Trăiască solidaritatea 

conducerea curajoasă a pre
ședintelui nostru, Gamal Ab
del Nasser, poporul nostru a 
reușit să pună capăt pentru 
totdeauna acestui flagel și 
să-și consacre eforturile in
dustrializării țării și construi
rii socialismului, obiectiv spre 
care a năzuit întotdeauna.

Dragi prieteni.

Pentru poporul nostru este 
o onoare de a fi o forță re
voluționară și progresistă în 
lumea arabă, în special, și 
în cadrul țărilor în curs de 
dezvoltare, în general. Tre
buie să arătăm că pentru a- 
ceasta am fost supuși unor a- 
tacuri perfide și neîncetate 
din partea reacționarilor, im
perialiștilor și neocolonialiști- 
lor, cărora le este teamă că 
exemplul nostru va fi urmat 
de vecinii și frații noștri, 
ceea ce ar amenința în mod 
serios interesele lor capitalis

Am reușit să înregistrăm 
deja progrese evidente în ac
tivitatea noastră. Ultimele ale
geri parlamentare au marcat ' 
un progres evident pentru 
partidul nostru și acum avem 
în parlament mai mulți depu- 
tați decît înainte., Ca urmare 
a activității depuse în campa
nia electorală, am reușit să 
imprimăm acestor alegeri un 
caracter de stînga. Niciodată 
partidele burgheze din țara 
noastră nu au fost atît de de
parte, ca acum, de obținerea 
majorității corpului electoral 
și a celei parlamentare.

Relatînd despre lupta parti
dului pentru satisfacerea re
vendicărilor oamenilor mun
cii, vorbitorul a spus : In 
toate ocaziile, noi susținem câ 
numai socialismul poate re
zolva complet problemele oa
menilor muncii.

Tovarăși,
Poporul nostru este un popor 

conștient, care se interesează 
nu numai de propriile sale 
probleme. El urmărește și par
ticipă și la lupta altor po
poare pentru drepturile lor. O 
expresie grăitoare a acestui 
lucru este atitudinea împo
triva intervenției imperialis
mului american în Vietnam. 
La manifestații furtunoase de 
protest participă oameni cu 
păreri foarte deosebite în di
verse probleme. O poziție 
clară împotriva intervenției 
Statelor Unite ale Americii în 
Vietnam a adoptat, în afară 

pentru pace este astăzi strîns 
legată de lupta împotriva im
perialismului și că aceasta 
impune cea mai strînsă uni
tate politică a lagărului socia
list, între lagărul socialist, 
mișcarea de clasă și popoare
le care luptă pentru indepen
dență.

Pentru a crea relații inter
naționale noi, care să respecte 
drepturile popoarelor, este 
necesar ca politica agresivă a 
imperialismului să fie combă
tută și înfrîntă. Aceasta este 
și o condiție pentru a deschide 
clasei muncitoare din țările 
capitaliste noi perspective în 
lupta pentru transformarea 
societății și cucerirea puterii. 
Ne dăm seama că lupta noas
tră împotriva capitalismului 
italian, împotriva concentrării 
capitaliste în Europa, este 
strîns legată de lupta anti- 
imperialistă. La noi imperia
lismul american înseamnă pe
netrație economică, întărirea 
politică a forțelor capitaliste 
și o amenințare pentru inde
pendența noastră economică 
și politică. Nu vom putea 
lupta cu succes împotriva 
capitalismului italian dacă nu 
vom ține seama de legăturile 
sale strînse cu întregul capi
talism european, de prezența 
și de influența hotărîtoare a

(Aplauze). Oamenii muncii din 
Luxemburg urmăresc cu ad
mirație și caldă simpatie rea
lizările Republicii Socialiste 

mișcării comuniste internațio
nale pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste și ale internațio
nalismului proletar ! Trăiască 
frontul unit al popoarelor îm
potriva imperialismului, în 
fruntea căruia se află S.U.A., 
pentru eliberare națională și 
pace I (Aplauze repetate, pu
ternice).

te și regimurile lor feudale, 
care domină în aceste țări. 
Dar poziția noastră este și. va 
rămîne fermănoi sîntem 
împotriva oricărei tentative 
de opresiune și de exploatare 
a popoarelor. Am apărat și 
vom apăra întotdeauna cauza 
justă a emancipării popoare
lor, fie că este vorba de Viet
nam, Congo, Palestina, Ye
men, Golful Arab sau de alte 
părți ale lumii. Credem în 
mod ferm că cauza libertății 
este una și indivizibilă. 
Sîntem convinși că nu trebuie 
să precupețim nici un efort 
pentru apărarea păcii, pen
tru realizarea coexistenței 
pașnice și pentru cooperarea 
sinceră între popoare. Sîntem 
convinși că trebuie să apărăm 
cu înverșunare libertatea și 
demnitatea omului. Trăiască 
poporul român! Trăiască 
prietenia româno-arabă ! (A- 
plauze repetate, puternice).

de presa comunistă, presa so- 
cial-democrată și cea liberală, 

într-o chemare publicată în 
presă și transmisă la radio, 
aproape o sută de personali
tăți cunoscute pe țărîm cultu
ral, cu concepții politice și 
religioase diferite, au cerut ca 
S.U.A. să-și retragă forțele 
militare din Vietnam și să în
ceteze bombardamentele tero
riste. Cu prilejul unei demon
strații la Stockholm, împotriva 
politicii americane în Vietnam, 
poliția a intervenit împotriva 
tinerilor demonstranți. Drept 
urmare, rubricile ziarelor des
tinate scrisorilor către redac
ție s-au umplut cu declarații 
de simpatie față de demon
stranți.

Este un fapt cunoscut că de 
150 de ani Suedia a fost scu
tită de război. Aceasta a creat 
o tradiție profundă și vie de 
pace, care-și găsește in pre
zent expresia într-o politică 
externă liberă de alianțe. Par
tidul Comunist din Suedia ur
mează tradițiile clasei munci
toare, fiind vigilent față de 
toate încercările de abatere de 
la linia neutralității.

în această atmosferă de în
țelegere și solidaritate inter
națională noi salutăm cel de-al 
IX-lea Congres al dv. și vă 
dorim, tovarăși români, succes 
deplin în realizarea hotărîrilor 
Congresului. Trăiască Parti
dul Comunist Român ! (Aplau
ze repetate, puternice).

marelui capital american. A- 
ceasta face ca principiul uni
tății să fie concret și just din 
punct de vedere politic. Noi 
am vrut să afirmăm acest 
principiu în țara noastră, 
respingînd politica de divizare 
a clasei muncitoare italiene. 
11 afirmăm față de clasa mun
citoare care a cucerit puterea 
și construiește socialismul, 
față de mișcarea de eliberare 
a popoarelor în lupta împotri
va exploatării imperialiste. 
Vrem să-l afirmăm, de la 
această tribună, față de mi
nunatul popor vietnamez care 
luptă în prima linie a fron
tului mondial antiimperialist 
(Aplauze).

Dorim, tovarăși delegați, să 
confirmăm acest principiu în 
fața dv. a tuturor, în fața a- 
cestui congres animat de un 
puternic spirit de unitate și 
internaționalism.

în acest spirit urăm succes 
lucrărilor Congresului și vă 
dorim noi și tot mai mari 
succese în construirea socia
lismului în țara dv. Trăiască 
Partidul Comunist Român ! 
Trăiască unitatea clasei mun
citoare și a popoarelor împo
triva imperialismului ! Trăias
că internaționalismul prole
tar ! (Aplauze repetate, pu
ternice).

România și dau o înaltă apre
ciere succeselor obținute în 
înfăptuirea socialismului și a- 
părarea păcii.

Și pentru oamenii muncii 
din țara noastră apare tot 
mai clară lipsa de perspectivă 
a sistemului capitalist și supe
rioritatea orînduirii socialiste, 
țara dv. oferind în această 
privință un bun exemplu.

Nu este de mirare că și în 
țara noastră — o țară mică 
dar foarte importantă din 
punct de vedere industrial, 
care produce anual 4,5 mili
oane tone oțel și care a fost 
subjugată de N.A.T.O. și ca
pitalul monopolist internațio
nal, o țară unde imperialis
mul american și vest-german 
caută să-și întărească poziții
le — influența Partidului Co
munist este în creștere. Aceas
ta a reieșit cu prilejul alege
rilor comunale din 1963, dar 
mai evident la alegerile par
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Tovarăși,
Transmit Congresului dv. și 

prin dv. poporului român, 
salutul călduros al Partidului 
Muncii din Elveția. (Aplauze). 
Permiteți-mi să vă exprim 
mulțumirile cordiale ale C.C. 
al Partidului Muncii din El
veția pentru invitația de a 
participa la Congres.

Am luat cunoștință mai 
înainte de rapoartele și direc
tivele prezentate în Congres 
și am constatat că eforturile 
făcute în țara dv. pentru ridi
carea nivelului de trai al po
porului român, pentru socia
lism, au fost încununate de 
mari succese.

Lupta noastră este comună, 
dar o ducem în condiții dife
rite. Țara noastră, care a a- 
tins un înalt nivel de indus
trializare, a spus în continuare 
vorbitorul, cunoaște o perioa
dă de expansiune economică 
caracterizată prin salarii re
lativ ridicate și o repartizare 
nedreaptă a bogățiilor.

Burghezia elvețiană, preo
cupată exclusiv de grija de a 
obține cît mai rapid supra- 
profituri, a folosit pe scară

Dragi tovarăși,
Sînt bucuroasă că pot trans

mite Congresului dv. salutul 
cordial, tovărășesc, din partea 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Olanda și 
a tuturor comuniștilor olan
dezi. (Aplauze).

Cu prilejul acestui Congres 
atît de important am avut 
posibilitatea să ascultăm și, de 
asemenea, să vedem cum se 
construiește socialismul în 
țara dv. și să cunoaștem ma
rile transformări care au avut 
loc sub conducerea partidului 
comuniștilor români.

Marea însemnătate a parti
dului dv. se explică prin ac
țiunile sale curajoase din tre
cut, îndreptate împotriva fas
cismului și ocupației germane 
hitleriste. Și pentru noi ma
rea personalitate a lui Gh. 
Gheorghju-Dej va rămîne de 
neuitat.

Ca și poporul român, po
porul olandez a trebuit să a- 
ducă mari jertfe în lupta pen
tru distrugerea fascismului. 
Aceste jertfe nu le vom uita 
niciodată. Este necesar să ne 
amintim din nou de aceste
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Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
din Turcia și al tuturor co
muniștilor turci, salutăm din 
inimă cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român. Mulțumim Partidului 
Comunist Român pentru că 
ne-a oferit posibilitatea de a 
vedea îndeaproape marile 
realizări ale poporului român 
pe drumul socialismului. (A- 
plauze puternice). Mai ales 
pentru noi, reprezentanții 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările capitaliste, 
este o mare fericire să cu
noaștem țările unde s-au rea
lizat și concretizat marile 
idealuri pentru care luptăm.

România dinaintea celui 
de-al doilea război mondial 
nu prea se deosebea din punct 
de vedere al structurii sale e- 
conomice și sociale de Turcia 
înapoiată și capitalistă de as
tăzi. Cel de-al doilea război 
mondial distrusese și mai 
mult economia țării voastre. 
După ce a devenit stăpîn pe 
soarta sa, poporul român a 
putut să-și manifeste din plin 

lamentare din iunie 1964, cînd 
numărul voturilor obținute de 
partidul nostru a crescut de 
la 8 la 12 la sută, iar numărul 
deputaților de la 3 la 5. După 
ce a arătat că tineretul mun
citor și studențesc din Luxem
burg, sub influența evoluției 
situației politice naționale și 
internaționale, începe să par
ticipe activ la viața politică, 
vorbitorul a spus în continua
re : în rândurile clasei mun
citoare devine tot mai pu
ternică dorința de unitate. 
După 20 de ani de sciziune, 
sindicatele din industrie, con
duse de socialiști și comuniști, 
au hotărît să se unească din 
nou într-o organizație unitară. 
(Aplauze). P. C. din Luxem
burg sprijină întrutotul năzu
ința spre unitate. Pe noi ne 

largă capitalul străin și multă 
mină de lucru străină.

La o populație de 5 milioa
ne și jumătate de locuitori, 
din care 2 milioane și jumă
tate persoane active, noi avem 
aproape 800 000 muncitori 
străini. Acești muncitori nu se 
bucură de nici un drept poli
tic sau sindical. Ei servesc 
drept masă de manevră capi
talismului elvețian care nu 
s-a îngrijit nici o dată de con
dițiile de trai ale muncitorilor 
pe care îi exploatează. Dim
potrivă, capitalismul elvețian 
a folosit această situație pen
tru a ațîța pe muncitorii el
vețieni împotriva tovarășilor 
lor străini, pentru a-i opune 
unii altora și a frîna astfel 
ridicarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

Arătînd că femeile nu au în 
toate cantoanele dreptul de 
vot, vorbitorul a spus în con
tinuare :

De peste 40 de ani, sindi
catele elvețiene, conduse de 
socialiștii de dreapta, duc o 
politică de colaborare cu pa
tronii, așa-zisa politică de 
„pace a muncii", care creează 
în rîndurile clasei muncitoare 
iluzii periculoase, pe care noi 
le combatem.
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jertfe, acum cînd imperialis
mul german acționează tot 
mai insolent și folosește po
zițiile sale economice în vede
rea înfăptuirii tendințelor sale 
revanșarde, pentru a-șî im
pune din nou supremația. în 
acest scop, imperialismul ger
man caută să obțină dreptul 
de a dispune de arma nuclea
ră. Lupta împotriva acestuia, 
a arătat vorbitoarea, este pro
blema cheie în lupta pentru 
pacea lumii.

In cadrul acțiunilor îndrep
tate împotriva înarmării ato
mice a Germaniei occidentale, 
în țara noastră s-a înfăptuit 
o colaborare tot mai strînsă 
între comuniști, social-demo- 
crați și oameni ai muncii creș
tini. Partidul Comunist din 
Olanda consideră ca o datorie 
a sa, a spus vorbitoarea, să 
facă totul pentru ca mișcarea 
de masă împotriva revanșis- 
mului vest-german să devină 
tot mai puternică.

în prezent, în centrul activi
tății oamenilor muncii iubi
tori de pace din țara noastră 
se află lupta împotriva agre
siunii sîngeroase a S.U.A. în 
Vietnam. Cercurile cele mai 
largi ale poporului nostru sînt 

forța sa creatoare, a vindecat 
rapid rănile adînci deschise 
de război în economia țării și 
a trecut la crearea bazei teh- 
nice-materiale a unei vieți 
noi.

în prezent, industria Româ
niei depășește de 9,5 ori nive
lul din 1938. Observăm acest 
ritm de dezvoltare în toate 
domeniile vieții materiale și 
culturale a țării.

In România socialistă, agri
cultura a fost cooperativizată. 
socialismul a triumfat atît la 
orașe cît și la sate. în întrea
ga economie a țării domnesc 
relațiile socialiste, a fost li
chidată pentru totdeauna ex
ploatarea omului de către om. 
Această victorie istorică întă
rește puterea lagărului socia
list, alimentează izvorul flă
cării care luminează calea 
popoarelor muncitoare din 
întreaga lume. Aceasta ne dă 
dreptul de a împărtăși bucu
ria pe care o trăiesc astăzi 
poporul șl comuniștii români. 
(Aplauze).

Dragi tovarăși,
în ultimii ani, în viața so- 

cial-politică a țării noastre 

interesează însă foarte mult 
și unitatea mișcării pe plan 
internațional. Cel de-al 18-lea 
Congres al partidului nostru, 
care a avut loc în luna apri
lie a.c. s-a pronunțat pentru 
apărarea și întărirea unității 
mișcării comuniste și munci
torești în conformitate cu De
clarațiile consfătuirilor de la 
Moscova din 1957 și 1960. 
Considerăm că agresiunea a- 
mericană din ce în ce mai 
insolentă împotriva poporului 
vietnamez face tot mai im
perios necesară întărirea u- 
nității de acțiune pe plan in
ternațional.

Noi apreciem ca un semn 
bun faptul că la acest Con
gres sînt prezenți atît de nu
meroși reprezentanți ai tutu
ror forțelor mișcării comunis
te mondiale din țările socia

In timp ce țara noastră a- 
bundă în bogății, noi nu avem 
asigurări sociale generalizate 
și, deși Elveția este o țară 
neutră, aproximativ 40 la sută 
din bugetul național este des
tinat cheltuielilor militare.

Sub pretextul că pune capăt 
inflației, burghezia elvețiană, 
urmînd exemplul burgheziei 
din alte țări, a instaurat o po
litică de austeritate care ur
mărește să smulgă clasei mun
citoare avantajele cucerite. 
Burghezia elvețiană, una din
tre cele mai reacționare bur
ghezii, reușește să mențină în 
cea mai mare parte a țării, 
partea de limbă germană, o 
atmosferă de război rece, a 
spus vorbitorul. In acest scop 
ea este ajutată de pasivitatea 
social-democrației și de com
plicitatea dreptei sindicale.

Partidul nostru este singu
rul partid din țară care luptă 
pe baza principiilor marxist- 
leniniste pentru obținerea a- 
sigurărilor sociale prin reduce
rea cheltuielilor militare, pre
conizează o adevărată politică 
de pace și, împreună cu cercu
rile cele mai largi, luptă îm
potriva înzestrării armatei 
noastre cu arme atomice, pen
tru ca mica noastră țară, cu 

cuprinse de o puternică in
dignare față de atrocitățile 
comise acolo, atrocități tipice 
agresiunii coloniale. Crește 
solidaritatea cu poporul viet
namez care luptă pentru li
bertate ; partidul nostru cere 
insistent ca forțele armate a- 
mericane să fie retrase ime
diat și necondiționat. în țara 
noastră au avut loc numeroa
se acțiuni de masă bazate pe 
o largă unitate, împotriva 
războiului murdar al impe
rialiștilor americani.

Amintind manifestațiile care 
au avut loc în țara sa în fa
voarea unei acțiuni comune a 
mișcării muncitorești împo
triva agresiunii americane, 
vorbitoarea a spus: Avem 
convingerea că revoluția 
populară din Vietnamul de 
sud, sprijinită de acțiunile de 
solidaritate din lumea în
treagă, va ieși biruitoare.

Tovarăși,

La Congresul dv. am auzit 
vorbindu-se despre petrol, ceea 
ce nu e de mirare. Și O- 
landa va deveni, datorită noi

s-au înregistrat transformări 
importante. Pe de-o parte, 
schimbările survenite în si
tuația internațională în fa
voarea lagărului socialist, a 
mișcării de eliberare naționa
lă, a forțelor antiimperialiste 
și a păcii; pe de altă parte, 
prăbușirea economică și im
pasul politic determinate de 
colaborarea cu imperialiștii, 
de politica N.A.T.O. și 
C.E.N.T.O., au provocat dezi
luzia cercurilor conducătoare 
din Turcia, care își legau toa
te speranțele de Occident și 
mai ales de Statele Unite ale 
Americii, au sporit curajul și 
inițiativa forțelor antiimpe
rialiste și ale păcii din țara 
noastră. Aventura imperialiș
tilor americani în Vietnam, 
Congo și Republica Domini
cană a demascat fața lor răz
boinică și intervenționistă, a 
întărit convingerea că colabo
rarea politică, economică și 
militară cu imperialiștii adu
ce țării noastre numai preju
dicii. Principala armă de pro
pagandă a imperialismului în 
Turcia, așa-zisul „pericol so

liste și capitaliste, din țările 
recent eliberate de sub jugul 
colonial și imperialist. Le 
transmitem tuturor salutul 
nostru. Salutăm în mod toar
te cordial pe reprezentan
ții eroicului popor vietnamez. 
(Aplauze). Fie ca eroismul a- 
cestui popor, care luptă pentru 
libertatea sa, și nesfîrșitele su
ferințe pe care zilnic i le pro
voacă agresorii americani să 
întărească în noi toți voința 
de a înfăptui un front unit al 
tuturor forțelor socialiste și 
naționale pentru a respinge a- 
gresiunea americană și pentru 
a preîntîmpina un al treilea 
război mondial.

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! Trăiască unitatea in
ternațională muncitorească ! 
(Aplauze repetate, puternice).

bogate tradiții de ospitalitate 
și umanitare, să joace rolul 
ce-i revine în lupta dusă de 
toate popoarele pentru pace.

împreună cu celelalte parti
de frățești și cu democrații din 
toate țările, noi ducem și vom 
continua să ducem bătălia 
pentru triumful păcii în Viet
nam. In acest scop, conside
răm că este indispensabilă u- 
nitatea și coeziunea tuturor 
partidelor comuniste și munci
torești din lume, a forțelor 
progresului social și a po
poarelor eliberate sau pe cale 
de eliberare. Noi socotim că 
ceea ce unește partidele co
muniste și muncitorești este 
mai important, mai esențial 
decît ceea ce le desparte. Ceea 
ce le separă se poate rezolva 
cu timpul.

Aceasta este dorința parti
dului nostru și pentru înfăp
tuirea ei vom depune toate e- 
forturile. Vă urăm, dragi tova
răși, muncă rodnică și dorim 
ca Congresul al IX-lea al par
tidului dv. să constituie un 
punct de plecare spre noi suc
cese, pentru bunăstarea po
porului român, pentru întări
rea socialismului și păcii. (A- 
plauze repetate, puternice).

lor descoperiri făcute în țara 
noastră, precum și în Marea 
Nordului, o țară cu o impor
tantă producție de petrol și 
gaz metan, pe care însă și-o 
însușesc monopolurile în ve
derea obținerii unor profituri 
fabuloase. In același timp, a- 
ceste monopoluri încearcă să 
atenteze la democrația parla
mentară și să o submineze.

Partidul nostru își mobili
zează forțele pentru apărarea 
și lărgirea democrației, pentru 
înfăptuirea reformelor antimo- 
nopoliste, pentru apărarea și 
ridicarea salariilor muncitori
lor și pentru crearea bazei 
materiale în vederea unor a- 
dînci transformări sociale.

Sînt convinsă că comuniștii 
români privesc cu simpatie 
lupta noastră, tot așa cum și 
noi urmărim activitatea dv. cu 
simpatie frățească. Aș vrea, 
în încheiere, să vă urez mul
te succese în realizarea hotărî
rilor pe care le va adopta Con
gresul partidului dv. Fie ca 
lupta dv. și a noastră să con
tribuie la întărirea internațio
nalismului proletar I Trăiască 
partidul comuniștilor români! 
(Aplauze repetate, puternice).

vietic", nu mai stă în picioare. 
Asupra cercurilor conducă
toare a început să se simtă 
presiunea acelei părți a bur
gheziei naționale ale cărei in
terese se lovesc de monopo
lurile străine.

în pofida numeroaselor pro
vocări ale cercurilor reacțio
nare, a continuării isteriei 
anticomunismului, lozinca 
„Frontului Național Democra
tic", formulată de Partidul Co
munist din Turcia împotriva 
imperialismului și reacțiunii, 
a început să-și arate influența. 
Politica de coexistență pașni
că, politica de pace apărată cu 
perseverentă de țările socia
liste joacă un rol hotărîtor în 
această evoluție a vieții poli
tice din Turcia. în diverse pă
turi populare, în frunte cu 
clasa muncitoare, cîștigă teren 
ideea că numai dezvoltarea pe 
cale necapitalistâ, pe calea so
cialismului, poate scăpa Tur
cia de «Tizele social-economfce 
și politice în care se zbate 
astăzi. în această privință o 
deosebită influență o au ma
rile realizări obținute de ță-

(Continuare în pag. a XlV-a)
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rile socialiste în toate dome
niile vieții materiale și cultu
rale. Fiecare succes al acestor 
popoare, al partidelor comu
niste și muncitorești pe dru
mul socialismului și comunis
mului constituie cel mai mare 
ajutor pentru popoarele care 
trăiesc sub jugul imperialis-

Dragi tovarăși, "
în fața acestui Congres, a 

cărui importanță istorică o a- 
preciem în mod just, noi, co
muniștii din Venezuela, adu
cem salutul emoționat al mii
lor de deținuți politici care în 
închisorile din țara noastră 
suferă consecințele atașamen
tului lor de neclintit față de 
cauza revoluționară. (Aplau
ze). Printre ei, în afara celor 
peste zece membri ai Biroului 
nostru Politic și a celor mai 
de seamă conducători ai alia
tului nostru frățesc — Mișca
rea Revoluționară de Stînga 
— se află secretarul nostru 
general. Jesus Faria, ai cărui 
unsprezece ani de detențiune 
în temnițele dictaturilor pre
imperialiste ce s-au succedat 
constituie cea mai bună reco
mandare a sa și în același timp 
un motiv de mîndrie pentru 
noi. Din celula sa, el vă 
transmite, prin intermediul 
nostru, un mesaj verbal de 
mulțumire, în numele său per
sonal și al celor ce se află în 
închisori și lagăre de concen
trare, pentru campania inter
națională desfășurată în spri
jinul eliberării lor, campanie 
care s-a concretizat în Confe
rința pentru Amnistie ce a 
avut loc recent la Roma. 
(Aplauze).

Delegația noastră aduce a- 
cestui Congres și salutul mem
brilor partidului nostru, care, 
în cartiere și fabrici, pe moșii 
și ogoare, în universități și în 
liceele -din țara noastră în
scriu zi de zi cu sîngele lor 
hotărîrea de nezdruncinat a 
poporului nostru de a-i alun
ga pe imperialiștii nord-ame- 
ricani de pe teritoriul țării, 
desfășurînd o luptă tenace,

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘEI HERTTA KUUSINEN•>
Dragi tovarăși,
Permiteți-mi să aduc salu

tul frățesc și cordial al Par
tidului Comunist din Finlanda. 
(Aplauze). Totodată, mulțu
mesc pentru invitația și po
sibilitatea ce mi s-a oferit de 
a lua parte la lucrările aces
tui congres istoric, cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, in care se 
oglindește tabloul deosebit al 
marilor realizări obținute de 
poporul și partidul dumnea
voastră și al perspectivelor 
mărețe în construirea socia
lismului, pe drumul comunis
mului.

în Finlanda există un mare 
interes față de Republica So
cialistă România. Cercurilor 
largi ale poporului nostru, ti
nerilor care au fost la Festi
valul Tineretului și Studenți
lor organizat în țara d-voas- 
tră, cetățenilor care vin să-și 
petreacă concediul. România 
le este cunoscută ca o țară cu 
o industrie puternică și cu re
colte bogate. Pentru noi, co
muniștii, țara d-voastră este 
mai înainte de toate un stat 
socialist, a cărui existență și 
contribuție remarcabilă la în

CUVÎNTAREA
Dragi tovarăși,
Delegația noastră a fost îm

puternicită de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist 
Irakian să vă transmită dv., 
tuturor comuniștilor români 
și oamenilor muncii din țara 
d.v., salutul frățesc călduros al 
comuniștilor irakieni și feli
citările lor sincere pentru ma
rile succese pe care le-ați ob
ținut în construirea socialis
mului. precum și pentru sem- 
fiiticativa readoptare de către 
parudul dv. frățesc a denumi
rii științifice — „Partidul Co
munist Român". (Aplauze).

Cunoașterea realizărilor atît 
de mari pe care le-ați obținut 
în ridicarea nivelului mate
rial și cultural al poporului 
dv. muncitor ne insuflă un 
înalt spirit moral în lupta 
noastră pentru eliberarea po
litică și socială. Puterea 
exemplului țării dv, — 
cu 20 de ani în urmă o țară 
slab dezvo'tată — constituie 
pentru țările în curs de dez-

DE SALUT A TOVARĂȘULUI YACUB DEMIR
mului și capitalismului în 
lupta lor pentru eliberare.

Noul plan cincinal de dez
voltare a țării voastre repre
zintă un pas important pe 
drumul întăririi continue a 
puterii economice a României 
socialiste, a dezvoltării rela
țiilor sociale de producție, a 
ridicării pe o treaptă superi
oară a nivelului de trai mate
rial și cultural al poporului, 

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI
EDUARDO GALLEGOS MANCERA

prin mijloace legale și ilega
le, prin intermediul sindicate
lor și al organizațiilor țără
nești, ca și al celor studențești, 
pentru libertăți democratice 
și revendicări economice și 
politice imediate, luptă care 
ține în șah guvernul reacționar. 
Acesta este, de asemenea, sa
lutul partizanilor din comba
tivele noastre Forțe Armate 
de Eliberare Națională, care 
de trei ani și jumătate duc 
lupte dîrze în zece regiuni ale 
țării împotriva trupelor ma
rionetă sprijinite de Misiunea 
Militară a Pentagonului. (A- 
plauze). Ele rezistă ofensive
lor și bombardamentelor re
petate, bucurîndu-se de spri
jinul tot mai mare al maselor 
țărănești care li se alătură de 
fiecare dată cu tot mai multă 
încredere și cu speranța că 
vor scăpa de mizeria seculară 
în care le-au ținut latifun
diarii.

Primiți, dragi tovarăși ro
mâni, ecoul acelor glasuri 
puternice care nu dau răgaz 
dușmanilor poporului nostru. 
(Aplauze). Aceasta este nu 
numai expresia frățească a 
comuniștilor din Venezuela, 
care se simt strîns legați de 
dv., ci și expresia fidelă a sen
timentelor Frontului de Eli
berare Națională și ale celor
lalte forțe progresiste din pa
tria noastră care consideră ță
rile socialiste drept aliații lor 
firești în orice acțiune de eli
berare. (Aplauze).

Legăturile dintre poporul 
român și cel venezuelcan de
vin tot mai puternice. In a- 
fară de originea comună a 
limbilor și de culorile steagu
rilor noastre, ne mai unește și 

tărirea forței lagărului socia
list constituie un sprijin pen
tru forțele progresiste și iubi
toare de pace ale societății. 
(Aplauze).

Delegația noastră a sosit 
aici, împreună cu reprezen
tanții mișcării pentru pace din 
țara d-voastră, direct de la 
Congresul mondial pentru 
pace și dezarmare care s-a ți
nut la Helsinki. Mi-aș per
mite să spun că. după păre
rea noastră, Congresul pentru 
pace de la Helsinki a fost o 
etapă importantă în lupta 
pentru pace și dezarmare, 
pentru eliberarea popoarelor 
și dreptul lor la independență, 
la care iau parte cercuri tot 
mai largi și din tot mai multe 
țări. La acest congres a fost 
condamnată cu hotărîre agre
siunea militară a S.U.A. în 
Vietnam și intervenția aces
tora în Republica Dominicană, 
precum și în treburile interne 
ale altor țări.

Creșterea importanței miș
cării mondiale pentru pace a 
reieșit și din faptul că pre
ședintele Republicii Finlanda 
a luat parte la deschiderea 
congresului, iar președintele 
Consiliului de Miniștri a pre

DE SALUT A TOVARĂȘULUI NAJI MAHAWI
voltare un factor ce accele
rează și eliberarea socială și 
politică a Irakului. Dar, asis- 
tînd la asemenea realizări, 
nu putem să nu ne amintim de 
zilele întunecate cînd fascis
mul a subjugat cea mai mare 
parte din Europa și părți în
tinse din Asia și Africa, a 
căror eliberare a fost înfăp
tuită cu sacrificii nemaipome
nite, cînd Uniunea Sovietică 
singură a pierdut 20 000 000 
dintre fiii și fiicele sale, fără 
a mai vorbi de pierderile gre
le suferite de alte popoare, in
clusiv de către eroicul popor 
român.

Tovarăși,
Poporul nostru și-a dat 

seama în cursul îndelungatei 
sale lupte revoluționare că so
lidaritatea internațională a 
Uniunii Sovietice și a altor 
țări socialiste, precum și a 
mișcării clasei muncitoare 
internaționale a fost cel mai 
puternic sprijin în fața greu

un mare pas înainte pe dru
mul comunismului. Forța 
creatoare a poporului român, 
succesele obținute de el pînă 
acum pe drumul socialismu
lui, conducerea marxist-leni- 
nistă a Partidului Comunist 
Român, colaborarea strînsă 
între țările socialiste, atașa
mentul României socialiste 
față de cauza păcii și politica 

un alt element comun — pe
trolul, care în România de 
ieri se afla în mîinile exploa
tatorilor străini, așa cum as
tăzi în Venezuela se află încă 
în mîinile monopolurilor ame
ricane și engleze. Obiectivul 
principal al luptei noastre de 
eliberare este să mergem pe 
calea pe care ați urmat-o dv., 
smulgînd această bogăție ex
traordinară și punînd-o în 
slujba nemijlocită a poporu
lui, dezvoltînd industria pe
trochimică, pentru a da pîine 
și bunăstare oamenilor mun
cii de la orașe și sate. Cu pe
trolul și fierul în mîinile na
țiunii noastre vom fi in stare 
să dăm un puternic impuls 
industriei grele de stat, baza 
viitoarei noastre dezvoltări 
agroindustriale pentru care 
avem condiții excelente. (A- 
plauze).

în continuare, vorbitorul a 
spus : Sîntem conștienți că 
lupta noastră va fi aspră și în
delungată. Poporul nostru cu
noaște greutățile, iar printre 
ele pe cele care provin din 
actuala ofensivă a imperialis
mului. Acest Congres are loc 
în momente de încordare 
internațională. Vietnamul e- 
roic, care dă dovadă de un 
curaj deosebit, dînd lovi
turi puternice cotropitorilor, 
Congo-ul subjugat în mai 
multe rînduri, Republica Do
minicană, împotriva căreia s-a 
produs o agresiune murdară, 
sînt punctele nodale ale aces
tei încordări. Referindu-se la 
diferite acte de agresiune ale 
imperialiștilor americani, vor
bitorul a spus : Pacea trainică 
trebuie cucerită înaintînd fă

zentat Congresului salutul gu
vernului finlandez. Important 
este și faptul că toate grupă
rile parlamentare finlandeze- 
și-au trimis reprezentanții lor 
la Congres, deși unii dintre a- 
ceștia au fost numai observa
tori.

Poporul finlandez vrea pace. 
El nu aprobă politica imperia
listă, aventuristă și războinică.

Relațiile dintre Uniunea So
vietică și Finlanda dovedesc 
că coexistența pașnică între 
state reprezentînd sisteme so
ciale diferite este posibilă și 
avantajoasă ambelor popoare, 
în special poporului micii Fin
lande capitaliste. Această po
litică se reflectă și în relațiile 
țării noastre cu celelalte țări 
socialiste, inclusiv Republica 
Socialistă România. Principa
lul lucru constă în faptul că 
poporul Finlandei își apără 
singur interesele sale pentru 
ca țara noastră să nu mai fie 
folosită ca un cap de pod de 
către forțele imperialiste și în 
primul rînd de forțele milita
riste și revanșarde din Ger
mania occidentală.

Lupta de clasă nu a încetat 
în țara noastră, ea se ascute 

tăților și a încercărilor prin 
care a trecut în lupta împo
triva imperialismului și a a- 
gresiunii Izraelului, a spus 
vorbitorul, bastionul imperia
lismului împotriva mișcării de 
eliberare arabe.

Făuritorii și conducătorii 
Partidului Comunist Irakian, 
Fahad și Salam Adel, a spus 
vorbitorul, au insuflat comu
niștilor irakieni spiritul inter
naționalismului proletar, prin
cipiul solidarității internațio
nale a oamenilor muncii din 
întreaga lume, prietenia și 
solidaritatea cu Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice.

în continuare, vorbitorul a 
spus:

Spiritul internaționalist in
suflat partidului nostru se ma
nifestă în solidaritatea fără re
zerve cu populația de naționa
litate kurdă, asuprită de mili- 
tariștii arabi contrarevoluțio
nari. Partidul nostru este sin
gura forță patriotică națională 
care apără dreptul poporului 
kurd la autodeterminare nu 
numai desfășurînd agitație 

sa externă întemeiată pe prin
cipiul coexistenței pașnice 
constituie chezășia succeselor 
noilor planuri de dezvoltare.

Dorim mult succes Congre
sului dv !

Trăiască Partidul Comunist 
Român! Trăiască unitatea 
mișcării comuniste internațio
nale ! Trăiască pacea și prie
tenia între popoare ! (Aplauze 
repetate, puternice).

ră grabă, dar și fără răgaz. A 
apăra astăzi pacea înseamnă 
în primul rînd — așa cum s-a 
afirmat săptămîna trecută la 
Helsinki — a asigura dreptul 
popoarelor la eliberare socia
lă și națională. Avem exem
plul Playei Giron din Cuba, 
care deși se află în gura lupu
lui a răspuns cu demnitate la 
repetatele agresiuni.

în continuare, vorbitorul a 
spus: Nu există însă un mijloc 
mai bun pentru a-i Infringe 
pe ațîțătorii la război decît 
unitatea noastră, unitatea 
mișcării comuniste mondiale. 
Nu există fisură care să nu 
poată fi înlăturată pe baza 
principiilor fundamentale ale 
marxism-leninismului. Este 
momentul să repetăm — a spus 
vorbitorul — că ceea ce ne 
unește este mai important de
cît ceea ce ne desparte.

în încheiere, vorbitorul a 
spus: Exprimăm sincera noas
tră admirație față de succesele 
importante obținute de Ro
mânia în toate domeniile de 
activitate, sub conducerea în
cercată a gloriosului său 
partid. Exprim totodată cu 
multă căldură urarea ca acest 
Congres să grăbească mersul 
înainte al țării dv. spre comu
nism.

Trăiască cel de-al IX-lea 
Congres ! Trăiască Partidul 
Comunist Român ! Trăiască 
prietenia între popoarele și 
partidele celor două țări ale 
noastre! Moarte imperialis
mului yankeu, dușman prin
cipal al omenirii! Trăiască so
lidaritatea internațională! Tră
iască unitatea mișcării comu
niste mondiale ! (Aplauze pu
ternice).

și capătă noi forme. Partidul 
Comunist Finlandez, care se 
pregătește pentru cel de-al 
XIV-lea Congres al său, ce 
va avea loc în ianuarie 1966, 
caută noi forme de mobiliza
re a forțelor care se opun do
minației monopolurilor și reac- 
țiunii.

Tovarăși,
Delegația noastră este deo

sebit de bucuroasă că la cel 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român parti
cipă un număr mare de dele
gații reprezentative din străi
nătate.

Partidul nostru consideră în- 
tîlnirile și schimburile de ex
periență între toate partidele 
frățești ca deosebit de impor
tante. în acest fel, a spus vor
bitoarea în' încheiere, poate se 
va găsi ceea ce pe noi toți ne 
unește și contribuie la în
tărirea unității mișcării comu
niste internaționale.

Trăiască prietenia dintre 
partidele și popoarele noastre ! 
Trăiască pacea în lume ! Tră
iască internaționalismul pro
letar și victoria comunismului! 
(Aplauze repetate, puternice).

politică în întregul Irak, ci și 
luptînd cu arma în mînă în 
Kurdistan, alături de naționa
liștii kurzi.

Partidul nostru vede astăzi 
în solidaritatea mișcării comu
niste internaționale cu Repu
blica Democrată Vietnam un 
pivot al atitudinii practice fa
ță de unitatea noastră în toate 
problemele, precum și un 
punct de întîlnire a tuturor 
oamenilor iubitori de pace din 
întreaga lume.

Dragi tovarăși,

îngăduiți-mi să exprim, de 
la tribuna Congresului dv. 
mulțumirile noastre profunde 
tuturor partidelor frățești care 
au simpatizat cu partidul nos
tru în timpul martiriului 
său după lovitura de stat 
contrarevoluționară de la 8 
februarie 1963, cînd puciștii 
militari au ucis pe cei mai 
buni conducători și cele mai 
bune cadre ale partidu
lui nostru, numeroși lideri 

democrați, care se bucurau de 
popularitate, și eminenți par
tizani ai păcii, precum și mii de 
alți luptători.

Arătînd în continuare că îm
potriva poporului kurd din 
Irak se duce un război nede
clarat de exterminare și că 
împotriva orașelor și satelor 
kurde pașnice sînt folosite a- 
vioane, tancuri, artilerie și 
napalm pentru a intimida po
porul kurd, a cărui revendi

Dragi tovarăși,
Este o mare cinste și bucu

rie pentru mine să aduc celui 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului dv., tuturor comuniști
lor români, poporului român, 
salutul frățesc și prietenesc al 
comuniștilor tunisieni. (A- 
plauze).

Marile succese pe care le-ați 
obținut în construirea și în
florirea unei societăți noi, 
bilanțul minunat pe care 
l-ați prezentat și perspective
le științifice și însuflețitoare 
pe care le-ați trasat în ve
derea desăvîrșirii construcției 
socialismului în toate dome
niile ne bucură profund și 
constituie pentru noi, comu
niștii tunisieni, o încurajare și 
un stimulent.
. Dar succesele dv. îi intere
sează nu numai pe comuniști. 
Ca fiu al Maghrebului, care 
aspiră la eliberarea definitivă 
de sub dependența economică 
a sistemului imperialist, la 
lichidarea rapidă a rămînerii 
în urmă din punct de vedere 
economic, consecință a unei 
îndelungate perioade de asu
prire colonială, care năzuiește 
spre industrializare, spre ob
ținerea unui avînt economic și 
social, pot să vă asigur că toți

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI GELIUS LUND
In numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
din Danemarca, delegația da
neză felicită Congresul, Parti
dul Comunist Român și po
porul român pentru marile 
succese realizate în toate do
meniile vieții sociale, care sînt 
oglindite în raportul prezen
tat, în planurile mărețe și în 
proiectul de Constituție. (A- 
plauzc).

Asemenea succese gran
dioase obținute în toate țările 
socialiste au ecou și în Da
nemarca capitalistă și stimu
lează dieeuții cu privire la su
perioritatea socialismului față 
de capitalism.

Raportul Comitetului dv. 
Central, pătruns de un spirit 
însuflețitor și creator, este un 
document de mare importanță, 
care dezvoltă concepția mar- 
xist-leninistă în problemele 
epocii contemporane și subli
niază pe bună dreptate nece
sitatea inițiativelor îndrepta
te spre întărirea unității și 
coeziunii mișcării comuniste 
internaționale.

Dragi tovarăși,
Vă rog să-mi’ permiteți ca, 

în calitate de reprezentant al 
C.C. al Partidului Tudeh din 
Iran, să adresez cele mai cal
de urări frățești din partea 
membrilor Partidului Tudeh 
și a oamenilor muncii din 
Iran, dv. delegați la al IX-lea 
Congres al P.C.R. și prin dv. 
tuturor membrilor gloriosului 
Partid Comunist Român și po
porului din Republica Socia
listă România. (Aplauze).

După cum se subliniază în 
raportul tovarășului Nicolae 
Ceăușescu, poporul român, 
sub. conducerea Partidului Co
munist Român, a obținut suc
cese remarcabile în toate do
meniile : economic, social și 
cultural, iar socialismul a în
vins la sate și la orașe. Pro
iectul de Directive ale actua
lului Congres arată că în anii 
viitori vă așteaptă succese și 
mai mari în toate domeniile 
de activitate.

Urăm succes deplin lucră
rilor istoricului dv. Congres și 
sîntem convinși că, prin înfăp
tuirea hotărîrilor importante 
ale Congresului în domeniile 
economic și social, țara dv. 
frumoasă și poporul harnic al 
României, sub conducerea 
P.C.R.. au un viitor luminos 
și prosper. (Aplauze).

Tovarăși,
Congresul dv. se desfășoară 

în condiții deosebite ale situa
ției internaționale. Pe de o 
parte, țările socialiste și între
gul lagăr socialist obțin suc

care nu depășea pe aceea a 
autonomiei pentru Kurdistan 
în cadrul granițelor Irakului, 
vorbitorul a spus : Astfel a- 
vem nevoie și astăzi de 
simpatia și solidaritatea tutu
ror partidelor frățești în lupta 
poporului nostru pentru o re
zolvare democratică a proble
mei kurde, pentru a se pune 
capăt genocidului în Kurdis- 
tanul irakian și pentru amnis

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI
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oamenii înaintați din Maghreb, 
toți cei care doresc dezvoltarea 
țării lor nu pot să nu fie 
impresionați de succesele 
dv., nu pot să nu reflecteze 
asupra cauzelor care au fă
cut posibilă transformarea 
României, altădată țară ră
masă în urmă, într-o țară îna
intată, cu o industrie dezvol
tată și o agricultură modernă. 
(Aplauze).

Cu toate deosebirile dintre 
realitățile din țara dv. și cele 
de la noi, dintre particularită
țile dv. și ale noastre, noi 
considerăm totuși că bogata 
dv. experiență în construirea 
unei economii dezvoltate și a 
unei societăți noi este plină de 
învățăminte pentru noi, ca și 
pentru toate țările care și-au 
dobîndjt recent independența.

Țara noastră, care a rezol
vat în mod practic problemele 
legate de decolonizare, se 
găsește astăzi în fața unor 
probleme economice și sociale, 
cu atît mai complexe cu cît. 
moștenirea colonială este mai 
grea. Au fost realizate unele 
progrese in domeniul economic 
și cultural, dar mai există încă 
piedici și obstacole care 
opresc mersul rapid înainte.

Comuniștii tunisieni, care 
sprijină în mod hotărît toate

Aceste străduințe pentru 
întărirea unității au o mare 
importanță pentru succesul 
luptei împotriva imperialis
mului și colonialismului, a 
războiului criminal dus de 
S.U.A. împotriva eroicului po
por vietnamez.

Unitatea mișcării comu
niste mondiale constituie baza 
necesară a forțelor păcii pen
tru înfrîngerea forțelor răz
boiului, pentru înfăptuirea 
politicii de coexistență paș
nică.

Influența pe care o exercită 
politica de pace a țărilor so
cialiste asupra conștiinței oa
menilor, în contrast cu poli
tica imperialistă de război și 
de exploatare a altor națiuni, 
constituie un factor puternic 
în evoluția politică complica
tă și deschide noi perspecti
ve mișcărilor democratice, în
tre care luptei împotriva po
liticii blocurilor militare. în 
ce privește Danemarca, poli
tica blocurilor militare își gă
sește expresia în aderarea 
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cese tot mai mari în toate do
meniile vieții societății.

Pe de altă parte, forțele im
perialiste intensifică acțiunile 
lor agresive împotriva mișcă
rii de eliberare națională, a 
independenței și suveranității 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină.

Toate popoarele din lume 
condamnă cu vehemență ac
țiunile piraterești ale imperia
lismului american împotriva 
eroicului popor din Vietnamul 
de sud și atacurile sălbatice 
ale aviației americane împo
triva Republicii Democrate 
Vietnam, precum și agresiu
nea americană împotriva Re
publicii Dominicane, Congo și 
a altor țări din lume.

Partidul nostru, în Declara
ția sa în legătură cu Viet
namul, condamnînd aceste ac
țiuni ale imperialismului a- 
merican, acordă întregul său 
sprijin luptei drepte a po
porului vietnamez și, în 
special, subliniază că în 
situația actuală, cînd imperia
lismul devine din ce în ce 
mai agresiv, are o importanță 
vitală întărirea pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste crea
toare a unității lagărului 
socialist și a unității mișcă
rii comuniste internaționale. 
Lupta pentru întărirea acestei 
unități constituie sarcina sa
cră a partidului nostru.

Tovarăși,
Patria noastră, Iranul, are 

imense bogății naturale, mari 
zăcăminte de petrol și un po

tie generală pentru miile de 
deținuți politici care lîncezesc 
în temnițele irakiene..

După ce a subliniat impor
tanța unității tuturor forțelor 
patriotice, inclusiv revoluția 
națională kurdă, vorbitorul a 
spus în încheiere :

Dragi tovarăși,
Primiți, vă rog, urările noas

tre frățești de noi succese pe 

aspectele pozitive ale politicii 
tunisiene și critică aspectele 
negative și lipsurile sale, pre
conizează în special efectua
rea unei profunde reforme a 
structurii agrare, lărgirea și 
întărirea sectorului industriei 
de stat, o politică externă ba
zată pe nealiniere efectivă și 
pe relații de prietenie cu țări
le socialiste, precum și pe 
lupta hotărîtă împotriva neo- 
colonialismului, pentru demo
cratizarea reală a vieții poli
tice și sociale a țării, încu- 
rajîndu-se inițiativa creatoare 
a maselor populare și acor- 
dîndu-se dreptul de exprimare 
comuniștilor și tuturor forțe
lor progresiste. Numai spriji- 
nindu-se în mod special pe 
muncitori, țărani, intelectuali 
revoluționari, practicînd o po
litică consecventă îndreptată 
spre calea de dezvoltare neca- 
pitalistă, pot fi rezolvate în 
mod treptat problemele unei 
țări insuficient dezvoltate, 
poate fi lichidată mizeria, poa
te fi ridicat nivelul de viață 
al poporului nostru.

Dragi tovarăși,
U.R.S.S. și lagărul socialist 

în totalitatea sa acordă mișcă
rii de eliberare națională, ță

țării noastre la N.A.T.O. Răz
boiul S.U.A. împotriva po
porului vietnamez a stîrnit 
opoziția maselor largi ale po
porului danez.

Clasa muncitoare joacă un 
rol hotărîtor în dezvoltarea 
continuă a luptei împotriva 
războiului. Problema unității 
clasei muncitoare în Dane
marca a luat o turnură deose
bită, a arătat vorbitorul, în 
urma formării Partidului So
cialist Popular, pe lîngă Parti
dul Social-Democrat și Par
tidul Comunist. în prezent, 
comuniștii nu mai sînt repre- 
zentați în parlament, în timp 
ce Partidul Socialist Popular 
are reprezentanți în parla
ment. Totuși, noi am menținut 
influența noastră în mișcarea 
sindicală și ' . întreprinderi.

în această situație, a spus 
în continuare vorbitorul, in 
fața Partidului Comunist din 
Danemarca stă sarcina impor
tantă de a lupta pentru acțiuni 
comune ale diferitelor grupări 

por talentat și harnic, însă, din 
cauza dominației îndelungate 
a imperialismului american și 
englez și a reacțiunii interne, 
țara noastră a rămas în urmă 
din punctul de vedere al dez
voltării sale. Pentru a pune 
capăt dominației imperialiste 
și reacțiunii, poporul iranian 
luptă cu abnegație și consec
vență. Partidul Tudeh care 
prin lupta sa dusă de-a lungul 
anilor împotriva imperialis
mului și reacțiunii și-a atras 
simpatia și respectul real al 
întregului popor, a arătat vor
bitorul, continuă lupta alături 
de forțele democratice pentru 
asigurarea independenței poli
tice și economice și pentru fe
ricirea întregului popor. Ară
tînd în continuare că numeroși 
luptători ai partidului, pre
cum și din rîndul forțelor pa
triotice zac de ani de zile în 
închisori și că zeci de luptă
tori curajoși ai partidului au 
fost executați, vorbitorul a 
spus : Dar nici masacrele și 
nici închisorile nu pot împie
dica poporul iranian de a 
lupta pentru libertatea și in
dependența reală față de im
perialism. Ca urmare a luptei 
îndelungate a maselor popu
lare, precum și datorită schim
bării raportului de forțe pe 
arena internațională, regimul 
actual din Iran a fost ne
voit să dea înapoi în po
litica sa, cum ar fi unele re
forme în legătură cu pro

calea fericită a construirii so
cialismului, sub conducerea 
clasei muncitoare și a Partidu
lui Comunist Român. (Aplau
ze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! Trăiască solidaritatea 
internațională a oamenilor 
muncii din întreaga lume! 
Trăiască pacea în lume ! (â- 
plauze repetate, pute» ice).

rilor care și-au proclamat re
cent independența un ajutor 
substanțial și dezinteresat, ceea 
ce permite acestora să reziste 
cu succes la șantajul și pre
siunile imperialiste ; însăși e- 
xistența unui puternic lagăr 
al socialismului este vitală 
pentru mișcarea de ell arare 
națională. Iată de ce, pentru 
această mișcare, unitatea și 
coeziunea țărilor socialiste, u- 
nitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale 
este extrem de prețioasă. Pen
tru noi aceasta constituie un 
motiv în plus pentru a susți
ne și sprijini eforturile desfă
șurate în vederea restabilirii 
unității.

Dragi tovarăși,
Sîntem încredințați că veți 

realiza sarcinile pe care vi 
le-ați stabilit și că frumoasa 
dv. țară va obține noi succese 
în mersul său înainte. Vă u- 
răm noi și strălucite succese 
pe calea fericirii. (Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist 
Român ! Trăiască alianța și 
prietenia dintre lagărul socia
list și mișcarea de eliberare 
națională ! Trăiască comunis
mul ! (Aplauze repetate, puter
nice).

ale clasei muncitoare și ale 
altor mișcări democratice în 
vederea întăririi opoziției da
neze împotriva războiului pur
tat de S.U.A. în Vietnam, a 
înarmării Germaniei occiden
tale, împotriva eforturilor care 
se depun pentru a permite 
accesul Germaniei occidentale 
la arma nucleară, pentru neu
tralitatea Danemarcei, pentru 
un tratat de neagresiune în
tre N.A.T.O. și țările partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, într-un cuvînt, pentru 
pace, democrație și condiții de 
viață mai bune.

Tovarăși,
în încheiere, permiteți-mi 

să vă mulțumesc pentru pri
lejul oferit de a participa la 
mărețul dv. Congres, care 
constituie o mărturie a reali
zărilor României socialiste, 
înfăptuite sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
o mare și importantă mani
festare a internaționalismului 
proletar. (Aplauze repetate, 
puternice).

prietatea funciară și relațiile 
cu țările socialiste, în special 
cu marea noastră vecină, Uni
unea Sovietică.

îmbunătățirea actuală a re
lațiilor dintre cele două țări 
a dus la o oarecare extindere 
a legăturilor economice și 'co
merciale dintre Iran și \Jiu- 
nea Sovietică, cu ajutorul că
reia se construiesc hidrocen
trale pe rîurile de frontieră și 
rețele de irigări, precum și o 
serie de instalații industriale.

Recent, Uniunea Sovietică 
s-a declarat gata să constru
iască o uzină siderurgică în 
Iran, fapt care va constitui 
realizarea unei vechi dorințe 
a poporului iranian, iar în a- 
celași timp să cumpere o mare 
cantitate de gaze naturale în 
valoare de 90 milioane dolari 
anual.

Partidul nostru salută îm
bunătățirea relațiilor dintre 
Iran și U.R.S.S. și consit eră 
că această îmbunătățire, pre
cum și extinderea relațiilor e- 
conomice și culturale cu cele
lalte țări socialiste, prinți» 
care și cu Republica Socialistă 
România, corespund pe deplin 
intereselor naționale ale po
porului iranian, ceea ce duce 
la slăbirea inevitabilă a înriu- 
ririi politice și economice a 
imperialismului în Iran. A- 
cest fapt are o mare impor
tanță în intensificarea luptei 
poporului iranian pentru in
dependența reală a Iranului.

(Continuare în pag. a XV-a)
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Dar peastă dare înapoi. a 
regimului actual nu înseamnă 
schimbarea esenței sale și nici 
schimbarea calitativă a politi
cii externe și interne a regi
mului. Iranul continuă să fie 
membru al Pactului militar 
C.E.N.T.O. și să mențină Tra
tatul militar bilateral cu Sta
tele Unite.

Imensele resurse de petrol, 
a căror extracție a fost anul

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI HECTOR AGOSTI
In urnele Partidului Co

munist din Argentina salut 
poporul României și pe comu
niștii români, care ne-au a- 
cordat cinstea de a împărtăși 
împreună zile de triumf și ore 
de justificată bucurie. Aceste 
victorii sînt ale dv., tovarăși 
români și ele se confirmă pe 
deplin în construirea socialis
mului. Permiteți-mi însă să 
exprim și propria noastră 
bucurie, afirmînd că ele sînt 
și ale noastre, întrucît aceste 
victorii întăresc toate po
poarele care luptă . înjpotriva 
imperialismului, fac să spo
rească forțele de eliberare din 
lume, să se accentueze trăsă
tura esențială a epocii noas
tre, trecerea ireversibilă de la 
capitalism la socialism. (A- 
plauze).

Venim dintr-o țară așezată 
la extremitatea cea mai sudică 
a unui continent care își dă 
seama, în lupta sa de zi cu zi, 
că principalul său dușman 
este imperialismul nord-ame
rican și oligarhiile autohtone, 
din ce în ce mai străine de 
sentimentele naționale ale po
poarelor, care constituie pen
tru țările respective negarea 
independenței naționale. In 
continuare, subliniind că lupta 
împotriva imperialismului 
nord-american este unică și 
indivizibilă, vorbitorul a spus : 
tocmai de aceea înțelegem că 
eficacitatea acestei lupte, așa 
cum a declarat Consfătuirea 
partidelor comuniste din Ame
rica Latină, cere în mod im
perios unitatea mișcării co
muniste mondiale, pe baza 
principiilor marxist-leniniste 
și a normelor privind relațiile 
dintre partide, stabilite la

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI JORGE KOLLE
Dragi tovarăși,

în' numele Comitetului 
Central' al partidului nostru, 
al comuniștilor bolivieni, al 
celor mai înaintate forțe ale 
poporului nostru, permiteți-ne 
să transmitem . Congresului ai 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român cele mai călduroase 
trări pentru desfășurarea cu 
accăs a lucrărilor sale și 

pehtru realizarea deplină a 
importantelor sale obiective. 
(Aplauze).

Bilanțul victoriilor dv. în 
domeniul dezvoltării econo
miei naționale, pe baza in
dustrializării socialiste și a 
satisfacerii orescînde a nevoi
lor materiale și culturale ale 
populației, precum și obiecti
vele pe care vi le stabiliți 
pentru viitorul cincinal con
stituie o contribuție de mare 
preț pentru lupta partidului 
și poporului nostru. Puterea 
exemplului insuflă convinge
re și încredere în posibilități
le nelimitate ale noii socie
tăți. Fiecare din victoriile 
voa'ire în fabrici, pe ogoare, 
în vcoli, în știință, artă etc. 
constituie tot atitea arme care 
facilitează și grăbesc victoria 
luptei noastre comune împo
triva unui dușman comun. 
Dezvoltarea și consolidarea 
voastră înseamnă dezvoltarea 
și consolidarea lagărului so
cialist, înseamnă dezvoltarea 
și consolidarea revoluției so
cialiste mondiale. Aceasta este 
semnificația internațională 
cea mai importantă a muncii

Telegrama
în numele comuniștilor bo

livieni, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Boli
via, exprimînd dorințele de 
pace și progres ale poporului

Dragi tovarăși,

Primiți din partea Comite
tului Central al partidului 
nostru, a tuturor militanții or 
comuniști și a poporului co
lumbian un salut frățesc cu 
prilejul celui de al IX-lea 
Congres al Partidului Comu
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trecut de 82 milioane tone, se 
află în mîinile imperialiștilor 
americani, englezi și ale altor 
state imperialiste. Din cauza 
crizei economice îndelungate, 
dezvoltarea economică a Ira
nului este foarte lentă, numă
rul șomerilor foarte mare și 
scumpirea vieții a devenit in
suportabilă. Această situație 
duce la nemulțumirea crescîn- 
dă a maselor populare și la 
intensificarea luptei populației 

conferințele internaționale din 
1957 și 1960.

Partidul Comunist din Ar
gentina a adus contribuția sa 
modestă însă leală la efortu
rile îndreptate spre restabili
rea unității principiale a miș
cării comuniste internaționale 
și la înlăturarea elementelor 
de sciziune din relațiile în
tre partide. El declară, încă o 
dată, că mai presus de deose
birile dintre ele, care sînt tre
cătoare, se află interesul per
manent al luptei împotriva 
dușmanului principal al tutu
ror popoarelor din lume și 
afirmă încă o dată necesita
tea situării mai presus de a- 
ceste deosebiri, în vederea 
unei unanimități în organiza
rea de acțiuni concrete împo
triva imperialismului yankeu 
care duce războiul în Viet
nam, intervine pentru a înă
buși libera manifestare a po
porului dominican, care stimu
lează spiritul revanșard al 
militarismului german renăs
cut, organizează lovituri de 
stat în toate țările latino-ame- 
ricane și agită permanent a- 
menințarea cu agresiune îm
potriva Cubei, această mică și 
eroică republică ce a deschis 
drumul spre socialism pe con
tinentul nostru. (Aplauze).

Noi, comuniștii argentineni, 
a spus vorbitorul în continua
re, afirmăm de la această dis
tinsă tribună că nu vom pre
cupeți eforturi și nici sacrificii 
pențru ca unitatea forțelor 
populare și patriotice, în frun
te cu clasa muncitoare, con
duse de partidul lor, să ză
dărnicească planurile impe
rialiste de creare a unei arma
te interamericane în scopul 

voastre. Pentru aceasta vă 
felicităm, și vă mulțumim. Vă 
dorim din toată inima noi și 
mărețe victorii ! (Aplauze).

Tovarăși,

Lupta maselor muncitoare 
și activitatea revoluționară în 
Bolivia au loc în cadrul unei 
ascuțite și sîngeroase ofensive 
reacționare. Imperialismul a- 
merican și lacheii săi, în do
rința disperată de a opri și a 
devia lupta populară, au im
pus o dictatură militară, un 
guvern reacționar de tipul 
acelor care seamănă teroare 
în alte țări din America Lati
nă. Aceste măsuri de teroare 
se datoresc nu atît citadelei 
imperialismului și agenților 
săi, cît incapacității guvernu
lui de a menține sistemul de 
exploatare și asuprire în ve
chile sale forme și constituie 
un răspuns la lupta pe care 
masele muncitoare și populare 
o desfășoară pentru a schim
ba substanțial regimul exis
tent. O asemenea situație, cu 
mici variante și particularități, 
constituie un lucru obișnuit 
în America Latină; ea este 
.rezultatul avîntului revolu
ționar continental care se ob
servă. într-o măsură mai mare 
sau mai mică, la începutul de
cadei a Vl-a ; ea a început în 
Guatemala, a obținut o mare 
victorie în Cuba și continuă 
în Venezuela, Columbia și 
alte țări de pe continent.

Chiar cu prețul unor grele 
și dureroase pierderi, po
poarele noastre se ridică la

adresată
bolivian și înflăcăratul său a- 
vînt revoluționar de luptă îm
potriva imperialismului yan
keu, salută Congresul dv. și 
urează poporului român mari 
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nist Român. (Aplauze). Ne 
este deosebit de plăcut să asis
tăm la această reuniune în 
care faceți bilanțul marilor 
realizări ale poporului dv. în 
construirea socialismului și 
stabiliți sarcinile viitoare care 
vor permite României să ob

.din diferite pături ale societă
ții. In încheiere, vorbitorul a 
arătat că partidul Tudeh. în 
ciuda greutăților existente, 
continuă lupta sa pentru în
făptuirea unității forțelor și 
păturilor patriotice și iubitoa
re de libertate din Iran, pen
tru democrație.

Tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să 

urez din toată inima succes 

zdrobirii mișcărilor de elibe
rare națională și socială a po
poarelor noastre, și pentru a 
impune principiile păcii, de
mocrației și independenței na
ționale oricare ar fi căile la 
care circumstanțele ne-ar o- 
bliga să recurgem. Lupta an- 
tiimperialistă a poporului ar- 
gentinean, care și-a găsit ex
presia în mari manifestații ale 
maselor și ciocniri sîngeroase 
în principalele orașe ale țării, 
a împiedicat trimiterea de 
soldați argentineni pentru re
primarea aspirațiilor juste.ale 
poporului dominican. (A- 
plauze). Pot să vă asigur în 
mod solemn că tocmai această 
luptă, din care s-a putut vedea 
combativitatea poporului și 
capacitatea de mobilizare și 
organizare a partidului nos
tru, va împiedica, de aseme
nea, ca soldații argentineni 
să fie folosiți în scopul camu
flării criminalelor aventuri ale 
Pentagonului în Vietnam și în 
alte regiuni ale lumii. (A- 
plauze).

Sîntem angajați, dragi to
varăși români, în făurirea u- 
nui mare front al forțelor 
populare și antiimperialiste 
din Argentina, capabil să 
realizeze transformări pro
funde, structurale, cerute’ de 
criza prin care trece societatea 
noastră. Maturizarea acestei 
mișcări de eliberare națională 
și socială se manifestă în ac
țiunile antiimperialiste ale tu
turor forțelor sociale din Ar
gentina de la clasa muncitoa
re organizată pînă la burghe
zia națională nelegată de im
perialism. Dar această cotitu
ră spre stînga a vieții argen- 
tinene este urmarea luptei is

luptă. Ele vor continua cu si
guranță această luptă pînă 
la atingerea obiectivului lor 
de eliberare. Totuși, comu
niștii bolivieni, a arătat vor
bitorul, la fel ca și frății lor 
din întregul continent latino- 
american. sînt de părere că 
acest proces se poate scurta, 
că efectele lui în pierderi 
umane și materiale se pot re
duce, că agresivitatea jandar
mului reâcțiunii mondiale 
poate fi oprită cu o singură 
condiție : înlăturarea sciziunii 
mișcării comuniste internațio
nale. Arătînd că nimic și ni
meni nu provoacă atîtea dau
ne * luptei revoluționare ca 
scindarea mișcării comuniste 
și că aceasta favorizează agre
sivitatea dușmanului de cla
să, vorbitorul a spus : Trebuie 
înlăturat acest pericol în â- 
ceastă epocă de victorie a 
cauzei comunismului. (A- 
plauze).

Lupta curajoasă pe care o 
desfășoară eroicul popor viet
namez împotriva agresiunii 
imperialismului yankeu, pro
vocările sistematice împotri
va revoluției socialiste cubane 
sub forma unui război nede
clarat, intervenția armată în 
Republica Dominicană, per- 
manenta agresivitate imperia
listă împotriva popoarelor, 
formarea unei adevărate „in
ternaționale ultra-reacționa- 
re“ sînt nu numai fapte care 
izvorăsc din însăși natura im
perialismului, ci și fapte care 
pot. fi încurajate și agravate 
de lipsa de unitate.

Congresului
succese în îndeplinirea planu- Trăiască unitatea mișcării 
rilor sale. comuniste internaționale !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BOLIVIA 

Monje

țină noi victorii pe tărîm ma
terial și cultural sub condu
cerea justă a partidului dv.

în Columbia se apropie iz
bucnirea unei mari crize po
litice. Este vorba de prăbu
șirea unui sistem" de guvernare 

• profund antidemocratic, con

deplin lucrărilor minunatului 
dv. Congres. Trăiască Parti
dul Comunist Român și cel 
de-al IX-lea Congres al său! 
Trăiască harnicul popor ro
mân, constructor al socialis
mului ! Trăiască mișcarea de 
eliberare națională a popoare
lor din lumea întreagă ! Tră
iască mișcarea muncitorească 
și comunistă internațională ! 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

torice îndelungate pe care cla
sa muncitoare a țării mele a 
început-o la sfîrșitul secolului 
trecut, prin crearea partidului 
socialist ; a luptei care, în- 
cepînd din 1918, cînd a fost 
creat partidul comunist,. a 
căpătat clarviziune sub influ
ența revoluției ruse care a 
inaugurat era socialistă a lu
mii . și. care, de atunci, a gă
sit în exemplul Uniunii Sovie
tice. un stimulent activ și o 
școală permanentă de interna
ționalism revoluționar. Ne pu
tem deci da seama, în mod 
clar, dragi tovarăși români, cît 
de mult ne’ îmbărbătează și 
ne ajută victoriile dv.

La această tribună s-a a- 
mintit de noaptea lungă, tris
tă și solitară a lui Bălcescu, 
de sarcasmul amar și corosiv 
al lui Caragiale, de acel stri
găt de zbucium și neliniște al 
lui Eminescu, care răsună și 
în inimile noastre argenține- 
ne. In toate acestea era acu
mulată durerea și speranța 
poporului român, pe care cînd- 
va Sadoveanu a reușit să le 
îmbine în proza sa de inega
labilă perfecțiune, ihdicînd so
luții autentice. (Aplauze). în
să acea durere a fost risipită 
acum de lumina vie a Româ
niei socialiste, prin realitatea 
Unui om nou și a unei noi 
vieți. Aceasta este o cinste 
pentru dv., dragi tovarăși ro
mâni, este. o. .cinste, pentru for
ța conducătoare, Partidul Co
munist Român, constructorul 
lumii noi, cărora le transmit 
omagiul emoționant și recu
noștința comuniștilor argenti
neni. (Aplauze repetate, pre
lungite).

Noi cunoaștem că mișcarea 
de eliberare din Bolivia se 
bucură de simpatia și, solida
ritatea lagărului socialist și 
știm că lupta noastră consti
tuie, Ia rîndul ei, un' sprijin 
efectiv la dezvoltarea din ce 
în- ce mai accelerată a con
strucției socialismului în în
treaga lume. De aceea, noi ne 
considerăm militanții unei 
cauze comune, de aceea noi 
dorim, fierbinte ca unitatea 
mișcării comuniste internațio
nale să se întărească în mod 
■real.

Comuniștii bolivieni — a 
spus în încheiere vorbitorul 
— privesc cu entuziasm efor
turile depuse de tovarășii 
români pentru rezolvarea a- 
cestei situații. Și de la această 
tribună, ne alăturăm glasului 
tuturor comuniștilor care în
țeleg-caracterul hotărîtor pe 
care-1 are coeziunea mișcării 
.comuniste internaționale pen
tru a învinge pe toate frontu
rile dușmanul imperialist. 
Construcția socialismului, 
avîntul revoluționar în toate 
țările socialiste și creșterea 
mișcărilor de eliberare națio
nală impun această unitate 
combativă, sinceră și mili
tantă.

Să trăiască și să se dezvolte 
unitatea comunistă ! Pentru 
democrație, pace și socialism, 
toți uniți, împotriva dușma
nului imperialist. Trăiască al 
IX-lăa Congres al comuniști- 
lor români ! (Aplauze repe
tate, puternice).

ceput de marea burghezie 
pentru a stăvili timp de 16 ani 
dezvoltarea politică și. socială 
a țării. Arătînd că acest sis
tem, care este o parodie a de
mocrației reprezentative, con
stă în repartizarea egală a tu
turor posturilor din aparatul 

de stat și în parlament între 
cele două partide tradiționale 
— liberal și conservator, vor
bitorul a spus că masele largi 
populare au înțeles că repu
blica „paritară" și oligarhică 
reprezenta o nouă formă de 
dictatură a claselor dominan
te, care pe această bază au 
intensificat exploatarea mun
cii poporului nostru.

Imixtiunea imperialismului 
yankeu, în special rarin inter
mediul Fondului Monetar In
ternațional, a dus pe munci
torii columbieni la o situație 
de mizerie care se agravează 
pe zi ce trece. In ultimii doi 
ani, costul vieții a crescut cu 
aproape 60 la sută în timp ce 
salariile nu s-au majorat nici 
cu 30 la sută. Toate acestea 
ascut conflictele sociale, izo
lează guvernul și contribuie in 
mare măsură la destrămarea 
regimului.

Din aceste motive, noi, co
muniștii din Columbia susți
nem că actuala criză naționa
lă nu este numai o criză a 
guvernului paritar, ci este 
vorba de un fenomen mai 
profund, adică de o criză a 
regimului oligarhic strîns le
gat de imperialismul yankeu. 
Din această cauză, transfor
mările istorice pe care le cer 
masele largi populare nu pot 
fi limitate la o schimbare a

CUVÎNTAREA DE SALUT ROSTITĂ DE PAUL TAGOE
Prieteni și tovarăși,

Ara venit la această tri
bună pentru a vă adresa un 
mesaj din partea unui alt 
partid socialist african, Parti
dul Popular al Convenției din 
Ghana. (Aplauze).

Am venit aici, deoarece 
partidul vostru și partidul 
meu din Ghana au același o- 
biectiv — socialismul.

Cele două țări ale noastre, 
România și Ghana, au scopuri 
și principii asemănătoare în 
multe privințe. Permiteți-mi, 
vă rog, să arăt că chiar și or
ganul partidului-nostru se nu
mește Scînteia. la fel ca și 
organul partidului dv. . (A- 
plauze). Ambele ziare propa
gă ideile luminoase ale socia
lismului.

In numele Partidului Popu
lar al Convenției din Ghana 
doresc să vă mulțumesc pen
tru invitația de a asista la a- 
cest Congres istoric. Conducă
torul și secretarul nostru ge
neral a vizitat nu de mult 
frumoasa dv. țară și a luat 
cunoștință de unele aspecte 
ale acestui oraș istoric, pre
cum și de uriașa dezvoltare 
care are loc în țară pe tărîm 
social și economic.

Cil prilejul acestei vizite, în 
T961, conducătorul nostru, 
Osagyefo dr. Kwame Nkru- 
mah, a pus, împreună cu con
ducătorii . partidului și gu
vernului 4v„ bazele unei prie
tenii minunate și trainice in

Dragi tovarăși,

Partidul ' nostru,' Partidul 
Comunist' Mexican', adresează 
Congresului Partidului Comu
nist Român ' frățesc, tuturor 
delegaților, un fierbinte salut 
revoluționar și urează ■ sincer 
ca lucrările sale să fie încu
nunate de succes deplin și să 
rezolve pînă la capăt sarcinile 
istorice pe care și le pune. 
(Aplauze).

Intr-un moment'deosebit de 
important și hotărîtor pentru 
situația internațională și lupta 
revoluționară a popoarelor, 
detașamentul de avangardă al 
poporului român ține cel de
al IX-lea Congres ql său. El 
face bilanțul marilor realizări 
și victorii de o amploare is
torică, care umplu de bucurie 
pe revoluționarii și comuniștii 
din toate țările. Triumful so
cialismului în România permi
te să se întreprindă tot mai 
importante acțiuni pentru a 
atinge noi culmi în construc
ția socialistă, pentru a asigu
ra muncitorilor și întregului 
popor român bunăstarea și 
fericirea pe care numai socia
lismul, comunismul și ” pacea 
le pot asigura.

In numele Comitetului, Cen
tral al Partidului Comunist 
Mexican exprimăm omagiul 
nostru în. legătură cu succe
sele obținute și salutăm pe 
făuritorii acestor succese, co
muniștii români- (Aplauze). Și 
pentru că, fără îndoială, veți 
dobîndi noi victorii, salutăm 
cu anticipație aceste victorii 
viitoare, convinși fiind că noii 
pași pe care îi va face deta
șamentul marxist-leninist ro
mân, ca parte integrantă a 
mișcării comuniste internațio
nale contemporane, vor fi pași 
de mare importanță istorică 

echipei guvernamentale. Via
ța cere o nouă putere, demo
cratică și populară, la care să 
participe nemijlocit muncitorii 
și toate forțele care sînt in
teresate în efectuarea de tran
sformări radicale în actuala 
structură economică și socială 
a țării. (Aplauze).

Acum 15 luni, guvernul a 
început din nou să aplice îm
potriva maselor de oameni ai 
muncii din Columbia politica 
de „sînge și foc“ pe care o fo
loseau în trecut dictaturile te
roriste. Referindu-se în conti
nuare la lupta armată la care 
au pornit țăranii din regiunea 
Marquetalia, vorbitorul a spus 
că luptătorii din Marquetalia 
s-au bucurat și se vor bucura 
de solidaritatea hotărîtă a po
porului nostru care vede în ei 
un simbol al luptei aspre și 
îndelungate a columbienilor 
pentru libertate, democrație și 
independența patriei. Acțiunea 
de partizani s-a extins și în 
regiuni ale țării ca El Pato, 
Guayabero, sudul regiunii To- 
lima și Santander, pe măsură 
ce guvernul generalizează vio
lențele împotriva țăranilor or
ganizați.

Alături de acțiunile detașa
mentelor de partizani, munci
torii și studenții desfășoară 
mari mișcări de protest împo

tre România și Ghana. (A- 
plauze). De atunci, prietenia 
dintre popoarele noastre s-a 
dezvoltat prin stabilirea unor 
relații diplomatice, prin ex
tinderea colaborării pe tărîm 
economic și comercial, prin 
participarea delegaților gha- 
nezi la unele acțiuni interna
ționale, care s-au desfășurat 
în acest oraș activ în continuă 
dezvoltare.

Noi, cei din Ghana, am ur
mărit cu viu interes marile 
realizări în domeniul indus
triei și ritmul uimitor de dez
voltare economică a României 
sub conducerea dinamicului 
dv. partid, ritm ce reprezintă 
o caracteristică continuă de 
aproape 21 de ani, de la eli
berarea țării dv. de sub jugul 
fascist.

Sîntem mîndri că sărbăto
rim în același timp cu dv, a- 
ceeași dată calendaristică de 
mare însemnătate pentru noi : 
ziua de 6 martie. Pentru noi, 
6 martie reprezintă aniversa
rea acelei zile din 1957 în care 
am eliberat scumpa noastră 
țară din cătușele barbarei in
stituții colonialiste, acțiune în
treprinsă sub conducerea lui 
Osagyefo dr. Kwame Nkru- 
mah. Pentru dv. această zi 
marchează instaurarea în 1945 
a primului guvern democratic, 
în România, condus de dr. Pe
tru Groza, rezultat al luptei 
maselor populare. începînd de 
la 6 martie 1945 și respectiv 
de la 6 martie 1957, în țările 
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pe drumul pe care l-a trasat 
și a pornit, cu curaj și spirit 
revoluționar, pentru prima oa
ră, spre victoria comunismu
lui, marele partid al lui Lenin, 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Ne însuflețește, de aseme
nea, convingerea că cel de-al 
IX-lea Congres al avangărzii 
comuniste a poporului român 
va constitui un sprijin impor
tant și un jalon de seamă în 
lupta pentru pace, eliberare 
națională și socialism, în lupta 
pentru unitatea și coeziunea 
forțelor’ de care depinde, în 
primul rînd marea sarcină de 
a frîna pe agresorii imperia
liști ce în încercarea lor de a 
stăvili lupta popoarelor pentru 
independență și libertate și de 
a-și asigura dominația în lu
me, pun din nou la cale agre
siuni criminale, înrăutățesc 
situația internațională agra- 
vînd serios pericolul de război.

Cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 
este o dovadă grăitoare a 
faptului că în procesul dez
voltării mondiale, direcția și 
tendința principală sînt întă
rirea pozițiilor socialismului, 
dezvoltarea mișcării muncito
rești mondiale, succesele cla
sei muncitoare într-o serie de 
țări capitaliste și creșterea im
petuoasă a mișcării de elibe
rare națională în Asia, Africa 
șj America Latină. Imperialis
mul nord-american dorește în 
zadar să schimbe mersul isto
riei, recurgînd la acțiuni cri
minale împotriva popoarelor 
care își exercită dreptul lor la 
independență și libertate.

Arătînd că în lume crește 
tot mai mult indignarea și 
lupta împotriva intervenției 
S.U.A. in Vietnamul de sud 
și a bombardamentelor asu

triva politicii oligarhiei și a 
acoliților săi, monopolurile 
imperialiste americane. Parti
dul nostru a susținut că în 
cadrul actualului proces revo
luționar din Columbia se va 
produce o îmbinare a tuturor 
formelor de luptă de masă și, 
de aceea, noi comuniștii sîn
tem obligați să folosim pe ori
care din ele, pe cele pașnice 
sau nepașnice, legale sau ile
gale, nelășînd nici una la o 
parte.

în continuare vorbitorul a 
spus: Am primit invitația 
voastră de a participa la acest 
Congres fiind convinși că el 
va aduce o contribuție pozi
tivă la întărirea principiilor 
de solidaritate și unitate a 
mișcării comuniste interna
ționale. Pentru noi apărarea 
și aplicarea cinstită a acestor 
principii sînt inseparabil le
gate de lupta pe care o duce 
în prezent partidul și poporul 
nostru împotriva opresiunii 
imperialismului american și a 
oligarhiei autohtone și care 
trebuie să ducă la indepen
dența deplină politică și eco
nomică a patriei noastre. Ară
tînd că la sfîrșitul anului 
1964, Conferința partidelor co
muniste și muncitorești din 
America Latină a stabilit că 
unitatea fiecărui partid este o 

noastre au avut loc multe eve
nimente. Dv. ați pornit pe ca
lea înfăptuirii programului de 
dezvoltare națională, care s-a 
soldat cu succese de impor
tanță istorică în dezvoltarea 
economică și social-culturală 
a țării dv. și a dus la schim
bări importante în viața în
tregului dv. popor.

La rîndul nostru, noi, în 
Ghana, am depus eforturi în 
vederea realizării unui pro
gram de dezvoltare tot atît de 
impresionant, și la ultimul 
congres de partid, ținut la Ku- 
masi (Ashanti) în 1962, a fost 
studiat cu grijă și adoptat 
programul pentru muncă și 
fericire al Partidului Popular 
al Convenției.

Congresul a aprobat, de a- 
semenea, Statutul modificat al 
partidului. în urma adoptării 
acestui program, Partidul 
Popular al Convenției a elabo
rat planul de dezvoltare pe o 
perioadă de 7 ani, care are 
drept obiectiv construirea sta
tului socialist și a unui sistem 
social echitabil. în care posi
bilitatea de liberă dezvoltare 
a unuia înseamnă posibilitatea 
de dezvoltare pentru toți. 
Cheia de boltă a programului 
nostru o constituie industria
lizarea țării și modernizarea 
agriculturii noastre. Nu este 
surprinzător că Congresul dv. 
adoptă un măreț plan de elec
trificare de 10 ani, precum și 
pla.. al de 5 ani pentru dezvol
tarea economiei naționale.

pra Republicii Democrate 
Vietnam, vorbitorul a spus : 
Dacă agresorii nu vor pleca 
din Vietnam și vor continua 
războiul, nu voi’ avea altă 
scăpare decît înfrîngerea cea 
mai rușinoasă. (Aplauze). A- 
cest lucru este dovedit de 
eroismul nemărginit al po
porului vietnamez care se 
bucură nu numai de ajutorul 
multilateral al Uniunii Sovie
tice, al lagărului socialist, ci 
și de sprijinul, sub toate for
mele, al popoarelor latino-a- 
mericane. (Aplauze).

Subliniind că în lume creș
te, de asemenea, valul general 
de oprobriu și condamnare a in
vaziei și ocupării militare de 
către S.U.A. a Republicii Do
minicane unde, ca și în Viet
nam, Congo, Laos, trupele co
tropitoare ucid patrioți și în
calcă tratatele internaționale, 
vorbitorul a spus : Agresorii 
vor eșua, ei vor fi înfrînți. Ei 
nu vor putea frîna și nici zdro
bi procesul crescînd de dezvol
tare a luptelor popoarelor la- 
tino-americane pentru eman
ciparea lor și construirea unei 
vieți libere. Aceasta a demon
strat-o Cuba revoluționară cu 
eroismul și hotărîrea sa, avînd 
sprijinul lagărului socialist. A- 
ceasta o vor demonstra po
poarele din Republica Domini
cană, Venezuela, Guatemala și 
toate celelalte popoare.

Pe o cale sau alta, într-o 
formă de luptă sau alta, în 
conformitate cu condițiile fie
cărei țări și nu după planuri 
unice, țările noastre merg spre 
cucerirea libertății naționale și 
transformări revoluționare, 
cerute de situația lor actuală.

în aceste condiții nu trebuie 
să se uite și să se ignoreze 
problemă decisivă : coeziunea 
maximă și unitatea tuturor 

condiție necesară pentru a 
duce mai departe procesul re
voluționar în fiecare țară, vor
bitorul a spus că Partidul Co
munist Columbian împărtă
șește din plin acest criteriu 
și consideră că unitatea miș
cării comuniste internaționale 
este o cerință a intereselor 
păcii, grav amenințată de că
tre agresiunile imperialiste 
din Vietnam, Republica Domi
nicană și alte regiuni ale lu
mii, cu ale căror popoare 
partidul nostru își exprimă 
deplina solidaritate. Această 
unitate este garanția cea mai 
sigură a dezvoltării victorioa
se a mișcărilor revoluționare 
și de eliberare națională. A- 
ceastă unitate o considerăm 
la fel de necesară și pentru 
asigurarea definitivă împo
triva agresiunii imperialismu
lui a glorioasei revoluții cu
bane, care constituie prin în
suși exemplul său un stimu
lent viguros al mișcării revo
luționare în țara noastră și 
din toată America Latină. 
Trăiască al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român! 
Trăiască Partidul Comunist 
Român! Trăiască unitatea miș
cării comuniste internaționale! 
Trăiască pacea și prietenia în
tre toate popoarele ! (Aplauze 
repetate, puternice).

Sîntem încredințați că 
membrii Comitetului Central 
al partidului dv. au desfășurat 
o intensă activitate practică și 
teoretică în vederea pregăti
rii proiectului de Directive ale 
Congresului.

De aceea, aș dori ca, în nu
mele Partidului Popular al 
Convenției și al meu personal, 
să vă adresez felicitări pentru 
vasta dv. activitate rodnică. 
(Aplauze). Eforturile reciproce 
ale țărilor noastre în vederea 
dezvoltării naționale vor asi
gura pacea și prietenia în lu
mea întreagă și avem certitu
dinea că acestea vor triumfa.

Am deosebita onoare de a 
vă transmite salutul iui Osa
gyefo dr. Kwame Nkrumah, 
conducătorul și secretarul ge
neral al partidului nostru. 
(Aplauze). De asemenea, din 
însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Popular al 
Convenției transmit salutări 
frățești Comitetului' Central, 
partidului dv. (Aplauze).

Comitetul nostru Central vă 
urează mult succes în lucrările 
dv. și în realizarea programu
lui de dezvoltare continuă a 
tuturor domeniilor de activi
tate ale poporului român. (A- 
plauze).

Trăiască prietenia dintre Ro
mânia și Ghana ! Trăiască pa
cea și prietenia în lumea în
treagă ! Trăiască socialismul! 
Trăiască România ! (Aplauze 
repetate, puternice).

forțelor mișcării comuniste 
mondiale, baza necesară pen
tru dezvoltarea pe scară și mai 
largă a lagărului socialist, a 
mișcării muncitorești mondia
le și a mișcării de eliberare 
națională, precum și a luptei 
pentru pace, pentru obținerea 
de noi schimbări în raportul 

• de forțe pe plan mondial.
Situația cere astăzi, mai 

mult ca oricînd, coeziune în 
lupta comună împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului de care 
să se zdrobească planurile a- 
gresorilor imperialiști și ațî- 
țătorilor la război.

După ce a subliniat că as
tăzi se pune în mod imperios 
problema unității mișcării co
muniste internaționale vorbi
torul a spus în încheiere :

Mexicul nu este o excepție 
în procesul ce a cuprins în 
prezent America Latină. Și în 
țara noastră crește lupta 
antiimperialistă și revolu
ționară ; cresc forțele care vor 
asigura triumful emancipării 
naționale și sociale. Acționînd 
pentru mobilizarea, unirea și 
organizarea maselor în jurul 
revendicărilor lor pentru fău
rirea frontului unic al tutu
ror forțelor democratice și 
patriotice, Partidul Comunist 
Mexican se străduiește să-și 
îndeplinească rolul său de a- 
vangardă în lupta muncitori
lor și poporului mexican.

Sîntem siguri că Congresul 
al IX-lea al P.C.R. va fi o 
mare contribuție la întărirea 
acestei lupte.

Trăiască prietenia dintre 
poporul României socialiste și 
poporul mexican ! Trăiască 
unitatea mișcării comuniste 
internaționale ! Trăiască Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român ! (Aplauze 
repetate, puternice).



Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. P. Polone

Ambasadorul R. P. Polone la 
București, Wieslaw Sobierajski, a 
oferit joi un cocteil cu prilejul săr
bătorii naționale a R. P. Polone.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Avram Bunaciu, Petre Bla- 
jovici, Gheorghe Rădoi, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Ccrneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, condu-. 
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți ai 
vieții culturale și științifice, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

TELEGRAMĂ

Cu ocazia celei de-a 13-a ani
versări a revoluției egiptene, tova
rășul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii

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

Joi, delegațiile unor partide co
muniste și muncitorești și ale al
tor partide democratice care par
ticipă la lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R. au făcut vi
zite la întreprinderi industriale, 
mari șantiere de construcții, uni
tăți agricole socialiste și instituții 
culturale.

în cursul zilei delegațiile Parti
dului Comunist Chinez, în frunte 
cu Den Siao-pin. Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în frunte cu 
Zenon Kliszko, Partidului Muncii 
din Coreea. în frunte cu Kim Koan 
Miop, Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, in frunte cu Edvard 
Kardelj, Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de Jeno 
Fock, Partidului Comunist din In
donezia, în frunte cu Dipa Nusan- 
tara Aidit, Partidului Muncii din 
Albania, în frunte cu Ramiz Alia, 
Partidului Comunist din Statele 
Unite ale Americii, condusă de 
Carl Winter, și delegatul Partidu
lui Comunist din Canada, Bruce 
Magnuson, au făcut, rînd pe rînd, 
vizite în regiunile Ploiești și Bra
șov, la diferite mari întreprinderi 
ale industriei chimice, petroliere, 
constructoare de mașini și unități 
agricole, precum și la Muzeul Dof- 
tana.

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de 
Walter Ulbricht, a făcut o vizită 
la Institutul de petrol, gaze și geo
logie din Capitală.

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu Todor Jiv-

DEPUNEREA OE COROANE DE FLORI DE CĂTRE
DELEGATA PARTIDULUI COMUNIST DIN OLANDA

Delegata Partidului Comunist 
din Olanda, Hanna van Ommereen 
Averinck, membru al C.C. al P.C. 
din Olanda, a depus joi coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism și la Mo

Știința primește un puternic 
impuls creator
(Urmare din pag. I-a)

Partidul ne cere exact ceea ce 
animă pe orice om de știință și 
constituie idealul creației : să do
vedim îndrăzneală creatoare pen
tru deschiderea unor căi noi în cu
noașterea naturii și societății, să 
abordăm probleme de înaltă va
loare științifică și practică, să ne 
sporim aportul la îmbogățirea pa
trimoniului științific, național și 
mondial.

— Am reținut din documentele 
Congresului — spune Constantin 
Belea, doctor în științe tehnice — că 
paralel cu aplicarea a ceea ce e 
mai valoros pe plan mondial, se 
va intensifica dezvoltarea activi
tății proprii de cercetări științifice 
fundamentale și aplicative. Ca 
specialist în științe tehnice, mă 
simt puternic stimulat de impulsul 
creator pe care îl primesc la noi 
aceste știin'e.

— Ce at iți pe șantier ?
— întreaga noastră cercetare și

Cum ,e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încăl

zit mai ales în jumătatea de sud- 
vest a țării. Cerul a fost varia
bil în nord unde au căzut averse lo
cale însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la orele 14 în
registra valori cuprinse între 21 de 
grade la Mangalia și 31 grade la Ber- 
zeasca. în București : Vremea s-a în
călzit. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin. Vîntul a suflat, slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 31 grade. Timpul probabil pentru

A fost prezent Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secre
tai- al C.C. al P.M.U.P., conducă
torul delegației Partidului Mun
citoresc Unit Polonez la cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Au parti
cipat șefi ai misiunilor diplomati
ce acreditați în R. P. Română și 
alți membri ai Corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a poporului polonez, Wieslaw So
bierajski, ambasadorul R. P. Po
lone la București, a rostit o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio 
și televiziune. (Agerpres)

Populare Române, a adresat minis
trului afacerilor externe al Repu
blicii Arabe Unite, Mahmud Riad, 
o telegramă de felicitare.

kov, a vizitat uzinele bucureștene 
„Electronica" și „Automatica".

Membri ai delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice au 
vizitat stațiunea agricolă experi
mentală Ștefănești, din regiunea 
Argeș.

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de Bo- 
huslav Lastovicka, împreună cu 
delegația Uniunii Socialiste Arabe 
din Republica Arabă Unită, con
dusă de Hussein Khallaf, au vizi
tat uzinele de anvelope „Danubia
na" din București și combinatul 
agroalimentar „30 Decembrie" din 
regiunea București.

Delegația Partidului Comunist 
Italian, în frunte cu Armando 
Cossutta, a vizitat fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate București, 
iar membrii delegației Partidului 
Comunist din Germania, în frunte 
cu Max Reimann, au vizitat în
treprinderea de piese radio și se
miconductor! Băneasa.

Delegația Partidului Popular Re
voluționar Mongol, în frunte cu 
Damdinjavin Maidar, și delegația 
Partidului Comunist din Sudan, 
condusă de Joseph Garang. au vi
zitat noi cartiere de locuințe și 
construcții social-culturale din 
Capitală.

în cursul aceleiași zile, delegația 
Partidului Popular al Convenției 
din Ghana, condusă de Paul Ta- 
goe, a vizitat șantierul Hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
de pe rîul Argeș.

(Agerpres)

numentul eroilor patriei. La depu
nerea coroanelor au participat to
varășul Gh. Necula, membru al 
C.C. al P.C.R.. activiști de partid, 
reprezentanți ai Comitetului exe
cutiv al Sfatului Popular al Capi
talei. (Agerpres) 

proiectare, axată pe Directive, are 
în vedere dotarea proceselor teh
nologice cu instalații și aparatură 
de automatizare la nivelul cores
punzător tehnicii actuale, ne răs
punde tov. Gheorghe Tunsoiu. Am 
început lucrări pregătitoare pentru 
introducerea de calculatoare elec
tronice la unele mari unități in
dustriale — Combinatul siderurgic 
Galați, Tractorul-Brașov, Uzina de 
vagoane-Arad, Electroputere-Cra- 
iova. Rostul acestor „creieri elec
tronici" este de a efectua calcule 
economice sau tehnico-științifice. 
Altele vor comanda procese tehno
logice — la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Termocentrala Luduș 
etc. în general, perspectivele des
chise mecanizării și automatizării, 
a căror prezență e atît de preg
nant marcată în documentele Con
gresului, ne entuziasmează și ne 
mobilizează tinerește.

Victor VINTU

zilele de 24, 25 și 26 iulie a.c. In țară : 
Vremea devine ușor instabilă înce- 
pînd din vestul țării. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ploi locale mai 
frecvente în jumătatea de vest a ță
rii. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit predominînd din sectorul vestic. 
Temperatura minimă va fi cuprinsă 
între 10 și 20 grade iar maximă în
tre 23 și 33 de grade, mai ridicată în 
sud-estul țării. In București : Vremea 
va fi frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil. Vînt slab. Temperatura 
în creștere.

EESTE HO TARE
PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE LUCRĂRILE

CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN
MOSCOVA (Agerpres). — Sub 

titlul „Activitate intensă", ziarul 
„PRAVDA" publică pe prima pa
gină un reportaj de la F. Vi- 
drașcu și A. Lukoveț, trimișii săi 
speciali la cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R., în care sînt reproduse 
extrase din raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Apostol și din 
cuvintările delegaților care au luat 
cuvîntul în cea de-a treia zi a Con
gresului. Ziarul redă din raport 
pasajul în care se arată că parti
dul este în prezent mai puternic ca 
oricînd ; strîns unit în jurul Comi
tetului său Central, indisolubil le
gat de mase, bucurîndu-se de dra
gostea și încrederea lor, el în
deplinește cu cinste misiunea isto
rică de forță politică conducătoare 
a societății. „Congresul comuniști
lor români, arată în continuare 
ziarul, se desfășoară într-o atmos
feră de intensă activitate. Unul 
după altul se urcă la tribună de
legații sosiți din toate regiunile ță
rii. Ei dezbat practic, concret, im
portantele sarcini pe care partidul 
le pune în fața comuniștilor, în 
fața întregului popor român".

Ziarul „IZVESTIA" de joi 
după-amiază, publică o corespon
dență a trimisului său special des
pre lucrările Congresului comuniș
tilor români. „Cuvintările delega
ților, această discuție practică, 
concretă, a harnicilor stăpîni ai 
țării — scrie ziarul — fac să apară 
în fața participanțilo-r la Congres 
întregul pămînt românesc, trans
format de socialism, dezvăluie mi
nunatele tradiții revoluționare ale 
comuniștilor români, dragostea de 
muncă și talentul poporului".

★
LONDRA. — (Agerpres). Ziarul 

„TIMES" de joi publică o cores
pondență a trimisului său special 
la București, în care relatează des
pre desfășurarea lucrărilor în cea 
de-a treia zi a Congresului Parti
dului Comunist Român. Corespon
dența se referă la raportul cu pri
vire la proiectul de Statut al 
P.C.R., . prezentat de tovară
șul Gheorghe Apostol. Cores
pondentul scrie că „mulți vorbi
tori la Congres, inclusiv primul 
ministru, I. G. Maurer, și pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, au scos în evidență princi
piul conducerii colective, și acest 
lucru este garantat în mod solemn 
de către noile norme de partid, 
care prevăd că toate hotărîrile 
trebuie să fie rezultatul muncii 
colective". în corespondența sa, 
trimisul special al ziarului „DAI
LY TELEGRAPH", Bill Blaker, 
relatează despre prezentarea ra
portului cu privire la proiectul 
Statutului P.C.R. și despre cuvin
tările de salut rostite de oaspeții 
străini.

*
HELSINKI (Agerpres). — în 

articolul de fond consacrat celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
publicat în ziarul „SUOMEN SO
CI ALIDEMOKRATTI" se mențio
nează înaltul ritm de dezvoltare 
economică a României. De aseme
nea, articolul redă extrase din 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ziarele finlan
deze publică extrase din rapoarte
le prezentate de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, precum și din 
cuvintările de salut rostite de con
ducătorii unor delegații străine.

★
HAGA (Agerpres). — Presa 

olandeză publică materiale consa
crate celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. Ziarele „DE WAAR- 
HEID", „HET VRIJE VOLK", 
„TROUW", „HET PAROOL", „DE 
VOLKSKRANT", „HET VADER- 
LAND", „DE GOLDERLANDER", 
„HAAGSCHE COURANT" și altele 
redau extrase din raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
date privind viitorul plan cincinal 
al R. P. Române, planul de elec
trificare, proiectul de Constitu
ție etc.

CAIRO. Cu prilejul aniversării 
a 13 ani de la revoluția egiptea
nă din 23 iulie 1952 la Cairo a 
avut loc joi seara un miting. Luînd 
cuvîntul Gamal Abdel Nasser, pre
ședintele. Republicii Arabe Unite, 
a subliniat importanța revoluției 
din 1952, cînd Egiptul a dobîndit 
independența națională, politică și 
economică.

HANOI, La 21 iulie, numeroase 
grupuri de avioane americane, 
plecînd de ia baze din Vietnamul 
de sud și Tailanda, au violat în 
repetate rînduri spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, botnbardînd și mi- 
traliind numeroase localități și cen
tre economice din provinciile 
Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh și 
Son La. în aceeași zi, avioanele 
americane au bombardat cartiere 
populate din jurul orașului Vinh, 
Un avion a fost doborît, iar nu
meroase alte avioane au fost a- 
variate.

NICOSIA. Guvernul cipriot a 
prezentat joi, în Camera Reprezen
tanților, pentru a fi dezbătut și 
aprobat un proiect de lege pri
vind prelungirea mandatului pre
ședintelui Makarios, precum și al 
membrilor Camerei, pentru o pe
rioadă de încă 12 luni. ■ Mandatul, 
lor expiră Ia 16 august — la cinci 
ani de la proclamarea independen
tei Ciprului.

PEKIN (Agerpres). — Presa chi
neză continuă să informeze cititorii 
despre desfășurarea lucrărilor Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român. Ziarul „JEN- 
MINJIBAO" și celelalte ziare care 
apar la Pekin au publicat o rela
tare despre desfășurarea lucrărilor 
celei de-a treia zi a Congresului, 
întreaga presă chineză a publicat 
cuvîntarea rostită de conducătorul 
delegației chineze, tovarășul Den 
Siao-pin.

Posturile de radio din R. P. Chi
neză au transmis informații în le
gătură cu lucrările Congresului 
P.C.R.

★

ROMA (Agerpres). — Ziarul 
„L’UNITA" publică o coresponden
ță din București în care se arată 
că miercuri, la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. tovarășul Gheor
ghe Apostol a prezentat raportul 
cu privire la proiectul Statutului 
Partidului Comunist Român. Vor
bitorul— scrie ziarul — a arătat 
că, in ultimii ani, „s-au produs 
transformări fundamentale în via
ța societății; socialismul a învins 
definitiv la orașe și sate". Aceste 
transformări sînt oglindite în pro
iectul de Constituție și în propu
nerea ca țara să se numească Re
publica Socialistă România. în 
continuare, ziarul relevă că in noul 
statut se arată că „Partidul Co
munist Român întreține, în spiritul 
internaționalismului proletar, le
gături de colaborare cu partidele 
comuniste și muncitorești frățești, 
bazate pe principiile și normele de 
relații marxist-leniniste ale egali
tății în drepturi, respectului re
ciproc, neamestecului în treburile 
interne ale altor partide... Parti
dul Comunist Român militează 
pentru coeziunea sistemului mon
dial socialist, sprijină mișcarea de 
eliberare națională, întregul front 
de luptă împotriva imperialismu
lui".

în continuare, „l’Unita" publi
că salutul adresat Congresului — 
din partea C.C. al P.C.I. — de to
varășul Armando Cossutta.

Televiziunea italiană a transmis 
marți și miercuri știri despre lu
crările Congresului.

★
PRAGA. — (Agerpres) Ziarul 

„RUDE PRAVO", într-o relatare 
din București, redă aspecte de la 
ședința din 21 iulie a Congresului 
P.C.R., extrase din raportul cu 
privire la proiectul Statutului 
Partidului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Apostol, și din cuvîntarea rostită 
de tovarășul Alexandru Drăghici 
și informează despre cuvintările 
de salut rostite la Congres de re
prezentanți ai partidelor frățești. 
Ziarul publică cuvîntarea de salut 
a tovarășului Bohuslav Lastovic
ka, conducătorul delegației Parti
dului Comtmist din Cehoslovacia.

★
BONN (Agerpres). — Referin- 

du-se la lucrările Congresului 
P.C.R., ziarul „SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG" din Miinchen relevă 
importantele succese obținute de 
România în dezvoltarea sa econo
mică. Ziarul arată că prevederile 
noului plan cincinal deschid pers
pective importante. O atenție de
osebită acordă ziarul construcției 
combinatului de la Galați, arătînd 
că el va produce aproape 1/3 din 
producția românească totală de o- 
țel. „Noul plan cincinal, scrie 
„Siiddeutsche Zeitung". urmărește, 
de asemenea, îmbunătățirea, pro
ducției bunurilor de consum și a 
serviciilor publice, ca și realizarea 
unei mai mari varietăți de tipuri 
de locuințe cu mai mult confort".

Ziarul „DIE WELT" din Ham

SCURTE ȘTIRI*

BEIRUT. Președintele Libanului 
Charles Helou, l-a însărcinat joi 
pe fostul premier Rashid Karame 
cu formarea noului cabinet liba
nez. Noul prim-ministru a început 
consultările in vederea formării 
guvernului.

PEKIN. în urma tratativelor 
purtate între Ministerul Comerțu
lui Exterior al R. P. .Chineze și o 
delegație comercială sovietică, a- 
nun.tă agenția China Nouă, la 20 
iulie a fost semnat la Pekin un 
protocol cu privire la livrările re
ciproce de bunuri suplimentare in
tre R. P.-Chineză și Uniunea So
vietică pe anul. 1965.

SANAA. Primul ministru al Re
publicii Arabe Yemen, Hassan Al 
Amri și membrii noului cabinet 
au depus joi jurămintul in fața 
președintelui republicii.

WASHINGTON. Consiliul Orga
nizației Statelor Americane a ho- 
tărît, cu o majoritate de 14 voturi, 
amînarea lucrărilor Conferinței in- 
teramericane extraordinare care 
urma să se deschidă la Rio'de Ja« 
neiro, la 4 august.

KHARTUM. Guvernul sudanez a 
respins cererea formulată de „Co
mitetul celor 12“ (creat la confe
rința de la Khartum din martie 
1965) de a se organiza o nouă re

burg publică un articol consacrat 
Directivelor noului plan de dez
voltare a economiei naționale pe 
perioada 1966—1970 și pianului de 
10 ani pentru dezvoltarea energe
ticii pînă în 1975. Ziarul scrie că 
„în ultimii ani, românii au dat un 
puternic impuls industriei lor, și 
au obținut rezultate remarcabile 
care încurajează linia politicii lor 
economice". După ce enumera 
progresele înregistrate în produc
ția de oțel, țiței, fier, energie e- 
lectrică, ziarul subliniază că Ro
mânia își va lărgi baza industria
lă prin noile obiective ale cinci
nalului și prin dezvoltarea comer
țului exterior.

+
PARIS. — (Agerpres). Presa 

franceză publică știri și comenta
rii referitoare la desfășurarea lu
crărilor Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. Sînt 
publicate relatări despre raportul 
cu privire la proiectul Statutului 
Partidului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Apostol. „PARIS JOUR" publică, 
sub semnătura lui Genevieve Ta- 
bouis, un editorial în care se ara
tă că Congresul face pe plan in
ternațional „obiectul unei atenții 
legitime". „L’HUMANITE" își in
titulează relatarea „Un nou proiect 
de Statut prezentat Congresului 
P.C.R.". Ziarul „LE POPULAIRE" 
remarcă importanța deosebită a 
Congresului, ilustrată și de „parti
ciparea la un nivel ridicat a repre
zentanților principalelor partide 
comuniste". Ziarele „LA NATI
ON", ,,L’AURORE", „LES ECHOS" 
și „LE POPULAIRE" rezervă spa
țiu și comentariilor pe marginea 
cuvîntărilor unor delegați străini 
prezenți la Congres.

*
VARȘOVIA. — (Agerpres) în

tr-o corespondență din București, 
semnată de Jan Urbaniak, zia
rul polonez „TRYBUNA LU- 
D.U" relatează despre lucrările de 
miercuri ale celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. Ziarul redă ex
trase din raportul asupra proiec
tului Statutului Partidului Comu
nist Român. Ziarul publică cuvîn
tarea șefului delegației Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Zenon 
Kliszko, precum și o relatare des
pre cuvintările de salut rostite de 
conducătorii delegațiilor partide
lor frățești.

Informații despre desfășurarea 
lucrărilor Congresului sînt publi
cate și în ziarele „GLOS PRACY", 
„T R IY B U N A MAZOWIECKA", 
„SZTANDAR MLODYCH", „SLO- 
WO POWSZECHNE" și „DZIEN- 
NIK LUDOWY".

★

BELGRAD (Agerpres). — Ziarul 
„BORBA" publică în prima pagină 
o corespondență a trimisului său 
special la București despre cea 
de-a treia zi a lucrărilor Congresu
lui P.C.R., referindu-se la rapor
tul prezentat de tovarășul Gheor
ghe Apostol.

Sub titlul „Unitatea mișcării 
muncitorești din lume, cea mai 
stringentă sarcină internaționa- 
listă", ziarul „POLITIKA" publică 
extrase din cuvintările de salut ale 
delegaților străini și arată că ra
portul cu privire la proiec
tul de Statut al P.C.R. prezen
tat de tovarășul Gheorghe Apostol 
„a adus un nou val de entuziasm 
Congresului care și așa este deo
sebit de însuflețit. Acesta a fost un 
moment pe care l-au folosit toți 
delegații Congresului pentru a-și 
da încă o dată deplina adeziune la 
semnificația pe care o are noua 
denumire a partidului".

Posturile de radio iugoslave au 
transmis la 21 iulie știri în legă
tură cu desfășurarea Congresului.

uniune a „mesei rotunde" în ve
derea reglementării situației din 
provinciile meridionale ale țării,

PARIS. Joi după-amiază, între 
ministrul finanțelor al Franței, Gis- 
card d’Estaing, și colegul său bri
tanic, James Callaghan, a avut loc 
o întrevedere de peste două ore. 
Discuțiile celor doi s-au referit, 
după cum a declarat ministrul 
francez, la actualul sistem monetar 
internațional. Cu acest prilej s-a 
abordat și problema unei eventua
le reforme a acestui sistem care a 
suscitat vii critici din partea gu
vernului francez.

WASHINGTON. Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 
a anunțat joi că Statele Unite au 
adresat guvernului francez o co- 
muhicare prin care își exprimă re
gretele în legătură cu zborul avio
nului american de recunoaștere 
(vinerea trecută) deasupra uzinei 
nucleare franceze de la Pierrelatte. 
Robert McBride, reprezentant a- 
merican la Paris, care a făcut a- 
ceăstă comunicare la Ministerul 
francez al Afacerilor Externe a de
clarat că guvernul său „va lua 
măsuri pentru a se preveni aseme
nea violări în viitor". Purtătorul 
de cuvînt a afirmat că, „o dată cu 
aceasta, guvernele francez și a- 
merican consideră incidentul ca 
fiind închis".

BERLIN. — (Agerpres) Sub ti
tlul „Congresul al IX-lea al 
P.C.R. dezbate proiectul de Statut" 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
publică pe prima pagină o infor
mație despre cea de-a treia zi a 
lucrărilor Congresului P.C.R. și 
despre luările de cuvînt ale șefi
lor de delegații ale partidelor fră
țești. Același ziar publică o cores
pondență de la trimisul său spe
cial, Peter Lorf, care se referă la 
raportul asupra Directivelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
privind planul pe zece ani pentru 
dezvoltarea energeticii, prezentat 
de tovarășul Chivu Stoica, precum 
și la raportul cu privire la pro
iectul Statutului P.C.R., prezentat 
de tovarășul Gheorghe Apostol.

★

BUDAPESTA (Agerpres). — 
într-o amplă corespondență din 
București, ziarul „NfîPSZABAD- 
SÂG" își informează cititorii des
pre cuprinsul raportului asu
pra proiectului Statutului Parti
dului Comunist Român, prezentat 
de tovarășul Gheorghe Apostol. 
De asemenea „Nâpszabadsâg" pu
blică cuvîntarea de salut rostită 
la Congres de conducătorul dele
gației Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Jeno Fock, reiatînd 
totodată despre cuvintările rostite 
de ceilalți conducători ai delega
țiilor partidelor frățești. Informa
ții despre lucrările Congresului 
sînt înserate și în ziarele „MA
GYAR NEMZET" și „NEPS- 
ZAVA".

+
ALGER (Agerpres). — Ziarul al- 

gerian „EL MOUDJAHID" oglin
dește desfășurarea lucrărilor celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. în relatarea pu
blicată se arată că participanții la 
Congres au ascultat raportul cu 

_ privire la proiectul Statutului Par
tidului Comunist Român, prezentat 
de tovarășul Gheorghe Apostol, și 
cuvintările delegaților străini care 
s-au succedat la tribuna Congre
sului.

★

GENEVA (Agerpres). — Intr-un 
material intitulat „La Congresul 
comuniștilor români", ziarul „VOIX 
OUVRIERE" scrie că Directivele 
Congresului privind planul de dez
voltare a economiei naționale pe 
anii 1966—1970 prevăd prioritatea 
industriei grele, creșterea sensi
bilă a producției bunurilor de con-, 
sum, dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii, intensifi
carea activității în domeniul cer
cetărilor științifice.

Agenția telegrafică elvețiană 
publică în buletinul său de știri 
materiale despre cel de-al IX-leâ 
Congres al P.C.R. Agenția anunță 
schimbarea denumirii partidului. 
Sînt publicate extrase din rapor
tul C.C. al P.C.R. prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La a 21-a aniversare 
a eliberării Poloniei

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
Cu prilejul sărbătoririi a 21 de ani 
de la eliberarea Poloniei de sub 
jugul fascist, la 22 iulie, Jozef Cy- 
rankiewicz, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, a 
oferit o recepție la care au parti
cipat W. Gomulka, prim-secretar

In Consiliul Economic și Social O. N. U.

ADOPTAREA UNUI PROIECT DE REZOLUȚIE 
INIȚIAT DE DELEGAȚIA ROMÂNĂ

GENEVA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
în Comitetul economic al Consiliu
lui Economic și Social O.N.U. con
tinuă discuția în legătură cu pro
blema planificării și a proiectelor 
economice. Reprezentantul R. P. 
Române, I. Ionașcu, a prezentat un 
proiect de rezoluție, avînd drept 
coautori — Algeria, Cehoslovacia, 
Franța, India și Tanzania care su

In Grecia se menține 
încordarea politică

ATENA 22 (Agerpres). — Puter
nica manifestație a studenților 
greci de la Atena și Salonic și în
deosebi intervenția brutală a po
liției, care s-a soldat cu moartea 
studentului grec Sotirice Petrou- 
lias, cu rănirea a peste 114 per
soane, precum și cu arestarea a 
251 de studenți, a înrăutățit și mai 
mult situația politică, și așa nesi
gură, din Grecia. Primul ministru 
al Greciei a hotărît să convoace 
parlamentul în sesiune extraordi
nară în Zilele de 29 și 30 iulie pen
tru a solicita un vot de încredere. 
Confederația Generală a Muncii a 
chemat pe toți oamenii muncii din 
orașele Atena, Pireu și Elefsis să 
declare o grevă generală de 24 de 
ore.

TIRANA. — (Agerpres) Ziarele 
albaneze „ZERI I POPULLIT" și 
„BASHKIMI" publică informații 
consacrate lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., referin
du-se la prezentarea rapoartelor 
și la dezbaterile care au loc pe 
marginea lor. Ziarele arată că 
P.C.R. pune accent pe industriali
zarea țării și dezvoltare cu pre
cădere a industriei grele, precum 
și pe dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii. Ziarele se 
referă, de asemenea, la Directivele 
cu privire la dezvoltarea resurse
lor energetice pe perioada 1966—• 
1975. Ziarele publică cuvîntarea 
de. salut rostită la Congres de con
ducătorul delegației Partidului 
Muncii din Albania, Ramiz Alia.

★

RANGOON (Agerpres). — Sub 
titlul „La București s-a deschis 
Congresul al IX-lea al P.C.R.", 
ziarele birmaneze „THE WORKING 
PEOPLES DAILY" și „THE GU
ARDIAN" relatează despre pri
mele zile ale lucrărilor Congresu
lui, scriu despre aportul I..C.R. la 
întărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale și a țărilor sistemului 
mondial socialist., într-un amplu 
articol intitulat: „Mașinile și uti
lajul românesc pe piața mondială", 
„The Guardian" vorbește despre 
succesele poporului român în toa
te domeniile, de activitate.

★

BRUXELLES (Agerpres). — Zia
rele care apar în capitala Belgiei 
înserează informații și articole 
privind cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. Ziarul „LE SOIR“ face o 
expunere a raportului Comitetului 
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ziarul „LE 
PEUPLE" relatează despre hotărî- 
rea adoptată de Congres cu privi
re la schimbarea denumirii parti
dului și reproduce extrase din ra
portul Comitetului Central. „LA 
LIBRE BELGIQUE" se oprește a- 
supra prevederilor Constituției Re
publicii Socialiste România, iar 
ziarul „LA CITE" remarcă prezen
ța la Congres a numeroase dele
gații ale unor partide cdmunisre, 
muncitorești $i progresiste din în
treaga lume.

★

COPENHAGA (Agerpres). — 
într-un articol consacrat Congre
sului P.C.R., ziarul danez „BER- 
LINGSKE TIDENDE" scrie des
pre „consolidarea orînduirii socia
liste, creșterea prestigiului inter
național al României și dezvolta
rea rapidă a industriei". Ziarul 
scrie, de asemenea, despre poziția 
partidului nostru în problemele în
tăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Zia
rul „AKTUELT" publică două ar
ticole în care sînt scoase în relief 
realizările obținute de poporul 
român și hotărîrea sa de a merge 
mai departe pe calea construcției 
socialismului. Un articol consacrat 
Congresului P.C.R. este publicat și 
în ziarul „PQLITIKEN". ' 

al C.C. al P.M.U.P., conducă^ i 
de partid și de stat, conducători 
ai partidelor polițice și ai organi
zațiilor de masă, reprezentanți ai 
vieții politice și culturale, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Varșovia.

bliniază rolul și importanța x. ani- 
ficării și proiectării pentru dez
voltarea economică și socială a ță
rilor în curs de dezvoltare. Proiec
tul de rezoluție a fost susținut de 
delegații Argentinei, Iranului, Ira
kului, S.U.A., Angliei etc,

Proiectul de rezoluție, inițiat de 
delegația română, a fost adoptat 
în unanimitate.

Home s-a retras 
de la conducerea 
partidului conservator

LONDRA. — Joi după-amiază 
Alec Douglas-Home a anunțat că 
își prezintă demisia din funcția de 
lider al partidului conservator. 
Luînd cuvîntul în cursul aceleiași 
zile la televiziune el a arătat că a 
luat această hotărîre ținînd seama 
de părerile unor membri conserva
tori ai parlamentului care cred că 
în eventuale alegeri generale în 
viitoarele șase luni sau un an, un 
alt lider al partidului ar putea 
face mai mult decît el.

In . cercurile politice și de presă 
de aici se exprimă, părerea că în
tr-o confruntare directă cu Harold 
Wilson, Home ar fi intr-o situa
ție de inferioritate față de labu
riști, așa cum de altfel s-a văzut 
și în alegerile din toamna trecută.
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