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Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, Congresul al IX-lea al 

Partidului Comunist Român a aprobat în unanimitate Raportul C. C. 

al partidului prezentat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu și activitatea 

desfășurată de Comitetul Central în perioada de la cel de-al Vlll-lea 

Congres, Directivele Congresului al IX-lea și Statutul 

Partidului Comunist Român.
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LUCRĂRILE
CONGRESULUI AL IX-LEA

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Lucrările primei ședințe de vineri dimineață a celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român au fost conduse de tovarășul Leontin Sălă- jan.Intîmpinat cu vii și puternice aplauze a luat cuvîntul tovară
șul Emil Bodnaraș.Tovarășul Leontin Sălăjan a anunțat apoi că pe adresa Congresului au sosit peste 8 000 de telegrame și scrisori din partea organizațiilor de partid, a colectivelor de muncitori, ingineri, tehnicieni din uzine, fabrici, șantiere, unități socialiste din agricultură, din partea organizațiilor economice, de masă și obștești, a instituțiilor de învățămînt, știință, cultură și artă, a unităților militare. Oamenii muncii raportează cu mîndrie că și-au îndeplinit și depășit angajamentele luate în cinstea celui de-al IX-lea Congres al partidului, își exprimă deplina încredere și atașamentul nemărginit față de Partidul Comunist și Comitetul său Central, angajîndu-se să nu precupețească nici un efort pentru a da viață hotărîrilor ce vor fi a- doptate de Congres.în numele delegaților, tovarășul Leontin Sălăjan a transmis mulțumiri tuturor, pentru urările adresate Congresului, dorindu-le noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru înflorirea patriei noastre socialiste.La discuții, în continuare, au luat cuvîntul tovarășii Iosif 

Uglar, delegat al organizației regionale de partid Maramureș, 
Ștefan Bălan, delegat al organizației orășenești de partid București, Simion Pop, delegat al organizației orășenești de partid București, loan Poenaru, delegat al organizației regionale de partid Ploiești, Maria 
Ghirțoi, delegată a organizației regionale de partid București.în cursul ședinței au rostit cuvîntări de salut tovarășii 
Joseph Garang, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Sudan; Kjartan 
Olafsson, președintele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Islanda; Jose 
Manuel Fortuny, membru al Comitetului Central al Partidului Muncii din Guatemala; 
Georges Mauvois, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Comunist din 
Martinica; Fuad Nassar, secretar general al Partidului Comunist din Iordania.Cuvîntările de salut ale conducătorilor delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești au fost subliniate cu vii aplauze de delegații și invitații la Congres.S-a anunțat apoi că pe adresa Congresului au sosit mesaje de salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Australia, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Birmania, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Guade
lupa, Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Hondu
ras, Consiliului Național al Par
tidului Comunist Indian, Comi
tetului Executiv al Partidului 
Comunist din Irlanda de Nord, 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Izrael, Comite
tului Central al Partidului Co
munist din San Marino, Co’nite- 
tului Central al Partidului Co
munist din Noua Zeelandă, Co
mitetului Central al Partidului 
African al Independenței din Senegal.în numele Congresului, tovarășul Leontin Sălăjan a mulțumit tuturor acestor partide pentru mesajele lor de salut, subliniind că ele reprezintă o expresie a legăturilor de solidaritate internațională ale partidului nostru cu partidele comuniste și muncitorești.Lucrările celei de-a doua ședințe de dimineață a Congresu

lui au fost conduse de tovarășul Leonte Răutu.în continuarea discuțiilor au luat cuvîntul tovarășii Nicoiae 
Giosan, delegat al organizației regionale de partid București, Demostene Botez, delegat al organizației orășenești de partid București, Ion Coman, delegat al organizației regionale de partid Cluj, Ștefan Bîrlea, delegat al organizației orășenești de partid București, Octavian 
Groza, delegat al organizației orășenești de partid București, 
Mihai Liculescu, delegat al organizației regionale de partid Oltenia.S-a anunțat apoi că din cei 374 tovarăși înscriși la discuții au luat cuvîntul 64. La propunerea prezidiului, Congresul a aprobat sistarea discuțiilor, ur- mînd ca tovarășii înscriși la discuții care n-au luat cuvîntul, cît și ceilalți delegați, care au probleme importante de ridicat, să le formuleze în scris și să le depună la secretariat, pentru a fi incluse în stenograma lucrărilor Congresului.Lucrările ultimei ședințe de dimineață au fost conduse de tovarășul Nicoiae Ceaușescu.La propunerea Comisiei de redactare a proiectelor de hotă- rîri și rezoluții ale Congresului, prezentată de tovarășul Ion Cosma, Congresul a votat în unanimitate următoarea Hotă- rîre :

„CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN APROBĂ 
RAPORTUL COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
PREZENTAT DE TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI ACTIVITATEA DESFĂ
ȘURATĂ DE COMITETUL 
CENTRAL ÎN PERIOADA 
DINTRE CEL DE-AL VIII- 
LEA CONGRES ȘI CON
GRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN".întreaga asistență, în picioare, ovaționează îndelung, răsună urale.De asemenea, a fost votată în unanimitate următoarea Rezoluție :

„Congresul al IX-lea al

Partidului Comunist Român 
aprobă raportul Comisiei 
Centrale de Revizie".Participanții au aplaudat puternic hotărîrea adoptată.Luînd cuvîntul în numele Comisiei de redactare a proiectelor de hotărîri și rezoluții, tovarășul Roman Moldovan, după ce a prezentat propunerile de îmbunătățiri referitoare la proiectele de Directive, a supus a- probării Congresului proiectele de Directive cu îmbunătățirile aduse.Congresul a votat în unanimitate, într-o atmosferă de entuziasm :

— DIRECTIVELE CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA E- 
CONOMIEI NAȚIONALE ÎN 
PERIOADA 1966—1970 ;

— DIRECTIVELE CU PRI
VIRE LA VALORIFICAREA 
SURSELOR ENERGETICE ȘI 
ELECTRIFICAREA ȚĂRII ÎN 
PERIOADA 1966—1975.Delegații și invitații aplaudă și ovaționează îndelung.în continuarea lucrărilor, tovarășul Iosif Banc, din însărcinarea Comisiei de redactare a proiectelor de hotărîri și rezoluții, a prezentat propunerile primite cu privire la îmbunătățirea proiectului Statutului Partidului Comunist Român.

La articolul 22, din capitolul 
IV al proiectului de Statut, a 
fost prezentată următoarea nouă 
formulare :

„Comitetul Central alege 
Comitetul Executiv, Prezidiul 
Permanent, Secretarul ge
neral și Secretariatul. Comi
tetul Executiv asigură condu
cerea activității partidului în
tre plenare- Prezidiul Perma
nent rezolvă problemele poli
tice curente ale partidului, iar 
Secretariatul organizează și 
controlează îndeplinirea hotă
rîrilor partidului și selecțio
narea cadrelor.

Comitetul Executiv, Prezi
diul Permanent și Secretaria
tul raportează Comitetului 
Central despre activitatea de
pusă".în legătură cu această propunere, tovarășul Nicoiae Ceau
șescu a spus :

Tovarăși.

îmi permiteți să dau o explicație.
în Comisie am analizat problemele legate de îmbunătățirea 

activității Comitetului Central, de aplicarea și mai consecventă 
a principiului conducerii și al muncii colective în activitatea par
tidului nostru, a organelor sale de conducere. Pornind de aici s-a 
ivit necesitatea să aducem articolului 22 al Statutului modifică
rile pe care le supunem Congresului.

Ținînd seama de creșterea numărului membrilor de partid, 
de faptul că in compoziția Comitetului Central va trebui să se 
reflecte această creștere, Comisia consideră că actuala formă or
ganizatorică — Biroul Politic — nu mai corespunde noilor con
diții și că este necesar un organ executiv mai cuprinzător, care 
să aibă posibilitatea de a îndeplini mai bine rolul de conducător 
al activității partidului între plenare. După cum știți, plenarele 
se țin, în conformitate cu prevederile Statutului, o dată Ia 3—4 
luni. Este, așadar, nevoie de un organ executiv mai larg, care 
să poată cuprinde și îndeplini sarcinile mari ce-i revin în con
strucția și viața de partid, de stat, în toate domeniile de acti
vitate.

în al doilea rînd : practica îndelungată a dovedit că zilnic 
apar probleme care trebuie analizate și rezolvate de un colectiv 
restrins. Pînă acum, această cerință a fost rezolvată prin con
sultări cu un număr de tovarăși. Deficiența acestei prac
tici constă în aceea că se creează posibilitatea de a se adopta ho
tărîri care nu sînt emanația unui organ statutar al partidului sau 
chiar de a se lua hotărîri de unul singur.

Considerăm, de aceea, că este necesar să aducem o îmbună
tățire in acest domeniu, creînd un Prezidiu Permanent, alcătuit 
dintr-un număr restrîns de tovarăși, care să rezolve problemele 
politice ce intervin zilnic în activitatea noastră.

Acestea sînt motivele pentru care propunem modificarea 
prevederilor proiectului de Statut. (Aplauze puternice).

Noi considerăm că adoptarea acestei hotărîri de către Con
gres va însemna un pas înainte în direcția întăririi conducerii și 
răspunderii colective, în general, a îmbunătățirii activității Co
mitetului ; -istru Central. (Vii și puternice aplauze).S-a trecut apoi la votarea proiectului de Statut cu îmbunătățirile propuse.într-o atmosferă de puternic entuziasm, CONGRESUL A 

ADOPTAT ÎN UNANIMITA

TE STATUTUL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN.Se aplaudă îndelung, minute în șir, răsună urale.

REZOLUȚIA 
CONGRESULUI AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ICongresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, dezbătînd Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, aprobă întru totul și dă o înaltă apreciere activității rodnice desfășurate de Comitetul Central pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al Vlll-lea (al Ill-lea al P.M.R.), pentru aplicarea neabătută a liniei politice a partidului în opera de desăvîrșire a construcției socialiste și în domeniul relațiilor internaționale. Munca vastă, politico-organizatorică a Comitetului Central, a organelor și organizațiilor de partid, a dus la mari succese în dezvoltarea economiei naționale și a culturii, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, la întărirea partidului, a coeziunii lui, a legăturilor sale cu masele. Comitetul Central s-a dovedit la înălțimea încrederii acordate ; conducerea partidului se bucură de dragostea și prețuirea partidului și a întregului popor, activitatea sa corespunzînd pe deplin intereselor patriei, cauzei socialismului.
IIRealizările istorice obținute de poporul român în anii regimului democrat-popular, adîncile transformări petrecute în economia țării, în structura societății, în viața celor ce muncesc, au confirmat justețea liniei politice a partidului, care se călăuzește în întreaga sa activitate după învățătura marxist-leninistă, aplicînd-o creator la condițiile țării noastre.Forțele de producție au cunoscut în această perioadă o nouă și puternică înflorire; s-a dezvoltat în ritm impetuos industria socialistă și pe această bază au progresat economia națională, întreaga societate. S-a încheiat cooperativizarea agriculturii, revoluție profundă în viața țărănimii, a satelor noastre ; relațiile de producție socialiste s-au generalizat în întreaga economie.Triumful deplin al socialismului la orașe și sate, lichidarea pentru totdeauna în România a exploatării omului de către om reprezintă cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cucerirea puterii; ea întruchipează înfăptuirea visurilor pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei muncitoare, ai poporului român.1. Constatînd cu satisfacție că sarcinile fundamentale trasate, de Congresul al Vlll-lea în domeniul dezvoltării economiei naționale în perioada 1960—1965 sînt îndeplinite cu succes, Congresul apreciază fermitatea și consecvența cu care Comitetul Central a pus în centrul politicii partidului industrializarea,socialistă a țării, baza progresului întregii economii, a dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste, factor hotărîtor al asigurării independenței și suveranității naționale.Procesul de industrializare socialistă a țării se desfășoară într-un ritm înalt, susținut. A- ceasta este expresia cea mai grăitoare a forței și vitalității economiei noastre, a justeței liniei politice a partidului, a inepuizabilelor resurse de energie și capacitate creatoare ale clasei muncitoare, ale întregului popor.

A fost asigurată creșterea cu precădere a industriei grele, s-a introdus pe scară largă tehnica de înaltă productivitate, s-a acordat o atenție deosebită valorificării resurselor naturale și a fost continuată politica de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul întregii țări, de dezvoltare economică multilaterală a tuturor regiunilor. S-a accentuat procesul de diversificare a ramurilor și subramurilor industriei, care și-a accentuat poziția preponderentă în cadrul producției materiale, asigurînd creșterea armonioasă, echilibrată și în ritm susținut a economiei, sporirea continuă a productivității muncii sociale, contribuind la dezvoltarea multilaterală și intensivă a agriculturii, la ridicarea sistematică a nivelului de trai al poporului, la înflorirea generală a țării.2. Congresul subliniază justețea politicii a- grare a partidului, a activității Comitetului Central pentru soluționarea celei mai complexe sarcini a construcției socialiste — cooperativizarea agriculturii. Datorită muncii neobosite, politice și organizatorice, desfășurate de partid la sate, cooperativizarea agriculturii s-a încheiat cu aproape 4 ani mai devreme decît stabilise Congresul anterior al partidului. Caracteristic procesului de cooperativizare a agriculturii din țara noastră este creșterea continuă a producției vegetale și animale ; deși în unii ani au fost condiții climatice mai puțin favorabile, s-a asigurat permanent aprovizionarea populației cu produse agroalimentâre și a industriei cu materii prime agricole, crearea rezervelor de stat, precum și a unor disponibilități pentru export.3. Dezvoltarea economiei a asigurat creșterea venitului național și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului. A sporit salariul real, au crescut veniturile țărănimii, însemnate mijloace au fost alocate pentru satisfacerea nevoilor so- cial-culturale ale populației, pentru construcția de locuințe, pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîntului de toate gradele și perfecționarea acestuia, pentru ocrotirea sănătății publice. Rezultate importante au fost obținute în dezvoltarea artei, științei și culturii.4- Așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, izbînzile dobîndite în acești 
ani sînt rodul muncii unite a muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, care 
înfăptuiesc cu liotărîre politica partidului. Li
ber și stăpîn pe soarta sa, urmînd neabătut 
călăuza sa încercată — partidul comuniștilor 
— poporul român își înalță patria tot mai sus, 
spre culmile socialismului, bunăstării și fe
ricirii.

Congresul stabilește direcțiile de dezvoltare 
a României in următorii 5 ani, în vederea 
continuării pe o treaptă superioară a proce
sului de desăvîrșire a construcției socialiste în 
toate domeniile de activitate economică, știin
țifică și culturală.Congresul aprobă în întregime obiectivele fundamentale, cifrele de control și sarcinile de viitor expuse în Raportul Comitetului Cen

tral, în Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 și în Directivele cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în următorii 10 ani.Congresul apreciază activitatea intensă desfășurată de Comitetul Central pentru elaborarea acestor documente, cu participarea largă a mii și mii de cadre și specialiști din toate domeniile. Constituind rodul gîndirii și muncii colective a conducerii partidului și statului, a activiștilor de partid și de stat, ele reflectă în mod just posibilitățile reale și necesitățile în perspectivă ale economiei noastre. Preve
derile lor reprezintă programul înfloririi multi
laterale a României socialiste.Proiectele de Directive au fost pe larg dezbătute în întregul partid și de către masele largi de oameni ai muncii de la orașe și sate, care le-au aprobat cu entuziasm și au făcut numeroase propuneri privind completarea și îmbunătățirea lor. Aceasta constituie o temeinică garanție a înfăptuirii lor cu succes.1. Congresul stabilește că în centrul politicii 
partidului de construire a socialismului rămîne 
și în viitor industrializarea socialistă a țării, 
creșterea cu precădere a industriei grele și în 
special a industriei constructoare de mașini. Industrializarea determină creșterea impetuoasă a forțelor de producție, dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a socialismului, introducerea pe scară largă a progresului tehnic, sporirea productivității muncii, ridicarea nivelului de trai al poporului, avîntul întregii economii. Dezvoltarea industriei duce la înflorirea orașelor, întărirea rolului conducător în societate al clasei muncitoare, modernizarea agriculturii și valorificarea superioară a producției agricole. Aceasta este singura cale care duce spre progres și civilizație, asigură în fapt independența și suveranitatea națională, apropierea tot mai mult a țării noastre de nivelul statelor înaintate din punct de vedere economic.în anii noului cincinal se va menține în continuare un ritm intens de dezvoltare indus
trială a țării, se va întări și mai mult poziția 
industriei ca ramură conducătoare a economiei 
naționale. Este imperios necesar ca industriali
zarea să se înfăptuiască pe baza tehnicii celei 
mai avansate, asigurîndu-se introducerea con
tinuă în producție a celor mai noi cuceriri ale 
științei, în special mecanizarea și automatiza
rea proceselor de producție.a) Pentru realizarea ritmurilor susținute de dezvoltare economică, trebuie asigurate valorificarea rațională și eficientă a resurselor țării, 
introducerea în circuitul economic a noi ma
terii prime. Congresul consideră necesară sporirea eforturilor în domeniul cercetărilor geologice, pentru dezvoltarea rezervelor de țiței, gaz metan, minereuri, pentru punerea în valoare a rezervelor de cărbune și altele. Trebuie temeinic fundamentată amplasarea lucrărilor de explorare, pentru creșterea eficienței economice a activității geologice.
(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a VUI-a) Conducători de partid in mijlocul delegaților la Congres din orașul București



PAGINA 2 SCINTEIA

REZOLUȚIA
CONGRESULUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I-a)b) Congresul consideră că prevederile planului de 10 ani cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975, ritmurile stabilite, precum și orientarea spre creșterea mai accentuată a producției de cărbune, dezvoltarea amenajărilor hidroenergetice, începerea în următorii ani a utilizării energiei nucleare pentru producerea energiei electrice și termice și economisirea rezervelor de hidrocarburi, în vederea utilizării lor superioare, ca materie primă în industrie — corespund în întregime nevoilor dezvoltării economiei naționale.c) Industria siderurgică are de îndeplinit o importantă sarcină — creșterea de aproape două ori a producției de oțel, necesar dezvoltării întregii industrii. Intensificîndu-se procesul de modernizare a siderurgiei, va trebui asigurată îmbogățirea sortimentelor, mai ales cu oțeluri de calitate. Trebuie să se acorde o deosebită atenție intrării în funcțiune la termen a Combinatului siderurgic de la Galați, care urmează să realizeze în 1970 aproape o treime din producția totală de oțel.d) în metalurgia neferoasă trebuie extinse capacitățile uzinelor existente și asigurată punerea în funcțiune a unor noi unități pentru creșterea producției de aluminiu, precum și a producției de plumb, zinc, cupru și alte metale.e) Industria constructoare de mașini trebuie să asigure cea mai mare parte a programului de investiții prevăzute în planul cincinal. Ți- nînd pasul cu progresul tehnic pe plan mondial, însușindu-și în ritm mai accelerat noile produse, industria constructoare de mașini trebuie să pună un accent mai mare pe fabricarea de linii tehnologice complete, pe producerea de utilaje pentru noile complexe pe care le construim. Sînt necesare îmbunătățirea introducerii în fabricație a noilor mașini și utilaje, perfecționarea continuă a colaborării și cooperării întreprinderilor constructoare de mașini, asigurarea stabilității profilurilor de producție ale uzinelor. Pentru a face față necesităților de mașini și aparate electrotehnice, de aparate de măsură, control și automatizare, producția industriei electrotehnice va trebui să atingă cel mai înalt ritm din sectorul construcției de mașini. Va trebui lărgită baza industriei electronice, deosebit de importantă pentru dezvoltarea în perspectivă a economiei, de ea depinzînd extinderea automatizării proceselor de producție în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice. Trebuie acordată o mare atenție organizării producției de piese de schimb și subansamble, în vederea asigurării funcționării normale și reînnoirii permanente a mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport.f) Industria chimică are un rol de mare însemnătate în dezvoltarea economiei noastre ; ea va trebui să satisfacă nevoile agriculturii cu îngrășăminte, biostimulatori și antidăunători, cererile de fibre și fire ale industriei textile, de materiale plastice și rășini sintetice, de produse chimice ale celorlalte ramuri ale industriei, de medicamente și bunuri de consum pentru populație. Un accent puternic va trebui pus în continuare pe dezvoltarea petrochimiei. Avînd în vedere că aproape 40 la sută din întreaga producție a anului 1970 urmează a fi obținută în noile întreprinderi, trebuie acordată o atenție deosebită respectării termenelor planificate de intrare în funcțiune a fiecărui obiectiv și realizării indicatorilor tehni- co-economici proiectați.g) Industria materialelor de construcții va trebui să producă noi sortimente de materiale de construcție, să asigure necesitățile programului de irigații, să îmbunătățească calitatea materialelor pentru instalații și a celor destinate finisajului construcțiilor.h) In silvicultură și industria lemnului trebuie intensificată acțiunea de plantare a unor specii valoroase pe terenurile destinate acestui scop, fără reducerea suprafețelor agricole și pășunilor, asigurate buna întreținere și exploatarea rațională a pădurilor, folosirea cît mai completă a masei lemnoase.i) în anii cincinalului se va asigura creșterea susținută a producției bunurilor de consum, pentru a satisface și mai bine cerințele mereu crescînde ale populației. Vor trebui luate măsuri pentru realizarea la termen a programului de investiții, care va asigura dezvoltarea capacităților de producție și dotarea cu utilaje moderne a industriei ușoare și alimentare. Este necesar să se acorde o atenție sporită prelucrării superioare a materiilor prime, lărgirii sortimentelor și îmbunătățirii calității și varietății produselor de larg consum, corespunzător exigențelor și gustului populației.j) Industria locală, cooperația meșteșugărească și de consum au sarcina de a lărgi și îmbunătăți serviciile de întreținere și reparare, de a ridica nivelul calității și de a îmbogăți varietatea articolelor de uz casnic și gospodăresc, a produselor de artizanat.Congresul consideră ca sarcini primordiale ale organelor de conducere din economie, ale întreprinderilor, ale oamenilor muncii din toate ramurile economiei naționale, îmbunătățirea sistematică a calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și a cheltuielilor de circulație, promovarea progresului tehnic in toate sectoarele activității industriale, extinderea mecanizării și automatizării-Congresul își exprimă convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, inginerii, tehnicienii, maiștrii, toți oamenii muncii din industrie vor îndeplini cu succes sarcinile de răspundere ce le revin, asigurînd prin munca lor avîntată dezvoltarea și înflorirea continuă a industriei noastre socialiste.2. Congresul consideră că organele și organizațiile de partid, organele de stat trebuie să acorde o deosebită și perma-entă atenție înfăptuirii obiectivelor prevăzute în Raport și în Directive, în vederea dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, sporirii producției vegetale și animale și creșterii aportului agriculturii la bunăstarea poporului, la progresul țării. Congresul apreciază că sarcinile privind creșterea producției agricole sînt realiste, iar măsurile preconizate asigură condițiile necesare îndeplinirii lor.

Deoarece nu este posibilă extinderea deosebită a suprafeței arabile, sporirea producției vegetale va trebui să se realizeze prin recolte mai mari la hectar ; în acest scop trebuie asigurate o cît mai bună gospodărire a pămîntu- lui arabil, amplasarea mai judicioasă a culturilor pe zone și -în cadrul fiecărei unități, organizarea pe baze științifice a întregii activități a unităților agricole.Un obiectiv fundamental este concentrarea eforturilor spre asigurarea unei puternice baze tehnico-materiale, rezolvarea în linii generale, pînă în 1970, a problemelor mecanizării complexe și ale chimizării agriculturii — factori esențiali în modernizarea și sporirea producției agricole.O atenție deosebită trebuie acordată îmbunătățirilor funciare și în primul rînd extinderii irigațiilor. în anii cincinalului, urmează să fie amenajate pentru irigații, din fonduri de stat, suprafețe însemnate de teren. Este în interesul fiecărei cooperative agricole ca prin mijloace proprii, utilizînd sursele de apă locale, să extindă cît mai mult suprafețele de teren irigate. Industria constructoare de mașini trebuie să producă la timp utilaj de cea mai bună calitate, pentru lucrările de amenajare și de exploatare a terenurilor irigate.Organele agricole, gospodăriile de stat, stațiunile de mașini și tractoare, cooperativele de producție trebuie să valorifice marile rezerve de care dispune agricultura, pentru a asigura : creșterea producției de cereale și a bazei furajere, — dezvoltarea zootehniei — ridicînd ponderea acestei ramuri în ansamblul producției și veniturilor agricole, a hortiviticulturii și le- gumiculturii.Gospodăriile agricole de stat trebuie să-și îndrepte eforturile spre organizarea producției pe baza științei agricole celei mai avansate, obținerea unor recolte tot mai mari la hectar, dezvoltarea creșterii animalelor de rasă de înaltă productivitate, sporindu-și în acest fel contribuția în alcătuirea fondului central agricol. Profilînd și concentrînd producția în unități specializate, folosind cît mai judicios pă- mîntul și mijloacele tehnice perfecționate, îmbunătățind organizarea muncii," gospodăriile agricole de stat trebuie să urmărească permanent creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor.Stațiunile de mașini și tractoare, care au un rol tot mai însemnat în realizarea politicii partidului în agricultură, trebuie să acorde un ajutor continuu, multilateral în dezvoltarea cooperativelor agricole de producție, să folosească cît mai judicios mijloacele mecanice, întreaga lor capacitate, pentru executarea lucrărilor agricole la timp și la un ridicat nivel agrotehnic. Ținînd seama de creșterea numărului de mașini și tractoare, S.M.T.-urile trebuie să se ocupe cu toată grija și răspunderea de pregătirea unui număr corespunzător de mecanizatori, de ridicarea continuă a calificării lor profesionale.Partidul și statul se vor ocupa în continuare de întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, acordîndu-le sprijin material, științific și tehnic. Consiliile agricole, specialiștii care lucrează nemijlocit în agricultură trebuie să ajute cooperativele de producție să folosească cît mai chibzuit mijloacele proprii și ajutorul acordat de stat, în vederea creșterii continue a avutului obștesc și a veniturilor cooperatorilor, transformării fiecărei cooperative într-o unitate economică puternică-Este necesar să se ia măsuri de perfecționare a formelor de organizare și retribuire a muncii în cooperative, astfel ca veniturile realizate de cooperatori să fie tot mai strîns legate de rezultatele obținute în producție, de cantitatea și calitatea muncii.Trebuie îmbunătățită activitatea de conducere a cooperativelor agricole, manifestîndu-se o preocupare continuă pentru lărgirea democrației ipterne. Va trebui ridicat rolul adunării generale, organul suprem de conducere al cooperativei, singurul în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a acesteia. Consiliile de conducere ale cooperativelor agricole trebuie să-și desfășoare întreaga activitate pe baza principiului muncii colective, asigurînd dezvoltarea cooperativelor în interesul tuturor membrilor lor.în vederea îmbunătățirii formelor de îndrumare și conducere a activității cooperativelor agricole, Congresul consideră necesară crearea unor organe intercooperatiste — uniuni raionale și regionale ale cooperativelor agricole de producție — și a unui organ central. Atribuțiile acestora trebuie să fie legate de coordonarea eforturilor cooperativelor pentru sporirea producției, efectuarea unor acțiuni comune cum ar fi: îmbunătățiri funciare, irigații, aprovizionarea cu mijloace tehnice și materiale, prelucrarea produselor agricole și valorificarea lor, rezolvarea unor probleme social-culturale — precum și de mijlocirea relațiilor dintre cooperativele agricole și alte organizații economice socialiste.Congresul consideră necesar să se stabilească în cel mai scurt timp regimul de pensionare la bătrînețe sau în caz de incapacitate de muncă a țăranilor cooperatori. Fondurile necesare vor fi constituite prin contribuția cooperativelor agricole, a țărănimii cooperatiste.Se impune elaborarea unui nou Statut al cooperativelor agricole de producție, al cărui proiect să fie larg dezbătut de marea masă a cooperatorilor. Noul Statut va trebui să corespundă condițiilor create după încheierea cooperativizării, să asigure dezvoltarea forțelor de producție și consolidarea continuă a relațiilor de producție socialiste în agricultură.Este necesară sprijinirea în continuare a țăranilor din zonele de deal și munte care, datorită condițiilor naturale, nu s-au putut cooperativiza — în vederea creșterii producției, sporirii veniturilor, îmbunătățirii continue a condițiilor lor de viață.Oamenii de știință din institutele de cercetare și de învățămînt, din stațiunile experimentale, întărind legăturile cu unitățile agricole socialiste, trebuie să le acorde un sprijin sporit pentru aplicarea în practică a cuceririlor științei și tehnicii înaintate.Congresul își exprimă încrederea că vred

nica noastră țărănime, muncitorii, inginerii, tehnicienii, oamenii de știință din agricultură nu-și vor precupeți munca, entuziasmul și priceperea în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce le revin pentru creșterea producției agricole, pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste.3. Ca urmare a dezvoltării întregii economii și creșterii sarcinilor transporturilor și telecomunicațiilor, trebuie folosite cît mai judicios fondurile alocate pentru sporirea și modernizarea mijloacelor de transport și de telecomunicații, dezvoltarea capacității porturilor și modernizarea drumurilor, asigurîndu-se totodată utilizarea cît mai rațională a capacităților de transport și reducerea cheltuielilor de exploatare.4. Realizarea volumului însemnat de investiții, menit să asigure creșterea în ritm susținut a întregii economii naționale, impune organelor economice, organelor și organizațiilor de partid să acorde o deosebită atenție pregătirii din timp și accelerării lucrărilor de construcții, respectării riguroase a termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție, creșterii eficienței economice a investițiilor. în alegerea localităților unde se vor construi noile obiective trebuie îmbinată preocuparea pentru ridicarea regiunilor și raioanelor mai slab dezvoltate cu criteriile de eficiență economică, urmărindu-se îmbunătățirea continuă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării.5. în următorii ani va continua să se dezvolte colaborarea frățească cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, în cadrul diviziunii internaționale socialiste a muncii. Totodată, ținînd seama de diviziunea muncii pe plan mondial, România va dezvolta legături economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza avantajului reciproc.Dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei va duce la mărirea volumului comerțului exterior. Trebuie urmărită îmbunătățirea structurii exportului, prin mărirea ponderii produselor cu un grad mai ridicat de industrializare. Ministerele și întreprinderile producătoare au datoria să asigure volumul mărfurilor prevăzute la export, la nivelul calitativ cerut de piața externă. Ministerul și întreprinderile comerțului exterior trebuie să-și îmbunătățească activitatea atît în ce privește desfacerea mărfurilor la export, cît și aducerea la timp a mărfurilor importate.6- Avîntul economiei naționale, sporirea productivității muncii sociale vor duce la creșterea venitului național. Congresul aprobă modul de repartizare a venitului național pe perioada 1966—1970, din care mai mult de o pătrime va reveni fondului de acumulare, necesar asigurării reproducției socialiste lărgite, iar aproape trei pătrimi — fondului de consum.7. în vederea ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii — scopul întregii politici a partidului — salariul real urmează să crească în 1970 cu 20—25 la sută față de 1965. Majorarea salariilor nominale va constitui și în viitor principala cale de creștere a veniturilor salariaților. Totodată, în anii următori, se vor lua măsuri pentru majorarea pensiilor tuturor categoriilor de pensionari. O dată cu sporirea producției agricole și îndeosebi a pro- ducției-marfă, vor crește veniturile reale ale țărănimii cu circa 20 la sută.Corespunzător volumului crescut al veniturilor populației, se vor mări vînzările de mărfuri prin comerțul socialist, de stat și cooperatist, crescînd ponderea mărfurilor industriale, îndeosebi a bunurilor de folosință îndelungată. Aceasta cere îmbunătățirea activității organelor de conducere a comerțului, a tuturor organizațiilor comerciale. Va trebui acordată mai multă atenție dezvoltării rețelei și amplasării unităților comerciale, dotării lor cu mijloacele necesare, precum și ridicării gradului de pregătire a cadrelor din comerț, pentru asigurarea unei deserviri civilizate a populației. Se va da o atenție deosebită dezvoltării turismului intern și internațional, lărgindu-se în acest scop baza materială.Volumul mare al construcțiilor de locuințe impune organelor de proiectare, constructorilor, arhitecților, o grijă sporită pentru creșterea gradului de confort al apartamentelor, îmbunătățirea finisajului, înlăturarea uniformității și lărgirea varietății soluțiilor arhitecturale la noile construcții de blocuri. Trebuie, de asemenea, acordată atenție îmbunătățirii arhitecturii construcțiilor industriale.Ținînd seama de volumul important al construcțiilor de locuințe și social-culturale în mediul rural este necesar să se treacă la întocmirea studiilor de sistematizare a satelor, pentru a se crea posibilitatea folosirii în condiții cît mai bune a unităților comerciale, școlii, dispensarului, căminului cultural, electrificării, alimentării cu apă, în vederea economisirii terenurilor și îmbunătățirii în general a condițiilor de viață în satele patriei noastre.Este necesar să se folosească cu chibzuință și cu mai multă eficiență fondurile alocate pentru activitatea social-culturală și ocrotirea sănătății ; să se ia măsuri pentru îmbunătățirea protecției și securității muncii, asistenței medicale, condițiilor de odihnă ale oamenilor muncii, de acordare a ajutorului de boală și altele, pentru dezvoltarea sportului și educației fizice, a bazei sale materiale.Sporirea veniturilor familiilor de salariați și de țărani, lărgirea bazei materiale și dezvoltarea activității social-culturale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și a serviciilor edilitare vor asigura condiții de trai mai bune pentru toți oamenii muncii, un nivel de civilizație mai ridicat ; binefacerile socialismului se vor resimți tot mai puternic în fiecare familie, în viața fiecărui cetățean, a întregului nostru popor.
Congresul constată că în multe domenii ale cercetării științifice s-au obținut realizări de seamă, care se bucură de prețuire atît în țară, cît și peste hotare.1. Programul de dezvoltare a societății noastre în următorii cinci ani este indisolubil 

legat de progresul științei, intensificarea cercetărilor fundamentale și aplicative în toate ramurile. în acest scop trebuie făcute noi eforturi pentru întărirea corespunzătoare a bazei materiale a cercetării științifice. Se impune ridicarea continuă a nivelului muncii de pregătire a noilor cercetători, specializarea lor potrivit progresului științei contemporane, dezvoltării actuale și în perspectivă a economiei și culturii.2. Este necesar să fie mai bine folosită, în scopul unei activități științifice multilaterale, rețeaua de unități formată de Institutele A- cademiei și departamentale, Institutele de în- vățămînt superior, laboratoarele marilor întreprinderi, asigurîndu-se condiții corespunzătoare dezvoltării cercetării științifice la catedrele din învățămîntul superior. Sînt necesare îmbunătățirea sistemului de organizare a activității științifice, concentrarea cadrelor și a mijloacelor materiale spre obiectivele cu cea mai mare eficiență. Pe lîngă Consiliul de Miniștri va lua ființă Consiliul Național al Cercetării Științifice, care, va avea sarcina să elaboreze direcțiile de orientare și programul unitar de cercetare științifică și de pregătire a cadrelor, să asigure coordonarea activității în acest domeniu.3. în dezvoltarea cercetării științifice trebuie să se pună un accent mai mare pe științele tehnice. Pentru a satisface tot mai bine necesitățile de dezvoltare ale industriei, agriculturii și altor domenii, în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei mondiale, trebuie intensificată activitatea de cercetare din țara noastră. Importul de utilaje, mașini, procese tehnologice și licențe nu trebuie să ducă la neglijarea activității de cercetare proprie; rămînerea în urmă în acest domeniu nu poate avea decît urmări negative în dezvoltarea economică și socială a țării, duce la dependență față de străinătate.Ministerele, organele economice și întreprinderile au datoria să se preocupe de valorificarea deplină a rezultatelor cercetării științifice, să consulte sistematic oamenii de știință în toate problemele de specialitate, să asigure participarea lor la elaborarea diferitelor soluții tehnico-științifice cerute de producție. Oamenilor de știință, cercetătorilor li se cere să întrețină o legătură strînsă cu producția, să acorde sprijin permanent întreprinderilor în aplicarea rezultatelor muncii lor.4. Pentru a se asigura mersul înainte al științei din țara noastră trebuie să se acorde atenție folosirii în cercetare și în activitatea practică a tot ceea ce știința și tehnica mondială creează mai bun, intensificării legăturilor, schimburilor de experiență, informației și documentării științifice, evitîndu-se astfel abordarea unor teme depășite de dezvoltarea științei. Totodată, se cere din partea cercetătorilor noștri îndrăzneală creatoare, pentru a- bordarea unor teme de înaltă valoare științifică și practică. Sînt necesare în acest scop stimularea schimbului larg de opinii, confruntarea deschisă a punctelor de vedere, în spirit constructiv și cu deplină obiectivitate științifică.Unul din obiectivele importante ale politicii partidului îl constituie dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului de toate gradele.Potrivit dezvoltării impetuoase a științei și tehnicii, creșterii volumului de cunoștințe ce trebuie însușite de elevi, se impune trecerea în următorii ani la pregătirea condițiilor pentru mărirea duratei învățămîntului obligatoriu. Ministerul învățămîntului, consultînd cadrele didactice, specialiștii din diferite ramuri ale economiei și culturii, trebuie să elaboreze studiul cu privire la așezarea acestui învățămînt, la profilul și durata sa.în anii ce urmează se va extinde învățămîntul mediu, care va cuprinde licee de cultură generală și licee de specialitate. Ținînd seama de nevoile de cadre medii ale economiei naționale, se vor înființa licee industriale, a- gricole, economice, pedagogice.Va cunoaște o largă dezvoltare învățămîntul profesional, corespunzător sarcinilor noi și de perspectivă ale economiei naționale.Ministerele și întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea școlilor profesionale, cursurilor de calificare și pentru organizarea învățămîntului seral și fără frecvență.în învățămîntul superior, care va trebui să pregătească un număr tot mai mare de cadre cu calificare superioară pentru toate domeniile de activitate, se va pune un accent deosebit pe învățămîntul superior tehnic și economic.în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu ale oamenilor muncii, va trebui extins învățămîntul seral și fără frecvență mediu și superior.Ministerul învățămîntului trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea programelor, manualelor, metodelor pedagogice de predare în învățămîntul de toate gradele, să asigure dotarea laboratoarelor cu aparatură necesară și aprovizionarea școlilor cu material didactic.începînd cu noul an școlar se va extinde gratuitatea manualelor școlare și la învățămîntul mediu. Se vor asigura astfel, în mod gratuit, manualele pentru toți elevii din școala obligatorie de cultură generală și din licee, ceea ce va reprezenta un ajutor însemnat pentru ei și familiile lor.VComplexitatea problemelor ridicate de economie, știință, cultură, de întreaga activitate de edificare a noii societăți impune, ca o necesitate obiectivă, îmbunătățirea continuă a formelor organizatorice și a metodelor de conducere.Este imperios necesar ca organele de conducere și planificare a economiei, înlăturînd lipsurile manifestate, să țină permanent seama de cerințele legilor obiective care acționează în societatea noastră ; ignorarea sau neglijarea lor atrag după sine greșeli grave, dăunează dezvoltării armonioase a economiei și întregii societăți. Studierea temeinică a vieții, a fenomenelor noi constituie principala cerință, absolut obligatorie, a unei juste conduceri și planificări a economiei.

Congresul consideră că principiul călăuzitor după care trebuie să-și desfășoare activitatea organele economice și de planificare — obligatoriu în toate domeniile construcției soci 'liste — este conducerea colectivă. Trebuie găsite formele organizatorice cele mai potrivite și metodele de muncă corespunzătoare pentru îmbinarea răspunderii personale cu conducerea colectivă, atît la organele centrale economice, cît și în întreprinderi. Elaborarea planurilor, a principalelor măsuri economice trebuie să fie rodul gîndirii și muncii colective a cadrelor de conducere, a celor mai buni activiști și specialiști din fiecare domeniu de activitate.Ținînd seama de volumul, diversitatea și complexitatea sporită a problemelor, de necesitatea rezolvării mai operative a sarcinilor, de experiența bogată acumulată de aparatul nostru de stat, se impune lărgirea atribuțiilor ministerelor și celorlalte instituții cenfr'ile, precum și ale conducerilor întreprinderilor, sporirea răspunderii acestora pentru realizarea planului.în același timp, aceasta va duce la creșterea continuă a răspunderii organelor centrale, atît în elaborarea, cît și în îndeplinirea planurilor de stat, în conducerea și îndrumarea activității economiei, a tuturor celorlalte domenii.La baza activității organelor de stat va sta și în viitor principiul centralismului democratic, care asigură îmbinarea și concentrarea tuturor forțelor, de jos și pînă sus, într-o singură direcție.Pentru a rezolva tot mai bine sarcinile ce le revin, ministerele, organele centrale și locale, lucrătorii din aparatul de stat trebuie să-și îmbunătățească și să-și perfecționeze continuu metodele de muncă, să întărească disciplina de stat, să vegheze la respectarea legilor, la apărarea intereselor statului, să manifeste tot mai multă receptivitate față de tot ce e nou și înaintat, precum și grijă și solicitudine față de cererile oamenilor muncii.în vederea rezolvării competente a tuturor problemelor legate de dezvoltarea întreprinderilor este necesar să se asigure acestora un sprijin calificat și permanent, să se efectueze un control eficace asupra activității lor, să se acorde o atenție mai mare repartizării specialiștilor în sectoarele hotărîtoare de concepție și producție. Participarea maselor de oameni ai muncii la exercitarea controlului, promovarea spiritului lor de inițiativă constituie un factor important de înlăturare a lipsurilor și perfecționare continuă a muncii.VIVictoria definitivă a socialismului în patria noastră, făurirea economiei socialiste unitare au dus la profunde schimbări social-economi- ce în întreaga structură a societății.1. Congresul consideră că principiile de bază ale noii Constituții a țării reflectă just toate aceste transformări, consfințesc victoriile do- bîndite pînă acum în făurirea societății socialiste.Propunerea ca patria noastră să poarte denumirea de Republica Socialistă România corespunde pe deplin stadiului actual de dezvoltare a societății noastre în proiectul de Constituție își găsesc consacrarea trăsăturile fundamentale ale orînduirii sociale și de stat din țara noastră : caracterul unitar al statului ; deținerea suverană a întregii puteri de către popor ; proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție ; rolul clasei muncitoare de clasă conducătoare a societății ; a- lianța clasei muncitoare cu țărănimea ; participarea activă a intelectualității la întreaga muncă desfășurată de poporul nostru ; egalitatea deplină a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, înfrățiți pe veci și alcătuind împreună marea familie a României socialiste.Rolul conducător al Partidului Comunist Român în toate domeniile de activitate, unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, indiferent de naționalitate, în jurul partidului, constituie factorul hotărîtor al marilor biruințe dobîndite de poporul nostru. întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului nostru victorios înainte pe drumul socialismului.Proiectul de Constituție consemnează și gt rantează marile drepturi și libertăți ale cetățenilor României socialiste, subliniază una din caracteristicile de bază ale societății noastre — lărgirea continuă a democrației socialiste, participarea crescîndă a maselor la treburile obștești.Forța orînduirii socialiste stă în conștiința înaltelor răspunderi și îndatoriri pe care fiecare cetățean le are față de patrie, față de apărarea cuceririlor socialiste ale poporului, în vigilența revoluționară a oamenilor muncii. Respectarea neabătută a Constituției, a tuturor legilor țării, a normelor de conviețuire socială stabilite in stat, înfăptuirea neștirbită și apărarea legalității socialiste reprezintă o condiție de seamă a întăririi continue a democrației noastre socialiste.Congresul consideră de mare însemnătăți înscrierea în proiectul de Constituție, ca principiu călăuzitor al activității de stat, a principiului conducerii colective — garanția adoptării celor mai potrivite hotărîri și măsuri corespunzătoare intereselor poporului.Sfaturile populare trebuie să-și îmbunătățească munca de conducere a economiei locale și a activității social-culturale, de gospodărire a orașelor și satelor, întărindu-și continuu legăturile cu masele largi, creînd condiții pentru participarea tot mai activă a acestora la rezolvarea treburilor obștești.2. Congresul împărtășește pe deplin analiza făcută în Raportul Comitetului Central cu privire la creșterea rolului statului și dezvoltarea multilaterală a națiunii socialiste în condițiile desăvîrșirii construcției socialiste. Dispariția claselor exploatatoare a dus la dezvoltarea națiunii, la cimentarea unității sale.
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)Politica națională marxist-leninistă a partidului stă la temelia unirii întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în lupta și munca comună pentru bunăstare și fericire. Numai în socialism se pot manifesta în toată plinătatea lor comunitatea reală de interese economice, cultura socialistă comună a tuturor cetățenilor ce locuiesc pe același teritoriu.Națiunea și statul vor continua să constituie încă multă vreme baza dezvoltării societății socialiste. Dezvoltarea și înflorirea fiecărei națiuni socialiste, a fiecărui stat socialist, egal în drepturi, suveran și independent, constituie o cerință esențială de care depind întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, creșterea înrîuririi lor asupra mersului înainte al omenirii spre socialism.în condițiile desăvîrșirii construcției socialismului crește și mai mult rolul statului, sporesc considerabil atribuțiile sale în organizarea, planificarea și conducerea economiei naționale, corespunzător intereselor propășirii țării și bunăstării întregului popor. O tot mai mare amploare capătă activitatea desfășurată de stat în domeniul învățămîntului, științei și culturii, al educării în spirit socialist a maselor largi ale populației. în același timp, statul apără cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, interesele întregului popor, independența și suveranitatea patriei noastre.VIICongresul aprobă activitatea politico-orga- nizatorică desfășurată de Comitetul Central, de organele și organizațiile de partid, în vederea întăririi partidului, ridicării pregătirii ideologice a comuniștilor, îmbunătățirii continue a formelor și metodelor de muncă. Ca rezultat, s-a întărit unitatea partidului, s-a ridicat nivelul întregii sale activități, a crescut rolul conducător al partidului în toate domeniile vieții economice și social-culturale, s-au lărgit și adîncit legăturile sale cu poporul.Mai puternic decît oricînd în decursul întregii sale istorii de aproape patru decenii și jumătate, Partidul Comunist Român, urmat cu 
devotament și încredere nețărmurită de în
tregul popor, își îndeplinește cu cinste rolul 
de detașament de avangardă al clasei munci
toare, de forță politică conducătoare a socie
tății noastre. Caracteristica fundamentală a 
partidului nostru este strînsa coeziune a rîn- 
durilor sale, unitatea de nezdruncinat în jurul 
Comitetului Central — chezășia dobîndirii de 
noi victorii în lupta pentru construirea socia
lismului și comunismului.1. Congresul adoptă Statutul Partidului 
Comunist Român — legea fundamentală a 
partidului — care sintetizează experiența do- bîndită în decursul anilor, ține seama de schimbările petrecute în viața partidului și a societății noastre, de noile condiții istorice și de stadiul actual al luptei pentru desăvîrșirea construcției socialiste. Organele și organiza
țiile de partid, toți comuniștii au datoria de 
a lupta pentru aplicarea neabătută a preve
derilor Statutului, pentru întărirea continuă 
a unității partidului, creșterea forței lui poli- 
tico-organizatorice, a rolului său conducător 
în opera de desăvîrșire a construcției socia
liste.2. Congresul hotărăște ca partidul să poarte 
denumirea de „PARTIDUL COMUNIST RO
MÂN", întrucît această denumire corespunde în întregime caracteristicilor partidului de detașament de avangardă al clasei muncitoare, de conducător politic al poporului, etapei actuale de dezvoltare a țării, scopului final al partidului — construirea societății comuniste.Pe această bază se stabilește ca prezentul 
Congres să fie numerotat „Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român", începîndu-se numerotarea cu Congresul din mai 1921, cînd s-a făurit partidul marxist-leninist al clasei muncitoare din țara noastră.3. Congresul își însușește propunerea de a se renunța la stagiul de candidat și hotărăște 
ca, în viitor, primirea să se facă direct în rîn- 
durile membrilor de partid.Ca urmare a desființării stagiului de candidat, Congresul stabilește că toți candidații devin membri ai Partidului Comunist Român, indiferent de perioada care a mai rămas pînă la expirarea stagiului. De asemenea, Congresul hotărăște ca vechimea în partid a tuturor membrilor de partid care au efectuat stagiul de candidat să se considere de la data la care adunarea generală a organizației de bază a hotărît primirea lor în rîndurile candidaților de partid.Experiența acumulată de organele și organizațiile noastre în conducerea muncii de primire în partid dă garanția că și în viitor se va asigura primirea în partid a celor mai înaintați și mai activi muncitori, țărani, intelectuali, a acelor oameni care, prin munca și întreaga lor comportare dovedesc că merită înaltul titlu de membru al Partidului Comunist Român. In același timp, organele și organizațiile de partid trebuie să desfășoare o intensă muncă de educație partinică a comuniștilor, pentru ca fiecare membru al partidului să-și îndeplinească în mod exemplar îndatoririle prevăzute în Statut, să fie model de corectitudine, principialitate și conduită morală în activitatea profesională și obștească.Congresul subliniază necesitatea ca organele și organizațiile de partid să îmbine răspunderea față de apărarea principiilor și normelor vieții de partid, exigența față de modul în care membrii de partid își îndeplinesc îndatoririle ce le revin, cu grija față de soarta fiecărui comunist. Aplicînd măsuri disciplinare față de cei ce încalcă prevederile Statutului, estg necesar ca organizațiile de partid să țină seama că sancțiunile au un caracter educativ ; chiar și în cazul excluderii unui membru din partid, trebuie avut grijă ca aceasta să nu ducă la îndepărtarea sa de partid, să nu aibă repercusiuni asupra activității sale profesionale și cetățenești.4. O obligație de mare răspundere ce revine tuturor organelor și organizațiilor de partid este aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic — principiul călăuzitor al organizării și activității partidului Lărgirea continuă a democrației, respectarea neabătută a disciplinei de partid, aplicarea fermă a hotărîrilor întărea continuu unitatea partidului. Grija pentru întărirea per

manentă a partidului, a coeziunii rîndurilor 
sale constituie îndatorirea supremă a fiecărui 
comunist.Organele și organizațiile de partid, toți membrii de partid sirit datori să stimuleze în întreaga lor activitate folosirea criticii, fac

tor de seamă în întărirea partidului. Totodată, trebuie să promoveze spiritul autocritic, recunoașterea în mod deschis a greșelilor proprii, ca o chezășie a îmbunătățirii continue a muncii, o dovadă a forței partidului, a unității indisolubile dintre partid și mase.
5. Organele de partid trebuie să pună la 

baza întregii lor activități principiul condu
cerii și al muncii colective — principiu su
prem al conducerii de partid. Hotărîrile adoptate trebuie să fie rodul muncii colective, al dezbaterii largi, principiale, în cadrul organelor de partid. Orice încălcare sau știrbire a acestui principiu duce la izolarea activiștilor de colectivul din care fac parte, la tendințe de subapreciere și substituire a organelor de partid, purtînd în sine surse de greșeli și de hotărîri arbitrare.Este necesar să se asigure ca și în viitor principalele probleme ale politicii partidului să fie elaborate eu participarea unui larg activ de partid, să fie supuse dezbaterii comuniștilor, astfel ca ele să reprezinte părerea întregului partid, să corespundă cit mai bine realităților și necesităților țării noastre.6. în scopul repartizării cît mai judicioase a forțelor partidului, al îndeplinirii în condiții optime a sarcinilor de către fiecare comunist, al asigurării unui control eficient al activității de stat de către organele de partid, Congresul hotărăște că un membru de partid nu poate deține decît o singură funcție de conducere politică, ce necesită o activitate permanentă, fie în organele de partid, fie în organele de stat. Aceasta constituie o cerință a conducerii și muncii colective, o expresie a aplicării consecvente a democrației interne de partid.7. Organele și organizațiile de partid au datoria de a manifesta o grijă neslăbită pentru îmbunătățirea continuă a muncii lor. Trebuie acordată mai multă atenție pregătirii problemelor ce urmează a fi dezbătute, organizării temeinice a îndeplinirii hotărîrilor, controlului și sprijinului concret al organizațiilor de partid, asigurînd participarea la organizarea și controlul îndeplinirii sarcinilor a tuturor membrilor comitetelor, a altor activiști de partid și de stat, cît și a celor mai buni specialiști din diferite domenii de activitate.8. Sarcinile mari care ne stau în față impun îmbunătățirea în continuare a muncii de selecționare, promovare și educare a cadrelor, ridicarea de noi activiști de partid și de stat, de lucrători în domeniul economiei, științei și culturii. în aprecierea cadrelor trebuie înlăturată orice tendință de subiectivism. La baza politicii de promovare în funcții de răspundere, singurul criteriu de judecată a valorii oamenilor trebuie să fie capacitatea lor de a rezolva cu competență sarcinile, contribuția adusă la aplicarea politicii partidului nostru. Trebuie să se asigure și în viitor promovarea în munci de conducere a acelor activiști care întrunesc devotamentul față de cauza socialismului, principialitatea și hotă- rîrea în aplicarea sarcinilor cu o temeinică pregătire profesională și politico-ideologică. Este necesar să se acorde toată atenția promovării, alături de cadrele cu o mai îndelungată experiență, a elementelor tinere, capabile și cu perspective de dezvoltare.9. Congresul hotărăște ca membrilor de partid care în anii regimului burghezo-mo- șieresc au desfășurat activitate permanentă în mișcarea revoluționară, fără a fi fost membri de partid, și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de clasă să li se acorde vechimea în partid din momentul intrării lor în mișcarea revoluționară. De asemenea, ținînd seama că partidul nostru este rezultatul unirii Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat, Congresul stabilește ca membrilor de partid care au făcut parte din fostul partid social-democrat și din cel socialist. în anii regimului burghezo-mo- șieresc, să li se recunoască vechimea în partid de la data înscrierii lor în aceste partide.10. Partidul nostru dă o înaltă apreciere activiștilor care, de-a lungul a zeci de ani, au desfășurat o muncă eroică, plină de abnegație, pentru triumful ideilor comuniste, pentru fericirea poporului. întrucît mulți dintre acești activiști sînt la o vîrstă înaintată și, avînd o capacitate redusă de muncă, nu mai pot duce o activitate permanentă — Congresul recomandă organelor și organizațiilor de partid să-i înconjoare cu toată grija, căldura și stima, să le asigure condiții corespunzătoare de viață și muncă, să folosească bogata lor experiență, astfel ca acești tovarăși să-și poată aduce în continuare contribuția, pe măsura puterii lor, la cauza noastră comună.11. Este necesară îmbunătățirea continuă a conducerii de către partid a organizațiilor de masă și obștești. Membrii de partid care lucrează în organizațiile de masă au datoria să vegheze la desfășurarea democratică a activității lor, să militeze ca sindicatele, organizațiile de tineret, de femei, celelalte organizații de masă să-și aducă întreaga lor contribuție la realizarea politicii partidului, să asigure larga participare a celor ce muncesc la viața social-politică, economică și culturală a țării. VIIICongresul aprobă activitatea desfășurată de Comitetul Central, de organele și organizațiile de partid în domeniul ideologic.Ca urmare a transformărilor din viața materială a societății, precum și a muncii ideologice și politico-educative desfășurate de partid, s-au produs mari schimbări în profilul spiritual al oamenilor muncii. Ideile socialismului științific au pătruns adînc în conștiința maselor ; obiectivele politicii partidului sînt pe deplin împărtășite de întregul popor, care muncește cu convingere pentru înfăptuirea lor.

întreaga activitate ideologică desfășurată de 
partid a contribuit la însușirea liniei politice 
a partidului de către comuniști și masele largi 
ale oamenilor muncii, la o mai bună pregătire 
a activului nostru de partid, la creșterea ca
pacității partidului de a rezolva sarcinile con
strucției socialiste, la întărirea unității poli- 
tico-organizatorice a partidului și a coeziunii 
întregului popor în jurul său.1. Scopul principal al activității politico- 
ideologice este de a asigura înarmarea mem
brilor de partid și a maselor largi cu ideile 
marxism-leninismului, cu linia politică a parti
dului în problemele interne și internaționale, 
în vederea mobilizării lor la înfăptuirea sar
cinilor ce le revin în opera de construire a 
socialismului. Punînd permanent în centrul activității lor munca de ridicare a nivelului 

ideologic al comuniștilor, organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o mai mare atenție studierii celor mai actuale probleme teoretice de către activul de partid, care să ajute la o mai bună înțelegere a desfășurării evenimentelor, a cursului dezvoltării societății omenești, să înlesnească rezolvarea problemelor practice ale construcției socialiste.2. Trebuie asigurată unitatea strînsă între 
munca ideologică-teoretică și practica con
strucției socialiste. în același timp, activitatea practică trebuie să se bazeze pe tot ceea ce știința a creat mai valoros în toate domeniile. Este necesar să se acorde o atenție tot mai mare abordării teoretice a problemelor ce apar în dezvoltarea societății contemporane, generalizării practicii construcției socialiste din țara noastră, a experienței acumulate de partid. înfăptuirea acestei sarcini deosebit de importante nu poate fi realizată numai de cei ce lucrează în domeniul științelor sociale ; ea trebuie să fie rezultatul gîndirii și activității colective a activului de partid din toate sectoarele de activitate, a organelor de conducere ale partidului.Activitatea noastră teoretică trebuie concentrată în primul rînd asupra problemelor de cea mai mare actualitate printre care : rolul partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste, rolul statului și evoluția funcțiilor lui, democrația socialistă și căile dezvoltării ei, dezvoltarea națiunii în socialism, legile obiective și acțiunea lor în societatea noastră, dezvoltarea și rolul conștiinței socialiste, problemele revoluției tehnico-științifice, problema industrializării socialiste a țării, problema agrară și rolul agriculturii în economia țării noastre, cointeresarea materială și formele de retribuire a muncii, probleme ale organizării relațiilor între țările socialiste, dezvoltarea sistemului mondial socialist. Pentru înțelegerea problemelor generale ale lumii contemporane se impune analiza fenomenelor noi, caracteristice lumii capitaliste, a aspectelor actuale ale contradicțiilor sistemului capitalist și ale adîncirii crizei sale generale. Această analiză trebuie să contribuie, totodată, la combaterea teoriilor burgheze apologetice, la demonstrarea superiorității ideologiei și a orînduirii socialiste.Generalizarea fenomenelor noi apărute în dezvoltarea societății, stimularea muncii creatoare în domeniul teoriei presupun, totodată, o grijă neobosită pentru puritatea ideologiei noastre marxist-leniniste, împotriva deformărilor reformiste, revizioniste, dogmatice sau de orice altă natură.O cerință principală pentru adîncirea permanentă a cunoașterii științifice, pentru dezvoltarea gîndirii teoretice este desfășurarea unor largi dezbateri, schimburi și confruntări 
de opinii, pe temelia concepției despre lume a proletariatului, ostilă închistării și rigidității în gîndire, care ne învață că toate fenomenele vieții sociale trebuie privite ca un proces în continuă transformare și dezvoltare.3. Continuîndu-se activitatea de elaborare a lucrărilor din domeniul istoriei patriei, trebuie aprofundate, de pe pozițiile materialismului istoric, cele mai importante etape și evenimente din istoria țării și a poporului român, oglindindu-se faptele în mod obiectiv, în deplină conformitate eu realitatea.O sarcină actuală este elaborarea istoriei 
partidului, operă care, pornind de la începuturile mișcării muncitorești din România, să prezinte întregul drum de luptă al clasei muncitoare, al Partidului Comunist Român — organizatorul și conducătorul luptei pentru eliberarea socială și națională a poporului — în strînsă legătură cu realitățile politice, economice și sociale ale fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre. în același timp, în aprecierea activității partidului în anii ilegalității trebuie să se țină seama de împrejurările grele în care el a fost nevoit să activeze, analizîndu-se în spirit critic hotărîrile congreselor și alte documente de partid din perioada respectivă, care cuprind idei și teze greșite într-o serie de aspecte importante ale tacticii și strategiei partidului, ale problemei agrare, naționale .și altele. Redînd lupta eroică desfășurată de comuniști, istoria partidului trebuie să constituie un puternic mijloc de educare a membrilor partidului, a tinerei generații, a întregului popor, în spiritul glorioaselor tradiții ale mișcării revoluționare din țara noastră, ale Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al luptei pentru libertatea și fericirea poporului.4. Organele și organizațiile de partid trebuie să intensifice munca politică de masă, pentru formarea omului nou, însuflețit de idealurile nobile ale socialismului, de principiile moralei comuniste, cu un larg orizont cultural. în această muncă un rol important revine organizațiilor de masă și obștești, instituțiilor de artă și cultură, care trebuie să-și îmbunătățească substanțial activitatea educativă.Avînd în vedere că, sub diferite forme, continuă să se manifeste unele deprinderi și obiceiuri, rămășițe ale mentalităților din trecut, influențe ale ideologiei burgheze, care pătrund pe diverse căi și dinafară, este necesară păstrarea vigilenței ideologice și a atitudinii combative împotriva unor astfel de manifestări-5. Presa trebuie să aibă ca preocupare centrală reflectarea politicii interne și externe a partidului, a muncii eroice a poporului nostru pentru construirea noii orînduiri, să informeze operativ opinia publică din țara noastră asupra evenimentelor interne și internaționale. în paginile ei trebuie să se practice sistematic largi schimburi de opinii în problemele activității de partid, ale construcției de stat, economice, cultural-educative, ca și în alte probleme de interes obștesc ; să se analizeze în mod critic, în spirit constructiv, lipsurile și neajunsurile ce se manifestă în diferite sectoare ale activității noastre, să se dezvăluie cauzele acestora, arătîndu-se căile pentru înlăturarea lor.

Radioului și televiziunii le revin importante sarcini în răspîndirea politicii partidului în mase, în educarea acestora în spiritul patriotismului și al internaționalismului socialist, în promovarea valorilor culturii noastre naționale și ale culturii universale. Radioteleviziu- nea trebuie să realizeze o continuă îmbogățire a emisiunilor, o mai mare varietate a temelor și mijloacelor de prezentare.
6. Creația literară și artistică a cunoscut în anii orînduirii socialiste o continuă înflorire. Abordînd în toată amploarea și măreția, cu înaltă măiestrie artistică, tema eliberării poporului, a profundelor prefaceri sociale din România, a relațiilor dintre oameni și a vieții lor spirituale, reflectînd optimismul și vigoarea poporului, talentații noștri creatori au 

datoria de a făuri noi opere, care să rămînă 

în patrimoniul culturii naționale și univer
sale. Creația literar-artistică trebuie să fie pă
trunsă de un profund umanism socialist, 
oglindind politica și activitatea partidului, în
chinate înfloririi patriei, bunăstării poporului, 
fericirii omului- Poporului, adevăratul făuritor al tuturor bogățiilor patriei, trebuie să-i închine oamenii de artă și cultură tot ceea ce pot crea mai frumos și mai bun.Artei și literaturii le sînt proprii preocuparea pentru continua înnoire și perfecționare creatoare a mijloacelor de exprimare artistică, diversitatea de stiluri; trebuie înlăturate orice tendințe de exclusivism sau rigiditate manifestate în acest domeniu. Esențial este ca fie
care artist, în stilul său propriu, păstrîndu-și 
individualitatea artistică, să manifeste o înaltă 
responsabilitate pentru conținutul operei sale, 
să urmărească ca ea să-și găsească drum larg 
spre mintea și inima poporului. O condiție a dezvoltării artei și culturii din patria noastră este dezbaterea principială, liberă, a problemelor de creație, de teorie și istorie a artei, pe baza concepției noastre despre lume și societate.Este necesar să fie intensificate legăturile cu oamenii de cultură și artă din țările socialiste, din celelalte țări, să se asigure condiții pentru un contact permanent cu viața culturală contemporană, pentru manifestarea tot mai intensă a țării noastre în concertul culturii și artei universale. Aceasta impune, totodată, spirit de discernămînt, principialitate și judecată proprie în aprecierea creației artistice și a operelor de artă.IXCongresul dă o deplină aprobare activității depuse de Comitetul Central în spiritul internaționalismului proletar pentru dezvoltarea legăturilor de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești și întărirea coeziunii mișcării comuniste mondiale. Această activitate se bucură de adeziunea unanimă și sprijinul întregului nostru partid, al poporului.Congresul reafirmă punctul de vedere al partidului nostru că, în diversitatea de condiții în care activează partidele comuniste și muncitorești, este firesc să apară atît păreri deosebite asupra problemelor cuceririi puterii politice și construcției socialiste, cît și o mare varietate a formelor și metodelor de acțiune. Modul de soluționare de către fiecare partid a sarcinilor sale nu poate constitui subiect de dispută; este dreptul exclusiv al fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, formele și metodele de activitate, de a-și stabili obiectivele concrete, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării sale, adu- cîndu-și astfel contribuția la îmbogățirea tezaurului comun de gîndire și experiență revoluționară.De asemenea, pot să apară deosebiri de păreri și de interpretare cu privire la problemele mișcării revoluționare internaționale, a fenomenelor dezvoltării sociale contemporane. Așa cum se subliniază în Declarația Plenarei lărgite a Comitetului Central din aprilie 1964, partidul nostru consideră că dezbaterea acestor probleme trebuie să se desfășoare în mod principial, tovărășesc, pornindu-se de la concepția noastră comună despre lume și viață — marxism-leninismul — depunîndu-se, cu răbdare și perseverență, eforturi pentru apropierea și înțelegerea reciprocă, pentru realizarea unității în problemele fundamentale ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace, pentru victoria cauzei socialismului.Congresul consideră că esențial pentru realizarea și întărirea acestei unități este respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide. O deosebită importanță are dezvoltarea relațiilor de încredere, stimă și respect reciproc între partide, orice problemă de interes comun discutîndu-se nemijlocit de la partid la partid, de la conducere la conducere, în mod sincer, tovărășesc.După cum se arată în Declarația din 1960 a partidelor comuniste și muncitorești, grija pentru întărirea permanentă a unității mișcării comuniste internaționale este suprema îndatorire internaționalistă a fiecărui partid marxist-leninist. De cea mai mare însemnătate sînt asigurarea coeziunii sistemului mondial socialist, dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării frățești dintre țările socialiste, neadmiterea extinderii divergențelor dintre partide asupra relațiilor dintre state.Congresul exprimă convingerea de nezdruncinat a Partidului Comunist Român că ceea ce unește partidele comuniste — ideologia comună, unitatea de țeluri și interese, lupta comună, misiunea istorică unică — reprezintă esențialul și trebuie să precumpănească asupra oricăror deosebiri de vederi.Partidul Comunist Român va milita neobosit și în viitor pentru a-și aduce contribuția la apărarea și întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a coeziunii țărilor sistemului socialist mondial, în numele intereselor fundamentale ale măreței noastre cauze — victoria socialismului și păcii în lumea întreagă. X

1. Congresul își însușește pe deplin analiza 
făcută în Raportul Comitetului Central situa
ției internaționale, principalelor schimbări re
voluționare care au loc în lumea contemporană — caracterizate prin creșterea forțelor mondiale ale socialismului, care determină din ce în ce mai mult cursul întregii evoluții a societății, prin continuarea procesului de destrămare a sistemului colonial, sporirea rolului noilor state independente, prin amploarea cres- cîndă a luptei clasei muncitoare, a mișcării democratice, pentru progres social, prin adîncirea crizei generale a sistemului capitalist.în numele partidului, al întregului popor, Congresul adresează un cald salut comunist partidelor frățești din țările socialiste, care conduc opera istorică de construire a societății socialiste și comuniste, partidelor comuniste șl muncitorești din țările capitaliste, care stau în fruntea luptei împotriva exploatării și asupririi, ținînd sus steagul independenței naționale, al eliberării sociale a celor ce muncesc.Congresul își exprimă deplina solidaritate cu mișcarea de eliberare națională, cu noile state independente — aliat de nădejde al socialismului, forță antiimperialistă activă — cu toate popoarele care luptă pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, pentru pace și progres social.2. Forțele agresive ale imperialismului se 

opun procesului de transformare social-politică a lumii, atentează la independența și suveranitatea popoarelor, recurg la represiuni colonialiste și intervenții armate deschise, pe- riclitînd pacea mondială. Exprimînd protestul poporului român împotriva intervenției S.U.A. în Vietnam, Congresul își afirmă deplina solidaritate cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, cere cu hotărîre încetarea intervenției americane în Vietnam și retragerea tuturor trupelor străine. Poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur treburile interne !Cauza progresului și civilizației omenirii impune respectarea dreptului fiecărui popor, fie el mare sau mic, de a-și alege nestingherit calea dezvoltării politico-sociale și economice, de a-și afirma ființa națională, de a-și rezolva singur treburile proprii; aceasta constituie totodată o cerință esențială a menținerii și consolidării păcii.Intensificarea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste demonstrează că existența imperialismului constituie o permanentă sursă de pericole pentru pace, menține terenul dezlănțuirii unui nou război mondial. Mai mult ca oricînd se impun creșterea vigilenței și consolidarea unității tuturor forțelor iubitoare de pace. întărind continuu unitatea lor, lup- tînd într-un singur front, țările socialiste, clasa muncitoare internațională, noile state independente, mișcarea de eliberare națională, mișcarea mondială pentru apărarea păcii au capacitatea reală de a apăra pacea lumii și a salvgarda civilizația umană.3. Congresul aprobă întreaga activitate des
fășurată de partid și guvern pe planul rela
țiilor internaționale, în perioada dintre cele 
două Congrese, considerînd că ea corespunde 
întrutotul intereselor fundamentale ale po
porului român, cauzei socialismului și păcii.România va înfăptui în continuare o politică externă de apărare a păcii, de micșorare a încordării internaționale și dezvoltare a colaborării între popoare.în centrul politicii externe a țării noastre vor sta neabătut prietenia și alianța frățească cu țările socialiste. Congresul consideră ca o îndatorire internaționalistă a partidului și guvernului dezvoltarea continuă a relațiilor frățești cu toate țările socialiste, aducîndu-și contribuția activă la unitatea și coeziunea sistemului mondial socialist.4. Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră va dezvolta și în viitor relațiile economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele, fără deosebire de sistem social, considerînd că schimburile multilaterale, pa baza avantajului reciproc, fără condiții politice, fără restricții și discriminări, contribuie la micșorarea încordării internaționale și la apropierea între popoare, constituie un important factor de întărire a păcii.5. Temelia trainică, permanentă, a politicii 
internaționale a țării noastre o formează 
principiile suveranității și independenței po
poarelor, egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reciproc. România va milita pentru promovarea consecventă a acestor principii pe arena internațională, considerînd că respectarea lor este o condiție esențială în vederea dezvoltării colaborării între state, întăririi încrederii între popoare, respectării dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.6. România se pronunță pentru îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite, astfel încît acest for internațional să oglindească realitățile lumii de azi, pentru universalitatea organizației și restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze, mare putere mondială, singura îndreptățită să reprezinte poporul chinez.Țara noastră militează pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, crearea de zone denuclearizate, interzicerea necondiționată a folosirii armelor atomice și distrugerea totală a stocurilor existente, desființarea bazelor militare și retragerea tuturor^ trupelor aflate pe teritoriul altor state, înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea Tratatului de pace german, lichidarea blocurilor militare.7. Militînd pentru apărarea păcii, pentru micșorarea încordării internaționale, partidul și guvernul vor acorda și în viitor o deosebită atenție întăririi capacității de apărare a țării, înzestrării și pregătirii Forțelor noastre Armate încît ele, alături de forțele armate ale celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia ale tuturor țărilor socialiste, să-și poata îndeplini oricînd misiunea sacră de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței patriei, a cauzei socialismului și păcii.

♦ *Congresul apreciază Raportul de activitate al Comitetului Central ca un document de baza in viața partidului și a țării, care dă o orientare clară asupra problemelor actualei etape a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste și asupra principalelor sarcini ce revin organizațiilor și membrilor de partid, îmbogățește gîndirea teoretică a partidului în stnnsa legătură cu munca practică de construire a socialismului în țara noastră.Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român va rămîne înscris cu litere de aur în istoria României. Documentele adoptate — Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naționale în următorii 5 ani și cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în următorii 10 ani, Statutul partidului — obiectivele fundamentale și sarcinile de viitor ale politicii noastre interne și externe stabilite de Congres, constituie programul dezvoltării întregii noastre societăți.îndeplinind sarcinile planului cincinal, poporul nostru va aduce o nouă contribuție la întărirea sistemului socialist mondial, a forțelor care luptă pentru progres social, la victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Cea mai înaltă îndatorire a tuturor organizațiilor și membrilor Partidului Comunist Român este să pună în centrul întregii lor activități politico-organizatorice mobilizarea maselor la înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de Congres în toate domeniile construcției socialiste.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român adresează muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întregului popor chemarea înflăcărată de a munci cu perseverență și elan, de a-și pune entuziasmul, talentul și capacitatea creatoare în slujba luptei pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congres, pentru realizarea unui nou avînt al economiei naționale, dezvoltarea culturii și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — România Socialistă, pentru noi victorii ale măreței noastre cauze — cauza socialismului și comunismului, cauza păcii!
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DISCUȚII PE MARGINEA 
RAPOARTELOR

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EMIL BODNARAS■> •>
Tovarăși,Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român se găsește în a cincea zi a unei dezbateri caracterizată prin răspundere, competență și entuziasm privind activitatea partidului pe ultimii 6 ani, cît și planurile sale de dezvoltare a României socialiste, asupra cărora urmează a hotărî.Victoria deplină și definitivă a socialismului în România, prin desăvîrșirea construcției sale în anii care au urmat Congresului din 1960, întruchipează atît consecvența realizării cît și uriașa forță mobilizatoare și organizatoare a liniei generale a partidului: 

industrializarea socialistă a 
țării. Fidelitatea nestrămutată a comuniștilor din România față de interesele vitale ale poporului și față de adevărurile fundamentale ale marxism-leninismului, aplicate creator la condițiile și particularitățile țării noastre, sînt cuprinse deopotrivă în această linie generală directoare.Industrializarea socialistă, se arată în raportul general al Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceau- șescu, este veriga hotărîtoare a întregului proces de construire a noii noastre societăți. Ea a constituit factorul decisiv al victoriei relațiilor de producție socialiste la orașe și sate, cheia creșterii rapide a forțelor de producție, a dezvoltării intensive și complexe a agriculturii, premiza materială a îmbunătățirii traiului poporului, a avîntului științei și culturii.Stadiul înaintat al edificării societății socialiste în România este în același timp expresia unei cuprinzătoare activități de înarmare și călire i- deologică a partidului, de educare politică a clasei muncitoare și a maselor largi de oameni ai muncii., în activitatea sa teoretică și .Ideologică conducerea partidului nostru a plecat de la învățătura leninistă că istoria, viața sînt mai bogate în conținut, mai variate în forme decît sînt în stare să prevadă mințile cele mai cuprinzătoare și mai perspicace și că sarcina comuniștilor constă în a ști să aplice „...principiile generale și fundamentale ale comunismului la particularități
le relațiilor dintre clase și 
partide, la particularitățile dezvoltării obiective spre comunism, particularități proprii fiecărei țări în parte și pe care trebuie să știi să le studiezi, să le descoperi, să le ghicești".Așezarea acestei învățături la baza stilului său de muncă și de conducere a permis partidului să răspundă atît cerințelor izvorîte din funcțiunea sa de forță politică conducătoare a țării cît și îndatoririi de a fi un membru activ al mișcării comuniste internaționale.în ilegalitate, în anii pregătirii luptei de răsturnare a dictaturii militaro-fasciste, partidul a trebuit să înlăture o conducere trădătoare, să reorganizeze rîndurile sale conform cu cerințele stării de război, să îndrumeze ferm și consecvent acțiunea de făurire și consolidare a frontului unic muncitoresc, să ducă o politică justă de alianță cu forțele progresiste ale țării, să organizeze insurecția armată și intrarea României în războiul antihitlerist alături de Uniunea Sovietică și de aliați. Toate acestea au cerut desfășurarea unei intense munci politice șl organizatorice, care a îmbogățit tezaurul ideologic al partidului și experiența sa politică.Perioada acestei activități a Partidului Comunist Român cît și cea care a urmat — a cuceririi puterii politice — au demonstrat importanța hotărîtoare, în cîștigarea bătăliei de clasă, a „factorului subiectiv", a existenței partidului clasei muncitoare, a unui partid combativ, avînd în frunte o conducere legată de clasă și de popor, capabilă să aplice adevărurile marxism-leninis- mului la condițiile țării, să folosească cu pricepere condițiile obiective date și să acționeze cu hotărîre. (Aplauze pu

ternice).Fără un asemenea partid, nici o împrejurare, oricît de favorabilă ar fi ea, nu poate fi valorificată și nici o victorie nu poate fi cîștigată.Elaborarea planului de construire a socialismului, în condițiile concrete ale țării noastre, a căilor de realizare a industrializării socialiste, de cooperativizare a agriculturii, de înfăptuire a revoluției culturale, rezolvarea problemelor legate de construcția de stat au ridicat în fața partidului

sarcini noi și complexe avînd o mare importanță principială și practică.Necesitatea asigurării unor relații trainice între țările socialiste, cît și cerința majoră, de unitate a sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste internaționale, au îngăduit partidului nostru să se manifeste ca un factor activ, hotărît să-și aducă aportul la marea cauză a comunismului.în întreaga activitate creatoare a conducerii noastre, a devenit practică curentă ca, în rezolvarea principalelor probleme ale vieții interne și internaționale, părerea organelor de conducere și a organizațiilor întregului partid să fie ascultată în dezbateri organizate.Pentru înarmarea ideologi- că-teoretică a partidului, pentru lărgirea experienței și a capacității sale politice, a- ceasta are o deosebită importanță.Ca urmare a unei îndelungate activități de analiză și studiu privind cerințele obiective ale dezvoltării țării noastre în cadrul construcției generale socialiste în lume, de confruntare continuă a concluziilor teoretice cu experiența, Comitetul Central a ajuns la hotărîrea unanimă de a continua neabătut cursul de industrializare a țării, odată cu dezvoltarea cu precădere a industriei grele și a celei constructoare de mașini cît și de a dezvolta intensiv și complex agricultura ; toate acestea prin mobilizarea la maximum a forțelor și mijloacelor proprii. . în complexitatea procesului 
I de construire a socialismului 
I în țara noastră orientarea a- 
I ceasta, dată de partid repre- 1 zintă o concluzie a cărei vala- țl bilitate și viabilitate este l'i pentru noi teoretic și practic Vpe deplin fundamentată.Prin realizarea consecventă a acestei orientări, țara noastră va putea aduce un nou aport Ia întărirea sistemului mondial al socialismului prin valorile materiale și spirituale pe care le va crea.Activitatea ideologică, teoretică în soluționarea numeroaselor probleme ale edificării noii orînduiri a avut ca urmare apariția în această perioadă a numeroase lucrări în domeniul economiei politice, istoriei patriei, filozofiei, științelor juridice și altele.Departe de a satisface cerințele noastre în continuă creștere, activitatea teoretică, ideologică a partidului mai are numeroase lipsuri, remedierea cărora, după cum indică raportul general, devine sarcină urgentă.Partidul și-a îmbogățit continuu activitatea teoretică și ideologic-politică. El a dobîn- dit prin aceasta capacitatea de a putea reconsidera critic și autocritic propria sa activitate trecută. Aceasta a devenit necesar nu numai pentru o corectă tratare a adevărului istoric ci, îndeosebi, pentru a desprinde noi elemente de gîndire creatoare din analiza marxist-leninistă a lipsurilor din diversele etape de dezvoltare a partidului și statului.Sarcina trasată de raportul general cu privire la această problemă va fi îndeplinită. Nu ne îndoim că din această activitate vor rezulta noi valori, care vor intra în patrimoniul ideologic al partidului nostru.Prezent pretutindeni unde oamenii acționează organizat în construirea noii vieți, partidul nostru păzește ca lumina ochilor încrederea pe care poporul i-o acordă și care își găsește atît de puternic expresia în lapidara formulare din proiectul de Constituție: „în Republica Socialistă România forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român". 

(Vii și puternice aplauze).
Tovarăși,în condițiile organizării și dezvoltării revoluției și ale construcției socialiste, alături de grija neslăbită pentru o trainică alianță a clasei muncitoare cu țărănimea, partidul nostru a cultivat cu perseverență și a realizat prietenia trainică și unitatea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare din țara noastră. Această înfăptuire istorică, care bucură întregul nostru popor, este rezultatul lichidării politicii de asuprire și învrăjbire națională, este rodul luptei hotărîte desfășurate de partid împotriva izolării naționale și a prejudecăților naționaliste și șovine întreți- riute vreme îndelungată de clasele exploatatoare.înfăptuirea unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare — maghiari, germani, sîrbi și celelalte naționalități — a fost ușurată de 

existența a vechi tradiții de luptă revoluționară comună împotriva jugului feudal, împotriva exploatării capitaliste și a asupritorilor străini. Călită în focul luptei pentru instaurarea puterii populare și construcția socialismului, prietenia indestructibilă dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare — realitate definitiv statornicită în societatea noastră socialistă — își găsește expresia în realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții economice, de stat, politice, juridice, sociale și culturale. (Vii aplauze). Ea exprimă rezolvarea marxist-leninistă de către partidul nostru a problemei naționale.Umăr la umăr, muncitorii țăranii și intelectualii, indiferent de naționalitate, alcătuind marea familie a României socialiste, muncesc astăzi cu abnegație și entuziasm pentru înflorirea și întărirea patriei lor comune — Republica Socialistă România. (Aplauze 
puternice).Victoria deplină și definitivă a socialismului a dat națiunii conținut nou, determinat de baza ei social-politică, constituită de alianța dintre clasa muncitoare și țărănime în care rolul conducător îl are clasa muncitoare.Rezultat al condițiilor materiale de viață create de victoria clasei muncitoare, de instaurarea dictaturii proletariatului, națiunea socialistă este astăzi de o unitate fără precedent, ea fiind alcătuită din clase și pături sociale prietene, legate între ele prin relații de producție socialiste și o comunitate efectivă de interese economice, de cultură și ideologie socialistă comune.Orînduirea socialistă asigură cele mai favorabile condiții dezvoltării multilaterale a națiunii, afirmării potențe- lor și aptitudinilor ei creatoare, statul socialist fiind principala garanție a acestei dezvoltări. Națiunea, ca formațiune istorică, departe de a fi depășită, găsește abia în socialism condiția deplinei ei afirmări și dezvoltări, condiția materializării întregii ei capacități. Independența și suveranitatea națiunii și a statului socialist reprezintă în felul acesta cerințe avînd o obiectivă întemeiere.Dar dezvoltarea de sine stătătoare a națiunilor și statelor socialiste, suverane și independente, componente ale sistemului mondial socialist, nu poate fi considerată în afara acestui sistem, în afara ideilor călăuzitoare ale internaționalismului socialist. (A- 

plauze). Dimpotrivă. Abia între națiuni și state socialiste independente și suverane, e- gale în drepturi, internaționa- , lismul proletar capătă conținut și eficiență, reprezintă cu adevărat o uriașă forță, forța unită a tuturor. (Vii aplauze).

Tovarăși,în orientarea politicii externe a țării, alianța frățească, prietenia și colaborarea constantă cu toate țările care formează sistemul mondial al socialismului sînt pentru partidul nostru de importanță e- sențială. Aceasta rezultă din practica activității noastre de fiecare zi, de la cucerirea puterii politice, aceasta rezultă cu toată vigoarea din cele cuprinse în raportul general prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta rezultă din dezbaterile Congresului, care constituie o vibrantă manifestare de prietenie frățească față de țările socialiste. Socotim că nu este sarcină mai nobilă și de mai mare răspundere pentru partid decît de a-și aduce neobosit contribuția la afirmarea acestei prietenii, la așezarea ei pe baze trainice. (Aplauze puter
nice)., în statornicirea relațiilor dintre țările socialiste, practica țărilor capitaliste — bazată pe inegalitate, subordonare, dependență, amesteă brutal în treburile interne ale celui mai slab — nu putea avea nici o valoare. Trebuia stabilită o altă practică, corespunzătoare unui alt tip de relații, calitativ fundamental diferit, conform cu înaltele principii de echitate ce călăuzesc societatea socialistă. Din această cerință esențială au rezultat normele de relații între țările socialiste exprimate în cîteva principii : independența și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, întrajutorarea tovărășească și avantajul reciproc, neamestecul în treburile interne și respectarea integrității teritoriale, internaționalismul proletar. Ace

leași principii, adaptate, firește, la condițiunile vieții de partid, au fost acceptate și în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești.Reamintindu-le, vrem doar să conturăm cadrul în care partidul nostru acționează și va ^acționa neabătut pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, pentru coeziunea și solidaritatea țărilor sistemului mondial socialist. (Aplauze puter
nice).Pe deplin conștient de faptul că realizările noastre în construcția socialismului sînt în mod obiectiv o puternică contribuție la întărirea sistemului în întregul său, Partidul Comunist Român a mobilizat și mobilizează toate forțele poporului, toate resursele materiale ale țării pentru atingerea acestui scop. ''Partidul nostru se pronunță cu consecvență pentru asigurarea unei cît mai trainice colaborări cu toate țările socialiste.Asupra modului de organizare a acestei colaborări cît și asupra diferitelor probleme ale revoluției și construcției socialiste, ale situației internaționale și ale mișcării comuniste mondiale, a formelor și căilor de rezolvare a acestora, pot apare deosebiri de vederi.încă Marx a atras atenția mișcării muncitorești internaționale — în legătură cu experiența istorică a Comunei din Paris — asupra faptului că în alegerea căilor de realizare a sarcinilor generale ale revoluției socialiste, trebuie ținut cont neapărat de condițiile concrete din fiecare țară în care activează partidele : „în fiecare parte a lumii — spune Marx — misiunea noastră prezintă aspecte speciale, iar muncitorii de acolo țin seama de acest lucru și pășesc pe propria lor cale la înfăptuirea ei... Alegerea unei căi sau alteia este treaba clasei muncitoare din acea țară".Aceste indicații își păstrează și astăzi întreaga actualitate și valabilitate. Purtînd răspunderea față de propriul său popor, elaborarea liniei politice, a formelor și metodelor de înfăptuire a sarcinilor sale interne, constituie un atribut exclusiv al fiecărui partid marxist-leninist. (A- plauze). Nimeni, mai bine decît el, nu poate aplica creator adevărurile universal valabile ale marxism-leninismulul la condițiile concrete din țara sa, aducînd în acest fel contribuția sa la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic , al tuturor partidelor.în problemele importante, fundamentale ale situației internaționale, ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace și socialism — obiective comune tuturor partidelor comuniste și muncitorești —• confruntarea liberă a părerilor apare ca o necesitate, este inevitabilă.în căutarea și realizarea, în aceste probleme, a unei gîn- diri și acțiuni unite, nu pot fi utile decît realism politic, principialitate, răbdare, perseverență și înțelepciune colectivă.Unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești este o forță uriașă a dezvoltării istorice. Viața demonstrează că ceea ce unește partidele comuniste, țările socialiste prin interesele lor o- biective, comune, este infinit mai puternic decît ceea ce vremelnic le desparte. Noi socotim că deasupra oricăror deosebiri de vederi trebuie să stea ceea ce este comun, ceea ce ne unește; aceasta trebuie să precumpănească, să învingă. (Vii aplauze).Concomitent cu grija pentru problemele relațiilor cu statele socialiste, în fața noastră stă și sarcina stabilirii de relații cu toate celelalte state. La temelia lor stă principiul coexistenței pașnice între țări cu sisteme social-economice diferite. Dar coexistența pașnică acționează valabil numai prin conținutul ei, determinat de respectarea egalității, a independenței, a suveranității și integrității teritoriale a statelor, neamestecul unora în treburile interne ale altora, recunoașterea dreptului fiecărui popor de a rezolva în mod independent toate problemele țării sale. (Aplauze puternice).Partidul și poporul nostru sprijină activ și consecvent lupta de eliberare națională a popoarelor, lupta tinerelor state de curînd eliberate de sub jugul colonial, pentru a- părarea și consolidarea independenței lor naționale, pentru deplina egalitate în drepturi între state și națiuni.Congresul a exprimat într-o' puternică manifestare de simpatie solidaritatea sa deplină cu eroica și dreapta luptă a 

poporului vietnamez, pentru independența sa, pentru dreptul său sfînt de a hotărî de sine stătător asupra vieții și soartei sale. Prin aceasta, Congresul a exprimat sentimentele profunde ale întregului nostru popor. Agresiunea imperialismului american în Vietnam, Republica Dominicană, Congo și în alte părți ale lumii este parte a agresiunii sale generale împotriva dreptului suveran al popoarelor lumii de a rezolva problemele existenței lor independent, corespunzător năzuințelor și intereselor lor proprii.Dar imperialismul american nu se mulțumește cu atît. El se socotește chemat să ridice

Document de mare însemnătate teoretică și practică, raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează tabloul luminos al țării noastre, imaginea fidelă a istoricelor cuceriri dobîndite de poporul nostru sub conducerea partidului comuniștilor, programul concret, deschizător de noi orizonturi ale economiei și culturii patriei noastre socialiste.Documentele Congresului nostru, care pe drept cuvînt va intra în istorie ca un Congres al socialismului biruitor, sînt străbătute de la un capăt la celălalt de înaltă principialitate partinică, profunzime științifică, spirit creator și înalt umanism — expresii strălucite ale politicii partidului nostru. îmi exprim din toată inima deplina mea aprobare și adeziune față de fiecare document prezentat. Este un mare merit al partidului nostru, care, prin aplicarea creatoare a marxism-leninis- mului la condițiile țării noastre, își aduce contribuția la întărirea forței lagărului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Datorită înfăptuirii consecvente a politicii înțelepte a partidului, de industrializare socialistă a țării și de repartizare judicioasă a forțelor de producție, în ritmul viu al dezvoltării tuturor regiunilor patriei a crescut viguros și puterea economică a Maramureșului. Numai de la al VIII- lea Congres al partidului statul nostru a investit în regiune peste 5,5 miliarde lei, din care cea mai mare parte a fost utilizată pentru dezvoltarea industriei regiunii.Anii șesenalului marchează anii de naștere a numeroase și importante obiective industriale cum sînt : Uzina centrală de preparare a minereurilor din Baia Mare, cea mai mare uzină de acest fel din țară, dotată cu utilaj modern de fabricație românească, exploatările miniere Uba și Șuior, Uzina de cupru, Sistemul hidrotehnic Firiza, Complexul de industrializare a lemnului din Sighetul Mar- mației.Prefacerile socialiste s-au răsfrînt profund în viața oamenilor, care simt tot mai mult binefacerile socialismului. Orașele și satele maramureșene își schimbă continuu înfățișarea, exprimînd înflorirea regiunii în anii construcției socialiste. Orașele Baia Mare, Satu Mare, Sighetul Marmației au pe zi ce trece aspectul unor orașe moderne în care pulsează viguros ritmul viu al centrelor industriale. Aș vrea să-mi îngăduiți să prezint în fața dumneavoastră cîteva aspecte care dezvăluie profundele semnificații ale industrializării pentru viața oamenilor muncii din Maramureș.Nu cu mulți ani în urmă, maramureșeanul iubitor al meleagurilor natale se mîn-

Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, analizează științific, concis, limpede, marile succese obținute de poporul nostru în opera de desăvîrșire a construcției socialismului și prezintă argumentat, convingător, liniile directoare de dezvoltare și importantele sarcini care ne stau în față în perioada care urmează. îmi exprim deplinul a- cord cu raportul prezentat, pe care-1 consider — pentru luminoasele perspective pe care le deschide poporului, pentru înalta competență cu care a- bordează problemele fundamentale ale construcției socialiste — drept unul dintre documentele de deosebită importanță ale partidului nostru, în el este concentrată bogata experiență a partidului și a statului nostru în construirea noii orînduiri. Din raport rezultă capacitatea partidului de a a- profunda și aplica în mod creator marxism-leninismul, de a promova cele mai înaintate idei științifice. Rezultă deosebitul său talent de organizator și de încercat conducător, marile sale posibilități de a 

în lume steagul zdrențuit al cruciadei anticomuniste. Costisitoare și ingrată misiune, deoarece la capătul ei stă în- frîngerea inevitabilă. (Aplauze). A mai fost jidicat în trecut acest steag, ca să zicem așa, într-o primă rundă. Se știe cum s-a sfîrșit acea rundă. Nu încape îndoială că și runda a doua se va prăbuși în rușine.Astăzi există în lume sistemul mondial al socialismului, puternic și în plin avînî, există partide comuniste și muncitorești marxist-leniniste cu experiență, există țări eliberate din robie colonială, hotărîte să-și apere libertatea, există lupta de eliberare a popoarelor de sub dependență 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOSIF UGLARdrea, în vorbele unui cîntec, cu un singur oraș : „Cîtu-i Ma- ramureșu’ nu-i oraș ca Si- ghetu’". Dar și acesta era unul din acele orășele de provincie în care de fapt nu se întîmpla nimic pentru poporul muncitor. Abia în anii construcției socialiste orașul de pe Iza și Tisa, în care s-a amplasat un mare combinat de industrializare a lemnului, a fost chemat la viață adevărată.Tot aici, în Maramureș a crescut, triplîndu-și populația, orașul Baia Mare — cetatea maramureșeană a metalurgiei neferoase. Spre el s-au îndreptat mii de oameni din satele maramureșene învățînd meseria de miner, topitor, chimist și totodată, treptat, să trăiască în chip nou, civilizat — în chip socialist. Ei, și mulți alți muncitori maramureșeni, locuiesc în prezent în cele 8 200 de apartamente construite în anii șesenalului în orașele și centrele muncitorești ale regiunii. Jumătate din populația străvechiului oraș minier Baia Mare locuiește în apartamente noi, confortabile. Este semnificativ faptul că în perioada șesenalului populația industrială a regiunii a crescut cu 40 la sută.Exprimîndu-și dragostea fără margini față de partidul nostru glorios, oamenii muncii din regiunea Maramureș au întîmpinat Congresul al IX-lea al partidului cu un puternic avînt politic, cu succese de seamă în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă, dînd peste plan o pro- ducție-marfă în valoare de peste 106 milioane lei.Industria minieră și chimi- co-metalurgică, cu ^echi tradiții în Maramureș, au cunoscut în anii șesenalului o dezvoltare fără precedent. în a- ceastă ramură de bază a regiunii lucrează peste 25 000 de salariați.Datorită însemnatelor fonduri de investiții acordate de stat au fost deschise noi exploatări miniere la Șuior și Ilba, iar cele existente au fost modernizate și extinse. Producția realizată de industria minieră a regiunii este în continuă creștere ajungînd ca în acest an să fie de 2,4 ori mai mare decît în 1959. Paralel cu creșterea capacităților de producție, de mare importanță este creșterea volumului de rezerve de minereuri.în raportul C.C. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost subliniată importanța acordată de partidul nostru cercetării geologice, punerii în valoare a bogățiilor subsolului nostru. Printr-un volum însemnat de investiții și printr-un efort material sistematic al statului, aceste zăcăminte au fost prospectate și date în exploatare. A- ceastă orientare dată de partidul nostru, în perspectivă, se reflectă și în creșterea rezervelor de minereuri neferoase în cadrul Trustului Baia 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI STEFANconduce poporul în lupta pentru socialism, pentru o viață fericită.Grija permanentă față de om, care caracterizează întreaga activitate a partidului nostru, este evidentă în fiecare filă a raportului. Oamenii muncii din țara noastră au înțeles și înțeleg că totul se face pentru ei, pentru fericirea lor și au oferit, odată cu adeziunea deplină la politica partidului, toată puterea lor de muncă și de creație, toată energia lor.Dați-mi voie să mulțumesc cu toată căldura partidului nostru pentru deosebita grijă, pentru sprijinul prețios, amplu și permanent,. pe care l-a acordat învățămîntului. Datorită acestui sprijin, învățământul a înflorit și și-a făcut simțite roadele în toate sectoarele de activitate ale țării. Raportăm că sarcinile trasate de Congresul al VIII-lea în domeniul învățămîntului au fost îndeplinite cu succes.Una din sarcinile importante ale politicii partidului în acest domeniu a fost ridicarea nivelului de cultură generală 

și aservire, există marea și nestăvilita dorință a umanității de pace și bunăstare. A miza pe vremelnice deosebiri de vederi, într-o mare și impetuoasă năzuință spre unitate, este fără perspectivă, pentru că este greșeală de calcul. Forțele revoluționare ale socialismului și ale progresului umanității, ale păcii între popoare, sînt mai tari decît ale reacțiunii. Ele vor învinge. 
(Aplauze puternice, îndelun
gate).

Tovarăși,Hotărîrea Partidului Comunist Român, exprimată de la tribuna Congresului, de a-și aduce contribuția de pe pozi-

Mare, care sînt în prezent de 4 ori mai mari decît în 1959.Consider că în scopul rezolvării mai operative a problemelor curente ale producției de către conducerile exploatărilor miniere și sporirii răspunderii față de realizarea sarcinilor, ar fi util ca Ministerul Minelor și Energiei Electrice să studieze posibilitatea lărgirii atribuțiilor acestora și îmbunătățirii actualei structuri și competențe a Trustului minier Baia Mare — încît să se asigure o folosire mai judicioasă a cadrelor tehnice cu pregătire superioară la locurile cheie de producție. Aceasta este necesar întrucît în actuala organizare un mare număr de ingineri își desfășoară activitatea la suprafață în serviciile trustului și la exploatări, asistența tehnică în subteran fiind insuficientă.Raportul C.C., prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază marile rezerve pe care le are agricultura pentru sporirea producției vegetale și animale. Vom acorda toată atenția, așa cum se indică în Directivele Congresului, mai bunei folosiri a fondului funciar, redării de noi terenuri agriculturii, îmbunătățirii zonării culturilor agricole. în regiunea noastră va trebui să desfășurăm o vastă și susținută acțiune de amendare și fertilizare a solurilor podzolice.Pe baza experienței dobîndite pînă în prezent, a unor studii temeinice în raioanele de deal și munte, se va trece la valorificarea mai largă a resurselor economice, punîn- du-se accent pe extinderea pomiculturii, viticulturii și creșterea animalelor.în lumina indicațiilor date în raport, vom folosi condițiile prielnice de care dispunem pentru dezvoltarea pe mai departe a creșterii animalelor și a producției acestora. în acest domeniu, preocuparea noastră principală va fi îmbunătățirea structurii șeptelului, în vederea creșterii ponderii vacilor cu lapte, care trebuie să ajungă, așa cum se indică în raport, la cel puțin 50 la sută din efectivul bovinelor, prin- tr-o selecție riguroasă și o furajare rațională. Ne vom preocupa cu mai multă perseverență de zonarea creșterii animalelor, punînd accentul pe îmbunătățirea calității lor, pe extinderea rasei Brune de Maramureș. Vom folosi mai bine cadrele de medici veterinari și zootehniști în vederea îmbunătățirii asistenței zoove- terinare.La temelia tuturor transformărilor înnoitoare, înfăptuite prin munca harnică și plină de abnegație a poporului nostru, se află politica partidului nostru bazată pe aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condițiile țării noastre, munca politică și organizatorică, de mare amploare, desfășurată de organele și organizațiile de partid, puternic 

al întregului popor. în vederea îndeplinirii acestei sarcini, a fost generalizată școala de 8 ani și a fost dezvoltat învă- țămîntul mediu. Acum cîteva săptămîni a absolvit școala generală și obligatorie de 8 ani prima promoție, cu un an mai devreme decît era prevăzut. Numărul elevilor din în- vățămîntul mediu a crescut de 12 ori față de anul școlar 1938 /1939 ; numai în orașul București sînt acum în școlile medii mai mulți copii decît erau în toate liceele din toată țara în anul 1938.Dezvoltarea bazei tehnice- materiale a socialismului a impus necesitatea pregătirii prin școli a unui număr tot mai mare de muncitori calificați și de tehnicieni. în anii șesenalului au ieșit de pe băncile școlilor profesionale și tehnice circa 285 000 de muncitori calificați și aproximativ 100 000 de specialiști de nivel mediu, pregătiți în peste 500 de meserii.Formarea de specialiști cu studii superioare, la nivelul cerințelor progresului științei și tehnicii contemporane, a constituit, de asemenea, un obiectiv important al politicii 

țiile marxism-leninismului la marea cauză a unității și solidarității țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești este fermă, de neclintit. Partidul Comunist Român, România socialistă vor fi prezente totdeauna și își vor face datoria pînă la capăt în lupta împotriva dușmanului comun al popoarelor, imperialismul, conștiente fiind că epoca noastră este cea a triumfului cauzei mari și mărețe a socialismului, că cea mai sigură garanție pentru atingerea acestui țel este unitatea mișcării comuniste internaționale, unitatea și coeziunea țărilor sistemului mondial socialist. (Asistența, 
în picioare, aplaudă îndelung).

legate prin mii de fire de mase.Corespunzător dezvoltării întregului nostru partid, organizația regională de partid Maramureș, crescută și educată prin preocuparea plină de grijă a Comitetului nostru Central, s-a dezvoltat din punct de vedere cantitativ și calitativ, de la Congresul al VIII-lea al partidului numărul comuniștilor sporind cu aproape 30 000. O preocupare importantă a organelor și organizațiilor de partid a constituit-o educarea partinică a celor primiți în partid pentru a-și forma și dezvolta înaltele trăsături ale comunistului.O mare însemnătate se a- cordă în raport muncii cu cadrele. Marile sarcini care stau în fața noastră — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în raport — cer îmbunătățirea în continuare a muncii de selecționare, promovare și educare a cadrelor, ridicarea de noi activiști de partid și de stat, de lucrători din domeniul economiei, științei și culturii. Avem un activ puternic, marea lui majoritate cu pregătire politică și de cultură generală corespunzătoare, în care se îmbină armonios experiența bogată a cadrelor vîrstnice cu energia și entuziasmul celor tineri. Ne vom îngriji ca în munca noastră să se manifeste înalta principialitate partinică, să nu admitem sub nici o formă manifestări de subiectivism în aprecierea cadrelor. Unicul criteriu de apreciere al cadrelor șă fie devotamentul față de cauza partidului, capacitatea de a rezolva cu competență sarcinile, aportul adus la înfăptuirea politicii partidului.în raportul Comitetului Central și în proiectele de Directive cu privire la dezvoltarea economiei naționale, în proiectul de Statut al Partidului Comunist Român își găsesc expresie caracterul științific, realist al politicii partidului nostru, grija deosebită pentru ridicarea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Fiecare document, fiecare aliniat și prevedere sînt străbătute ca un fir roșu de înalta ținută marxist-leninistă a politicii partidului nostru, de dezvoltare continuă a societății noastre socialiste.Organizația regională Maramureș se prezintă azi mai puternică ca oricînd, strîns unită în jurul Comitetului Central al partidului nostru. Asigurăm Congresul că toți comuniștii, toți oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din regiunea Maramureș, însușindu-și documentele Congresului, vor munci cu elan și devotament nemărginit pentru înfăptuirea programului partidului de desăvîrșire a construcției socialismului și trecere la comunism.
BĂLANpartidului nostru. România are azi un învățămînt superior bine organizat, capabil să dea economiei și culturii personalul de înaltă calificare de care are nevoie. în ultimii șase ani, numărul de specialiști cu studii superioare, prevăzut a fi pregătit, a fost cu mult depășit.Pentru ca pregătirea științifică și culturală a tinerei generații să fie cît mai temeinică s-a urmărit, pe baza îndrumărilor partidului, îmbunătățirea conținutului învăță- mîntului, folosindu-se experiența pozitivă a școlii noastre și a învățămîntului din alte țări. Deși mai sînt unele lipsuri în rezolvarea acestor probleme, putem spune că • planurile și programele de învățămînt au fost în mare măsură îmbunătățite ; s-au elaborat noi manuale școlare cu un conținut mai bogat, mai accesibil, mai atractiv. O atenție deosebită s-a dat predării științelor sociale. S-a întărit tot mai mult activitatea educativă. Personalul didactic a crescut, ajungînd să fie de 3 ori mai numeros în comparație cu anul

(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. a IV-a) 1938 ; învățătorii și profesorii noștri sînt stimați și prețuiți, iar partidul și statul s-au îngrijit și se îngrijesc continuu să le creeze condiții tot mai bune de muncă și de trai. An d an s-a mărit și s-a consolidat baza materială a învăță- mîntului. Aceste rezultase obținute în dezvoltarea mîntului de toate gradele'*- ca de altfel rezultatele obțis nute în toate domeniile de activitate — reflectă justețea politicii partidului nostru. A- vem satisfacția de a constata că tineretul se evidențiază tot mai mult la învățătură și are o comportare demnă în societate, că absolvenții școlii noastre rezolvă cu competență problemele ce li se pun la locul de muncă unde sînt repartizați. Nivelul cultural general al poporului merge în f s cu cerințele transformării revoluționare a societății.Din raportul Comitetului Central al partidului se desprinde cu claritate consecvența politicii de dezvoltare multilaterală și în ritmuri înalte a economiei și culturii noastre în cincinalul care urmează. O astfel de dezvoltare — în condițiile puternicei revoluții științifice-tehnice contemporane — impune ridicarea nivelului i^^ural-științific al poporului, perfecționarea procesului instructiv-educativ în școlile de toate gradele, pregătirea unui număr mare de specialiști cu înaltă calificare, în acest scop, raportul prevede pentru învățămînt sarcini de mare răspundere ; creșterea numărului de elevi și studenți, dezvoltarea învățămîntului general și obligatoriu, crearea de școli medii (licee) de specialitate, ridicarea nivelului calitativ al învăță- mîntului de toate gradele, întărirea muncii educative în rîndurile tineretului studios, continua perfecționare meto- dico-științifică a pregătirii personalului didactic.Considerăm ca o indicație a raportului deosebit de importantă pentru ridicarea nivelului cultural-științific al poporului măsura ca, în anii care urmează, învățămîntul general și obligatoriu să fie lărgit și perfecționat pe baza
Constructorii și proiectanții Capitalei — din rîndul cărora fac parte — au întîmpinat cu un deosebit entuziasm cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., eveniment istoric de o deosebită importanță în viața partidului și a poporului nostru.în anii planului șesenal Capitala noastră a cunoscut transformări înnoitoare de mari proporții, prin realizarea unui vast program de investiții, care i-a schimbat înfățișarea, făcînd-o capabilă să răspundă cerințelor materiale și spirituale ale socialismului în plină ascensiune. în perioada 1960—1965 s-au construit în Capitală de 4,5 ori mai multe locuințe decît în cei șase ani anteriori, îmbogățin- du-se de asemenea cu numeroase edificii social-culturale.Ceea ce caracterizează munca proiectanților și constructorilor din Capitală, în fruntea cărora se află comuniștii, este adoptarea de noi metode în rezolvarea problemelor complexe de urbanism, arhitectură și tehnică constructivă pe baza unei concepții superioare.Volumul mereu crescînd al acestor lucrări și soluțiile tehnice în continuă perfecționare au determinat dezvoltarea concomitentă a bazei tehnico- materiale a construcțiilor. Se folosesc tot mai mult metode industriale de execuție : panouri mari, cofraje glisante, cofraje spațiale, prefabricate pentru instalații și altele. A- ceste rezultate obținute au dus în bună măsură ia creșterea productivității muncii în construcții cu aproape 60 la sută, fată de anul 1959.Paralel cu dezvoltarea bazei materiale a construcțiilor, a sporit și capacitatea de proiectare a Institutului „Proiect- București". Dacă în perioada ultimilor șase ani, numărul proiectanților a crescut cu 22 la sută, volumul proiectelor pentru locuințe elaborate de institutul nostru a crescut de peste două ori, asigurîndu-se documentația de execuție pentru un volum total de investiții de trei ori mai mare decît în 1959. îndeplinind angajamentele luate în cinstea Con
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, sintetizează minunatele înfăptuiri ale eroicei noastre clase muncitoare, ale întregului popor, sub conducerea partidului, în opera da

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN BĂLANunui studiu pe care trebuie să-l efectuăm. în acest studiu vor fi examinate — printr-o consultare largă cu specialiștii — condițiile necesare pentru trecerea la o durată mai mare de școlaritate, astfel ca să se asigure tineretului un nivel mult mai ridicat de pregătire și cunoștințe mult mal temeinice.Un număr mereu mai mare de tineri de la orașe și sate va fi cuprins, prin extinderea învățămîntului mediu, în licee de cultură generală și licee de specialitate. Prin înființarea liceelor de specialitate — industriale, agricole, economice, pedagogice — tinerilor li se va da posibilitatea de a dobîndi atît cunoștințe de cultură generală cît și o bună pregătire în meseria care îi va atrage. Absolventul școlii medii de specialitate, odată cu diploma de maturitate — care îi va permite, potrivit aptitudinilor sale, să urmeze învățămîntul superior — va obține și calificarea de tehnician în meseria aleasă.r O dezvoltare deosebită va cunoaște și învățămîntul profesional, ai cărui absolvenți vor fi tot mai numeroși și vor trebui să facă față atît cerințelor actuale în profesiune, cît și nevoii de adaptare la perfecționările continue ale tehnicii viitoare.Un mare ajutor îl aduce copiilor și tinerilor care studiază, ca și părinților lor, gratuitatea completă a învățămîntu- lui și acordarea gratuită a manualelor — de acum înainte și pentru toate clasele liceelor de cultură generală și de specialitate.Din raport se desprinde preocuparea consecventă a partidului nostru pentru pregătirea cadrelor cu studii superioare. Astfel, în cincinalul care urmează, numărul studenților va crește cu circa 25 la sută. Profilul facultăților va fi perfecționat, va crește nivelul științific al învăță- mîntului. Un accent deosebit se va pune pe îmbunătățirea învățămîntului tehnic și economic.învățămîntului superior tehnic va trebui să-i asigurăm un profil suficient de larg, care să permită formarea de specialiști cu o temeinică pre
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SIMIONgresului al IX-lea al P.C®., vom asigura pînă la sfîrșitkl acestui an toate proiectele de execuție pentru locuințele și complexele comerciale ce se vor da în folosință în anul viitor și circa 60 la sută din cele ale anului 1967.Sarcinile ce ne-au revenit din documentele de partid, îndrumările și indicațiile directe date de conducerea de partid cu prilejul discutării unor probleme de sistematizare, al analizării unor proiecte sau machete, al vizitelor pe șantiere, au constituit pentru noi un neprețuit sprijin în munca de proiectare și execuție, pentru care exprimăm profunda noastră recunoștință.Creșterea volumului construcțiilor de locuințe și social-culturale din orașul București a făcut necesară și a- doptarea unei forme corespunzătoare de organizare a muncii de partid pe șantierele noastre. Un prețios ajutor am primit din -partea conducerii partidului prin crearea unui comitet de partid, cu drept de organizație raională, care se ocupă de activitatea întreprinderilor pe șantierele de construcții ale Sfatului popular al Capitalei. Ca urmare a acestei măsuri, organizațiile de partid de pe șantiere au crescut și s-au întărit, cunosc mai bine problemele de producție și de educație politică de masă specifice șantierelor, le-a crescut competența tehnico-economi- că, putînd astfel să conducă, să îndrume și să controleze mai bine și la un nivel mai ridicat munca din construcții.Proiectele de Directive ale celui de-al IX-lea Congres al partidului jalonează drumul ascendent pe care îl avem de parcurs în următorii cinci ani. Din cele circa 300 000 apartamente ce se vor construi în cincinal, aproape o treime vor fi realizate numai în București. Vom lua toate măsurile necesare pentru ca noile locuințe ce se vor proiecta și executa în Capitală să aibă un confort sporit, prin creșterea spațiului de locuit și îmbunătățirea finisajelor.Deosebit de importantă pen

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN POENARUdesăvîrșire a construcției socialiste și indică perspectivele luminoase ce se deschid în fața noastră spre culmile cele mai înalte ale civilizației și progresului.în opera de industrializare socialistă a țării, partidul nostru a acerdat o atenție deose

gătire generală tehnică-știin- țifică, specialitățile fiind corelate cu dezvoltarea imediată și de perspectivă a economiei. Vom ține seama și de necesitatea asigurării unei pregătiri economice a viitorilor ingineri, pregătire corespunzătoare nevoilor producției.în sectorul învățămîntului economic, pentru unele facultăți este necesar să se perfecționeze pregătirea studenților prin cunoașterea tehnicii noi folosite în activitatea economică și administrativă. îmbunătățiri, îndeosebi în domeniul practicii, vom aduce învățămîntului agricol; vom proceda la o mai bună profilare a în- vățămîntului pedagogic.Din raport rezultă și sarcina de a perfecționa planurile, programele de învățămînt și manualele școlare, în așa fel încît conținutul învățămîntului de toate gradele să fie corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă. Vor fi îmbunătățite și metodele pedagogice de transmitere a cunoștințelor. Pentru aceasta va trebui să studiem în continuare tradițiile progresiste ale școlii românești, să examinăm cu toată grija propunerile pedagogilor noștri și să ne documentăm mai în profunzime cu privire la metodele care au dat bune rezultate în învățămîntul din alte țări. O mai, mare atenție decît pîna*ț?l'Ulli1 va trebui să acordăm spoririil interesului tineretului pentru tehnică, pentru unele ramuri de mare actualitate ale știind ței.Raportul subliniază și sarcinile deosebite care revin corpului didactic universitar în dezvoltarea cercetării științifice din țara noastră. Folosind condițiile favorabile create de partid și de guvern pentru dezvoltarea științei și culturii, personalul didactic din instituțiile de învățămînt — îmbinînd armonios cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, lucrînd cu îndrăzneală și cu mai mult spirit explorator — va trebui să contribuie mai direct, mai activ și cu mai multă eficiență la soluționarea problemelor majore pe care le pun desăvîrșirea construcției socialiste, progresul științific contemporan. Fiecare catedră va trebui să devină un labo
tru noi este sarcina din raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceau- șescu, privind promovarea în continuare a inițiativei și spiritului inovator al arhitecților și constructorilor pentru înlăturarea uniformității soluțiilor arhitecturale, lărgirea varietății noilor locuințe. Pentru înfăptuirea acestei prețioase indicații vom antrena cele mai bune cadre de specialitate, ar- hitecți și ingineri, cu o bogată experiență, care prin priceperea și puterea lor de muncă să găsească soluții originale care să confere un aspect variat și să individualizeze, prin arhitectura lor, clădirile și ansamblurile pe care le proiectăm, folosind elemente de arhitectură națională.• In mod just raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român subliniază necesitatea ca organele noastre de stat să-și îmbunătățească continuu munca de planificare și conducere. Aș vrea să arăt că, în realizarea planului de locuințe din Capitală, constructorii au întîmpinat unele greutăți datorită necorelării planului fizic de lucrări cu fondurile și mijloacele materiale acordate pentru realizarea lui. Din această cauză nu s-a putut asigura o desfășurare corespunzătoare a frontului de lucru, pentru a permite ritmicitatea în executarea lucrărilor și a făcut necesare intervenții pentru suplimentări care s-au rezolvat cu întîrziere de către Comitetul de Stat al Planificării.O sarcină de prim ordin căreia va trebui să-i acordăm toată atenția o constituie ridicarea pe o treaptă superioară a calității lucrărilor de construcții, executarea și darea în folosință a locuințelor în mod ritmic, o dată cu toate dotările social-culturale, comerciale și tehnico-edilitare necesare. Va trebui să chibzuim cu răspundere folosirea sporului de 10 la sută, prevăzut în proiectul de Directive, pentru creșterea gradului de echipare și confort al apartamentelor. Pentru rezolvarea acestor sarcini este necesar ca în scurtă vreme C.S.C.A.S. și 
bită dezvoltării industriei constructoare de mașini, ramură din care face parte și Uzina „1 Mai“-Ploiești. în locul micilor ateliere de reparat utilaje, moștenite de la capitaliști, s-a ridicat în anii regimului democrat-popular cea mai mare uzînă constructoare 

rator de cercetare științifică și o sursă de pregătire a tinerilor cercetători.Considerăm'însă că dezvoltarea amplă a cercetării științifice și marea diversitate a domeniilor de cercetare fac tot mai simțită necesitatea u- nui organ central de coordonare pe plan național. Prevederea din raport ca pe lîngă Consiliul de Miniștri să ia ființă Consiliul Național al Cercetării științifice corespunde, într-adevăr, unei cerințe reale a etapei actuale.Un deosebit accent pune raportul pe problema educării tineretului. Ministerul învățămîntului, cadrele didactice, activiștii din învățămînt, în colaborare tot mai strînsă cu organizațiile de tineret și cu familia, au datoria de a educa elevii și studenții în spiritul dragostei fierbinți față de partid și de popor, de a le dezvolta deprinderile de muncă perseverentă, pasiunea pentru însușirea — de pe pozițiile marxism-leninismului — a științei și culturii, de a-i pregăti să devină cetățeni demni ai patriei socialiste. Sîntem conștienți de eforturile pe care va trebui să le depunem pentru îndeplinirea acestei sarcini, ca și de lipsurile pe care le avem încă în a- cest domeniu, lipsuri pe care va trebui să le eliminăm cît mai neîntîrziat.Muncind cu devotamentul care-i caracterizează, însuflețiți de marile idei ale partidului, învățătorii și profesorii vor trebui să ridice la un înalt nivel procesul instructiv- educativ din școli, să se documenteze și să se perfecționeze necontenit în specialitatea pe care o au, să ofere prin munca și comportarea lor un exemplu personal demn de urmat de către tineret.încheind, exprim încă o dată deplinul acord cu raportul Comitetului Central, precum, și cu proiectele de Directive și proiectul de Statut — și asigur Congresul că lucrătorii din învățămînt vor depune toate eforturile pentru a îndeplini în cele mai bune condiții, la un înalt nivel calitativ, sarcinile pe care le vor primi, aducîndu-și în felul a- cesta contribuția la fericirea poporului și prosperitatea României socialiste.
POPC.S.P. să definitiveze tematica necesară.Pentru mărirea decalajului dintre proiectare și execuție de o însemnătate deosebită este prevederea din proiectul de Directive de a se lua măsuri pentru simplificarea modului de elaborare și avizare a documentațiilor. Aceasta presupune însă ca institutele de proiectare și consiliile teh- nico-științifice să aprofundeze problemele tehnico-economice. găsind soluțiile cele mai raționale, astfel ca documentațiile pentru investiții să fie de calitate superioară. Pe lîngă a- ceasta ■ este necesar ca atît C.S.P. cît și C.S.C.A.S. să fie mai operative în avizarea documentațiilor și să elimine subiectivismul care se manifestă uneori în munca aparatului acestora.Dacă înfățișarea de astăzi a Capitalei patriei noastre este cu totul diferită față de acum șase ani, ne putem imagina cum va arăta orașul nostru în următorii cinci ani, perioadă în care se va construi și mai mult. Lucrări unicate de importanță republicană ca : Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, „Teatrul Național, Centrul de televiziune etc., vor constitui adevărate podoabe ale orașului, expresie de înalt nivel tehnic și estetic. Este o cinste pentru noi să primim sarcina de încredere de a concepe și a crea cadrul în care se desfășoară viața oamenilor, în care ei lucrează, învață, se recreează ; sarcina de a materializa în beton și cărămidă, în oțel și sticlă ideile înaintate ale timpului nostru, ideile profundului umanism al socialismului.Noi, constructorii și proiectanții din București, în fruntea cărora sînt comuniștii, ne angajăm în fața Congresului să dăruim întreaga noastră capacitate creatoare, toată puterea și pasiunea muncii noastre pentru ca, sub conducerea înțeleaptă a partidului, să construim orașul nostru modern, frumos, Capitala demnă a Republicii Socialiste România.

de utilaj petrolier din țară, care în prezent satisface integral necesarul intern, creînd totodată disponibilități pentru export.în dezvoltarea și modernizarea uzinei, un sprijin prețios l-am primit din partea tovarășilor din conducerea parti

dului, care în repetate rînduri au venit în mijlocul colectivului nostru, s-au interesat de activitatea uzinei și ne-au îndrumat în rezolvarea principalelor probleme ale producției. In numele colectivului Uzinei „1 Mai“, mulțumesc conducerii partidului pentru ajutorul permanent ce ni l-a acordat.în anii șesenalului, comitetul de partid al uzinei a orientat întreaga sa activitate spre rezolvarea sarcinilor trasate de Congresul al VIII-lea al partidului, punînd în centrul preocupărilor asimilarea de produse noi, modernizarea utilajului, îmbunătățirea continuă a calității produselor și pregătirea de cadre capabile să stăpînească tehnica actuală. în această perioadă, colectivul uzinei a dublat producția globală și marfă.Subordonarea întregii munci politice realizării sarcinilor economice a permis ca, în anii șesenalului, colectivul uzinei noastre să asimileze 5 tipodi- mensiuni de noi instalații de foraj pentru adîncimi de la 2 000—7 000 metri, printre care și instalația 3 DH-200 A, care a fost distinsă cu Medalia de Aur la Tîrgul internațional de la Leipzig. De asemenea, au fost asimilate un număr de 65 produse noi ca : sape de foraj, instalații pentru prevenirea erupțiilor, pompe de noroi pentru mare adîncime, turbine de foraj și altele.Călăuziți de hotărîrile partidului, noi ne-am ocupat îndeaproape de îmbunătățirea calității instalațiilor și agregatelor ce le fabricăm. Expe
înfățișînd bilanțul mărețelor înfăptuiri obținute de ponorul român, raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu face o profundă a- naliză principială a drumului parcurs și stabilește obiectivele esențiale ăle activității de viitor. Ca învățătoare, am reținut, adînc impresionată, tabloul însuflețitor al realizărilor remarcabile care au făcut ca învățămîntul de toate gradele să cunoască o dezvoltare din ce în ce mai mare și o continuă perfecționare.Fac parte din generația tî- nără de învățători care, împreună cu cadrele didactice mai în vîrstă, muncește cu devotament în noile condiții create de partid pentru înfăptuirea revoluției culturale. .Una din cele mai îmbucurătoare realități ale școlii de astăzi este generalizarea învățămîntului de 8 ani. A- ceasta a fost posibilă datorită dezvoltării bazei materiale. Oriunde îți întorci privirea întîlnești construcții noi de școli, înzestrate cu mobilier și material didactic modern. Numai în raionul Zimnicea, unde îmi desfășor activitatea, s-au construit în anii șesenalului mai multe săli de clasă decît totalul existent înainte de reforma învățămîntului.Ne aflăm în fața unei noi și importante etape a construcției socialiste care pune sarcini de seamă și învățămîntului. Așa cum se arată ' în raport, s-au creat condiții pentru trecerea în următorii ani la mărirea duratei învățămîntului obligatoriu de cultură generală. Văzînd în această măsură grija permanentă a partidului pentru pregătirea tot mai temeinică a viitorilor constructori ai socialismului, noi, cadrele didactice, o salutăm cu căldură, exprimîndu- ne hotărîrea de a munci cu
Raportul Comitetului Central, prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a înfățișat pe larg bogatul și impunătorul tablou al realizărilor obținute de poporul nostru, condus de partid, în înfăptuirea politicii da construire a socialismului, ®e făurire a vieții noi. Așezat pe temelia solidă a acestor realizări, planul măreț de dezvoltare a României socialiste în următorii ani constituie un program profund realist, izvo- rît din analiza științifică a necesităților și posibilităților de care dispune țara noastră. Realizările mari obținute, perspectivele luminoase înfățișate ne îndeamnă să murlcim cu și mai mult elan pentru înflorirea, în continuare, a patriei noastre. *încheierea cooperativizării, consolidarea gospodăriilor de stat și creșterea bazei tehnice,- materiale au creat condiții pentru dezvoltarea continuă a întregii agriculturi. Pe această bază producția agricolă vegetală și animală a marcat o creștere însemnată, s-a caracterizat printr-o stabilitate mai mare, deși aproape în toți anii din ultima perioadă condițiile climatice au fost mai puțin favorabile. în această privință sînt edificatoare rezultatele obținute la grîu și la porumb — principalele culturi cerealiere, care ocupă peste 67 la sută din suprafața arabilă a țării. Roadele aplicării măsu

riența dobîndită și analiza critică a celor mai noi realizări pe plan mondial ne-au permis să introducem în permanență îmbunătățiri constructive și tehnologice care au dus la ridicarea parametrilor tehnico- funcționali ai instalațiilor. Un succes al colectivului uzinei noastre îl Constituie instalația 4 DH-315 pentru forajul sondelor la mari adîncimi, realizată în cinstea celui de al IX-lea Congres al P.C.R.Succesele deosebite obținute de colectivul Uzinei „1 Mai“ ar fi fost de neconceput fără o susținută muncă politică și organizatorică desfășurată de organizația noastră de partid. Am constituit organizații de bază la serviciile de concepție, am repartizat mai judicios forțele de partid în sectoarele hotărîtoare ale producției. Pentru rezolvarea problemelor ce ne-au stat în față, comitetul de partid a luat măsuri ca acestea să fie bine cunoscute de comuniști și întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni, organized largi consultări pentru găsirea celor m<ji eficiente forme de rezolvare a lor. Din dezbateri au rezultat propuneri valoroase, care au constituit un program de lucru pentru organizația de partid și conducerea uzinei.Complexitatea crescîndă a sarcinilor ne-a impus aplicarea celor mai corespunzătoare forme și metode de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii din uzină. Au fost extinse formele superioare ale învățămîntului de partid, 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MĂRIA GHIRȚOIabnegație pentru traducerea ei în viață.în raport se subliniază că învățămîntul obligatoriu trebuie să asigure elevilor o bună pregătire, temeinice cunoștințe de cultură generală, științifice șl tehnice. Aceasta impune îmbunătățirea predării matematicii, fizicii, chimiei și a celorlalte obiecte de învățămînt, prin folosirea în condiții mai bune a . mijloacelor tehnice moderne. Consider că în a- ceastă direcție nu s-a făcut tot ceea ce s-ar fi putut face pe măsura posibilităților existente. 'Pentru' a veni în sprijinul învățătorilor și profesorilor este necesar să se stabilească o mai strînsă colaborare între școală și ins.tituțiile de învățămînt superior, care să pună la îndemîna membrilor corpului didactic o mai largă documentare. Ar fi de mare ajutor elaborarea unor studii de specialitate cu privire la particularitățile psihice ale dezvoltării elevilor, îndrumarea muncii independente a acestora, stimularea activității lor creatoare. Nevoia perfecționării continue a învățămîntului cere ca Institutul de științe pedagogice să ajute mai mult cadrele didactice pentru folosirea mijloacelor moderne de transmitere a cunoștințelor, îmbunătățind ' metodele de predare, generalizând experiența pozitivă a cadrelor cu o îndelungată activitate didactică.Mi-aș permite, totodată, să fac unele referiri și la manualele școlare. Știu că munca de elaborare a unui manual nu este chiar atît de ușoară. Se poate spune că manualele au fost îmbunătățite simțitor. Totuși, mai sînt, după părerea mea, încă multe de făcut în această privință. Am în vedere în primul rînd o mai mare preocupare pentru a in

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE GIOSANrilor agrotehnice s-au evidențiat mai ales în gospodăriile de stat, care în 1964 au realizat, în medie, pe întreaga suprafață, peste 3 000 kg porumb boabe la hectar ; un număr de 118 gospodării de stat au realizat în medie peste 4 000 kg porumb la hectar. în același an, 516 cooperative agricole au obținut peste 3 000 kg porumb la hectar. Și în atest an ne așteptăm la o recoltă bună. Pînă acum, gospodăriile de stat au recoltat grîul de pe 80 la sută din suprafața' cultivată și au realizat în medie ,peste 2 700 kg la hectar ; numeroase cooperative agricole, după cum am aflat cu toții din cuvîntul multor vorbitori, obțin recolte bogate. Se întrevede nu numai în regiunea • Dobrogea, regiune fruntașă, dar și în ansamblu pe țară să realizăm o producție de grîu mai mare decît cele de pînă acum. De asemenea, starea de vegetație la porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi este promițătoare. Toate acestea demonstrează rezervele mari de care dispune agricultura noastră, posibilitățile pe care le are fiecare unitate agricolă de a obține recolte tot mai mari și pe care avem datoria să le punem în adevărata lor valoare în anii viitori.Dezvoltînd succesele de pînă acum, partidul orientează cu consecvență dezvoltarea agriculturii pe o cale intensivă, pe baza mecanizării complexe, a 

ceea ce a contribuit la cunoașterea aprofundată a învățăturii marxist-leniniste, a politicii partidului nostru, la înarmarea comuniștilor cu cunoștințe teoretice în strînsă legătură cu sarcinile concrete ale producției.Dezbaterea proiectelor de Directive a constituit o manifestare a maturității politice a colectivului uzinei noastre. Participarea în masă la aceste dezbateri, numărul mare de propuneri făcute în vederea transpunerii în viață a prevederilor cuprinse în aceste documente reflectă hotărîrea fermă a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri de a îndeplini neabătut sarcinile ce le revin. în fața colectivului Uzinei „1 Mai“-Ploiești stau sarcini de mare răspundere pe linia continuării acțiunii de modernizare a utilajelor fabricate, în pas cu tehnica cea mai avansată, creșterii producției de instalații de foraj de mare adîncime, însușirii de noi tipuri de scule și dispozitive specifice industriei petroliere.In munca noastră vom pune un accent deosebit pe diversificarea într-o măsură mai mare a fabricației, pentru a pune la dispoziția beneficiarilor utilaje care să asigure o înaltă productivitate, extin- zînd în același timp șl posibilitățile de export ale țării noastre. Ne propunem ca, folosind subansamble ale instalațiilor de foraj, să trecem la realizarea de instalații pentru forarea puțurilor de mină, îndeosebi a celor de aeraj, asi- 
troduce în manuale cuceririle cele mai noi ale științei și tehnicii contemporane, precum și transformările survenite în viața economică și so- cial-politică a societății noastre. De asemenea, cred că este necesar ca la redactarea cărților școlare să se țină seama de faptul că ele sînt scrise pentru elevi. De aceea, fără a renunța la exigență, fără a aluneca în simplism, să se depună eforturi pentru a le face mai accesibile pentru elevi. în calitatea mea de învățătoare, propun să se acorde mai multă atenție manualelor pentru cei mici, bucăților de lectură care' să trezească emoții și sentimente puternice de dragoste și mîndrie pentru partid, pentru poporul nostru, pentru patrie.Raportul Comitetului Central a subliniat creșterea competenței organizațiilor de partid în rezolvarea sarcinilor în toate domeniile de activitate. Acest lucru este ilustrat și de activitatea organizațiilor de partid din școlile regiunii București. în acest sens apreciez ca deosebit de importantă prevederea din proiectul noului Statut al P.C.R. ca organizațiile de bază din scoli să pună în centrul activității lor ridicarea în continuare a calității procesului instructiv-educativ, să se preocupe de ridicarea nivelului politic și ideologic al cadrelor didactice, de educarea elevilor în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al dragostei și atitudinii înaintate față de muncă, al principiilor moralei comuniste.Nouă, cadrelor didactice de la sate, în afară de activitatea depusă la catedră, ne revine misiunea nobilă, plină de frumusețe și adînci satisfacții, de a contribui la desfășurarea muncii cultural-educative de 
chimizării, extinderii irigațiilor și a altor măsuri de cea mai mare însemnătate pentru creșterea recoltelor la hectar și a producției zootehnice.în proiectul de Directive se prevede să se obțină în perioada 1966—1970 o producție a- gricolă medie cu circa 20 la sută mai mare față de anii 1961—1965. în cuvîntul meu mă voi referi la cîteva din problemele ce revin Consiliului. Superior al Agriculturii, specialiștilor din agricultură și a căror rezolvare va contribui la înfăptuirea acestei prevederi.Așa' cum se subliniază în raport, principalele eforturi ale oamenilor muncii din a- gricultură trebuie îndreptate spre realizarea sarcinilor privind creșterea producției de cereale și lărgirea bazei furajere. Statul face investiții mari pentru a asigura mărirea producției agricole. O parte importantă din aceste investiții va fi folosită pentru extinderea și diversificarea mecanizării lucrărilor agricole. Realizarea planului de mecanizare complexă a tuturor ramurilor agricole necesită din partea noastră să stabilim în cel mai scurt timp sistema de mașini atît pentru fiecare cultură, cît și pentru zootehnie, să asigurăm cu prioritate mașinile necesare recoltării sfeclei de zahăr, cartofilor, efectuării lucrărilor pe terenuri în pantă, producerii și preparării fura

gurînd industria minieră cu utilaje moderne, de înaltă eficiență economică.Organizația de partid va mobiliza specialiștii din uzină să rezolve problema diversificării modului de acționare a instalațiilor de foraj, cum ar fi acționarea electrică cu alimentare de la rețea și acționarea Diesel electrică. în același timp, vom acorda toată atenția preocupării pentru lărgirea gamei de pompe de noroi, de instalații pentru prevenirea erupțiilor, îndeosebi pentru forajul de mare adîncime. Vom acționa cu și mai multă hotărîre în direcția găsirii celor mai bune soluții pentru îmbunătățirea calității și durabilității în exploatarea instalațiilor și agregatelor de foraj și, în primul rînd, a sapelor de foraj. Pentru transpunerea în viață a acestei importante sarcini, considerăm oportună întărirea capacității de proiectare în uzină, o colaborare mai strînsă cu beneficiarii în urmărirea performanțelor în exploatare a noilor tipuri de sape și îmbunătățirea muncii de cercetare și documentare asupra celor mai noi realizări obținute pe plan mondial în acest domeniu.Organizația noastră de partid asigură Congresul că va munci neobosit pentru antrenarea întregului colectiv la îndeplinirea sarcinilor stabilite în Directive, convinși fiind că prin aceasta contribuim, alături de întregul nostru popor, la dezvoltarea pe maide- • parte a scumpei noastre patrii.
masă. Răspunzînd cu entuziasm chemării partidului, învățătorii și profesorii din toate satele regiunii noastre participă cu dragoste la a- ceastă muncă, făcînd ca în orele de seară izvoarele culturii să aducă bucurii și împliniri în inimile celor ce lucrează pe ogoarele înfrățite, în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu sînt subliniate sarcinile sporite care ne revin și în acest domeniu. Va trebui să depunem mai multe eforturi în direcția îmbunătățirii conținutului manifestărilor cultural-artistice, astfel ca acestea să răspundă direct și mai eficient cerințelor puse de procesul dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, de continuă întărire economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, de dezvoltare a conștiinței socialiste a țărănimii cooperatiste.Trăim într-o țară condusă cu înțelepciune de un cîrmaci încercat — Partidul Comunist Român — a cărui politică realistă și profund umanistă am simțit-o din plin și noi, lucrătorii de pe tărîmul învățămîntului. De la an la an condițiile noastre de muncă și de viață s-au îmbunătățit tot mai mult. Ne bucurăm de mare prețuire din partea partidului și statului, a tuturor oamenilor munciiMi-a umplut inima de bucurie aprecierea caldă și plină de grijă făcută în raportul Comitetului Central asupra activității pe care o desfășoară cadrele didactice de pe întreg cuprinsul scumpei noastre patrii. Această apreciere ne dă un nou imbold în munca noastră, care, îngemănată cu activitatea plină de avînt a întregului popor, va asigura îndeplinirea cu sycces a hotărîrilor ce vor fi adoptate de istoricul nostru Congres.
jelor. Pentru aceasta va trebui ca, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să manifestăm mai multă operativitate în efectuarea studiilor, experimentărilor, în proiectarea, omologarea și asimilarea mașinilor în fabricație. Trebuie subliniat acest lucru deoarece pînă acum au fost unele cazuri cînd omologarea și introducerea în fabricație a noilor tipuri de mașini s-a făcut cu întîrziere.înzestrarea agriculturii cu tehnică modernă necesită și mai multă grijă din partea organelor Consiliului Superior al Agriculturii pentru repartizarea și folosirea judicioasă a mașinilor, potrivit cerințelor fiecărei zone și pregătirea unui număr mai mare de mecanizatori.Alături de mecanizare, partidul nostru acordă o atenție deosebită chimizării agriculturii, aceasta constituind una din căile principale de sporire a recoltelor medii la hectar, de intensificare a producției agricole. Eficiența folosirii îngrășămintelor chimice în țara noastră este demonstrată în mod convingător de realizările gospodăriilor de stat. în perioada anilor 1962—-1964, gospodăriile de stat au folosit în medie 70—80 kg îngrășăminte chimice substanță activă la hectarul de grîu, iar la porumb 50—60 kg. Ca urma-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE GIOSAN CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION COMAN
(Urmare din pag. a V-a) re, ele au obținut în medie un plus de 700 kg de grîu și 1 000 kg porumb la hectar, față de cooperativele agricole. Ținînd seama că pînă în 1970 vor reveni, pe ansamblul agriculturii, 110 kg îngrășăminte chimice substanță activă la hectarul de teren arabil, cooperativele agricole vor putea folosi cantități însemnate de îngrășăminte, care, alături de semințe din soiuri tot mai productive, de mecanizarea complexă a lucrărilor, vor permite să se obțină producții la nivelul celor realizate de gospodăriile de stat în etapa actuală și chiar să fie depășite de numeroase cooperative a- gricole. Aceasta ar însemna anual un plus de 1,7 milioane tone grîu și 2 milioane tone porumb, fapt de deosebită însemnătate pentru economia națională, pentru consolidarea cooperativelor agricole și bunăstarea țărănimii cooperatiste.Pentru a folosi rațional cantitățile mari de îngrășăminte de care vom dispune în anii următori, trebuie să luăm de pe acum unele măsuri. în țara noastră există o mare diversitate de tipuri de sol, care se întîlnesc chiar între hotarele aceleiași unități. De aceea, vom intensifica studiile și cercetările menite să stabilească modul cel mai eficient de folosire a îngrășămintelor chimice. în acest scop va fi extinsă activitatea laboratoarelor de agrochimie pentru a putea efectua analiza solurilor din fiecare unitate de producție o dată la 3—4 ani.Acțiunea de chimizare a agriculturii include utilizarea substanțelor de combatere a dăunătorilor și bolilor. Ne revine sarcina să stabilim modul cel mai eficient de folosire a substanțelor insecto- fungicide, pe baza cunoașterii biologiei dăunătorilor, a timpului optim de efectuare a acțiunilor de prevenire și combatere. Este de mare însemnătate ca industria chimică să producă într-un timp cît mai scurt insectc-fungicide selective de mare eficacitate și în cantitățile necesare agriculturii. De asemenea, se simte nevoia ca agricultura să fie dotată cu un număr mai mare de avioane utilitare pentru combaterea rapidă a unor dăunători care apar pe suprafețe întinse, producînd în timp scurt pagube însemnate.După cum s-a arătat în raportul general al C.C., ca și în raportul la proiectul de Directive, sarcini deosebit de mari stau în fața lucrătorilor din agricultură cu privire la amenajarea pentru irigare în bune condiții a celor circa 400 000 ha și exploatarea lor cu eficiență economică maximă. Pentru aceasta ne revine sarcina urgentă de a stabili o colaborare cît mai strînsă între unitățile de cercetare, de proiectare, de execuție și de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DEMOSTENE BOTEZAscultînd rapoartele prezentate Congresului am avut imaginea lumii noi, în plină desfășurare pe pămîntul țării noastre și am înțeles mai bine ca oricînd marea forță a partidului, complexitatea uriașă a sarcinilor și răspunderii sale, puterea de neînvins a unității dintre partid și popor, claritatea și realismul judecății partidului.Clasa muncitoare, îndrumată de Partidul Comunist Român, a asigurat scriitorilor și oamenilor de artă un loc de muncă însemnat pe schelele zidirii acestei lumi, și am intrat cu mîndrie în această lume cu sufletul și cu meșteșugul nostru. Toată recunoștința scriitorilor pentru cinstea de a participa astăzi la acest înalt sfat al țării ca tovarăși de muncă — ajutoare de nădejde, cum ne-a onorat odată prețuirea partidului.Raportăm așadar și noi, ca toți ceilalți tovarăși, împlinirea sarcinilor pe care le-am avut de realizat de la ultimul Congres, cu rezultatele și bune și mai puțin bune ale muncii noastre și arătăm ceea ce trebuie să constituie țelul și angajamentele noastre de viitor. A relata statistic că din 1960 pînă în 1965 scriitorii au scris și publicat aproape 3 000 de cărți nu este a spune prea mult. Esențial este că poporul își găsește în ele viața, preocupările și năzuințele sale și că ele s-au bucurat de apreciere în raportul Comitetului Central. Și tre- buiește să adaug cu mîndrie că 795 de cărți românești, proză și poezii, au fost traduse și publicate în cursul șese- nalului peste hotare în 35 de limbi străine și că astfel sensibilitatea autentică românească, viața poporului nostru este cunoscută și emoționează oameni din toate rasele pămîntului.Ar fi poate nedrept să atrag tot meritul acesta asupra valorii scrierilor noastre. Sîntem în această privință beneficiarii prestigiului cîști- 

exploatare, in vederea delimitării suprafețelor ce vor fi irigate, stabilirea celor mai corespunzătoare sisteme și metode de irigare, diferențiat, în funcție de condițiile locale, prin care să asigurăm economisirea pămîntului și a apei, să prevenim pericolul de să- răturare a solului; să stabilim culturile, soiurile, măsurile agrotehnice care asigură producții mari și ieftine. Totodată se impune pregătirea unor cadre de ingineri, tehnicieni, muncitori calificați, care să stăpînească pe deplin această tehnică, deloc ușoară, încă din acest an, pe baza planului în curs de elaborare de către Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul învățământului, se va trece la formarea acestor cadre.Pe lîngă suprafețele amenajate din fondurile statului, așa cum s-a subliniat și în raport, în aproape fiecare gospodărie de stat și cooperativă agricolă sînt posibilități de irigare prin utilizarea surselor locale de apă : rîuri, bălți, lacuri, apa freatică. Așa cum au arătat tovarășii Gheorghe Goina, de la cooperativa agricolă Sîntana, și Anghel Mircea Dan, de la Grindu, utillzîhd apa freatică cu cheltuieli minime, au irigat sute de hectare, de pe care au obținut recolte mari la porumb, legume, la plantele furajere și îndeosebi la lucernă — producții de 2—3 ori mai mari decît în condiții neirigate. Dacă fiecare cooperativă agricolă ar folosi surse locale de apă și ar amenaja numai cîte 50 ha, suprafața irigată pe țară ar putea crește cu circa 200 000 ha, ceea ce ar constitui o mare sursă de sporire a producției, a veniturilor cooperativelor agricole.O rezervă importantă pentru sporirea recoltelor o constituie folosirea semințelor din soiuri și hibrizi de mare productivitate. Se cunoaște faptul că la grîu și porumb s-a asigurat, în ultimii ani, pentru întreaga suprafață cultivată, sămînță din soiuri și hibrizi productivi. La sfecla de zahăr se va generaliza în următorii 2—3 ani folosirea seminței poliploide, care dă un mare spor de recoltă. S-au creat soiuri și hibrizi de floarea-soarelui cu un conținut de ulei de aproape 50 la sută. Aceste rezultate va trebui să le consolidăm prin crearea de noi soiuri și hibrizi mai productivi, rezistenți la atacul bolilor și al dăunătorilor, adaptați mai bine condițiilor pedoclimatice din diferitele zone ale țării. Trebuie ca în anii următori să generalizăm folosirea în producție a semințelor din soiurile cele mai valoroase la toate culturile. Dar aceasta nu este suficient. Este necesar să acordăm mai multă atenție condiționării și păstrării semințelor, repartizării lor pe baza unei mai bune raionări.
gat de țara noastră care a determinat un interes sporit și pentru creația oamenilor noștri de litere. •Lărgirea tematicii și îmbogățirea fondului de idei — a- cestea sînt valorile active de bilanț care au dat literaturii noastre contemporane o structură organică sănătoasă.Ne rămîne în viitor să apro- fundăm realitatea, forța motrice a energiei omului nou. Marea bogăție a sufletului o- menesc este cunoașterea și dragostea pentru semenii săi, conștiința vie a unei comuniuni. Iar cultura și gîndirea, oricît de rafinate, nu trebuie să substituie noțiuni abstracte în locul realității, nu trebuie să ne îndepărteze de viață și natură.Țelurile literaturii noastre în noua etapă, pentru a răspunde mesajului ei firesc, sînt arătate pe cît de limpede pe atît de desăvîrșit în raportul Comitetului Central. Citez : „Creatorii de artă ai societății socialiste trebuie să se identifice cu aspirațiile celor ce muncesc, să slujească țelul măreț al făuririi unei vieți tot mai fericite pentru întregul popor", „Poporului, adevăratul făuritor al tuturor bogățiilor patriei, trebuie să-i închine oamenii de artă și cultură tot ceea ce pot crea mai frumos și mai bun".Cu vorbe înflăcărate tovarășul Nicolae Ceaușescu ne spune : „alegeți tot ceea ce credeți că este mai frumos în culoare, mai expresiv în grai, redați realitatea cît mai variat în proză, în poezie, în pictură, sculptură și muzică, cîntați patria și poporul nostru minunat, pe cei ce și-au închinat întreaga viață înfloririi României".Ce maestru al cuvîntului ar putea exprima mai frumos și mai limpede aceste adevăruri fundamentale ale artei noastre ?Pentru a-și îndeplini acest mesaj arta noastră nu poate fi decît o artă realistă. Așa a fost arta noastră populară, 

Folosind semințe bine condiționate putem reduce norma de însămînțare cu circa 20 la sută. Numai la grîu, prin a- ceastă măsură, pe ansamblul agriculturii ar rezulta o economie de peste 100 000 tone — cantitate suficientă pentru a asigura pîinea populației Capitalei pe un an de zile.în raportul Comitetului Central se arată importanța pe care o are într-o agricultură avansată creșterea animalelor, ramură de producție cate trebuie să ocupe un loc principal atît ca volum al producției, cît și ca venituri.Partidul și guvernul au luat un complex de măsuri pentru dezvoltarea zootehniei, între care un rol important îl are stimularea producătorilor în sporirea producției animale. Rezultatele lor pozitive ne sînt cunoscute. Trebuie spus însă că față de condițiile noastre rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților. în unele cooperative agricole efectivele sînt reduse, starea fiziologică a animalelor nu este corespunzătoare, din cauza furajării insuficiente și unilaterale.O primă problemă care trebuie să ne preocupe este aceea a creșt erii efectivelor matcă și în primul rînd a vacilor de lapte. Se impune să orientăm unitățile agricole spre creșterea cu preponderență a acelor specii care asigură valorificarea cît mai deplină a condițiilor naturale locale, a resurselor de furaje, punerea în valoare a experienței și tradiției crescătorilor.A doua problemă care trebuie rezolvată, și care este strîns legată de prima, o constituie ridicarea valorii biologice a animalelor. Avem rase de animale valoroase care printr-o furajare și îngrijire rațională pot să dea producții mari. Ele pot și trebuie să fie în continuare îmbunătățite și înmulț'te, intensificînd acțiunile de selecție în toate fermele de animale ale gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole, organizînd pe baze științifice reproducția animalelor.O însemnătate hotărîtoare pentru mărirea producției zootehnice o are asigurarea bazei furajere. Cele 4 milioane de hectare de pășuni și finețe naturale dau producții de furaje încă scăzute. Trebuie să aplicăm un complex de măsuri cum sînt fertilizarea și supra- însămînțarea cu semințe de ierburi valoroase, executarea lucrărilor de întreținere, organizarea pășunatului rațional și altele. O suprafață însemnată din terenul arabil este destinată producției de furaje; dar și pe aceste suprafețe randamentul la hectar este scăzut.. Această stare de lucruri se datorește și faptului că institutele de cercetări, stațiunile experimentale, consiliile agricole nu s-au preocupat de stabilirea pe zone a celor mai indicate culturi furajere, nu 
așa a fost arta marilor noștri înaintași. Astfel o impune sănătatea și echilibrul poporului nostru.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu dă prețioase îndrumări și în ceea ce privește preocuparea pentru continua înnoire și perfecționare creatoare a mijloacelor de exprimare artistică, diversitatea de stiluri unde trebuiește înlăturată orice tendință de exclusivism sau rigiditate.în această căutare de înnoire a formelor și a mijloacelor de exprimare stă germenul progresului artei. Dar căutarea să fie impulsul firesc al unei nestăvilite cerințe lăuntrice, nesatisfăcută de formele existente; să nu fie o înnoire de dragul înnoirii. Ea să fie cerută de nevoia expresiei optime a conținutului.Noile mijloace de exprimare artistică să fie puse în slujba unor idei și sentimente înalte, pentru a justifica minunea unică a spiritului uman, pentru a răspunde chemării lui în Univers. Să folosim arta pentru a promova mai multă dragoste de om, mai multă dreptate, mai multă înțelegere, eliberarea lumii de sub obsesia chinuitoare a crimelor în masă și a distrugerilor. Considerăm că ne îndeplinim misiunea și de scriitori și de oameni luptînd cu arta noastră în primele rîn- duri pentru acele cuceriri progresiste care vor trece lumea într-o altă fază a dezvoltării ei istorice.Ne angajăm să creăm o a- semenea literatură realistă care să servească cele mai no- I bile și generoase idei, cauza clasei muncitoare, căci concepția partidului despre rosturile literaturii este organic și a noastră, izvorîtă din rațiunea de a exista ca scriitor, din imperativul conștiinței noastre. Orice operă literară trebuie să servească o idee, din bogăția ideologiei noastre, din tezaurul civilizației omenirii, 

s-a organizat producerea de semințe . în cantitățile necesare. Este necesar să extindem plantele de nutreț de mare randament, să le amplasăm pe cele mai potrivite terenuri, să aplicăm în totalitate măsurile agrotehnice, să organizăm recoltarea și depozitarea lor în cele mai bune condiții. Consiliile agricole în strînsă colaborare cu stațiunile experimentale trebuie să organizeze producerea de semințe de plante de nutreț în unități specializate, asigurînd în următorii ani în întregime cantitățile necesare de semințe pentru întregul sortiment de plante furajere și îndeosebi de lucernă, trifoi, sparcetă, de ierburi valoroase pentru su- praînsămînțarea pajiștilor și altele.Crearea consiliilor agricole, încadrarea cooperativelor a- gricole cu specialiști constituie un important sprijin acordat de partid și de stat țărănimii. Așa cum s-a arătat în raportul C.C., în activitatea organelor agricole s-au manifestat lipsuri. Din această critică vom trage toate învățămintele. Este necesar ca începînd cu Consiliul Superior al Agriculturii să ne îmbunătățim metodele și stilul de muncă, să asigurăm o îndrumare mai competentă și mai operativă a unităților agricole. Trebuie întărită răspunderea specialiștilor pentru îndrumarea și conducerea tehnică a activității unităților agricole socialiste. Nu poate exista satisfacție mai mare pentru un specialist din agricultură decît aceea de a-și vedea încununată munca de sprijinire a țărănimii prin producții din ce în ce mai mari.Consider foarte bună măsura cuprinsă în raport de a se crea organe intercoopera- tiste — uniuni raionale și regionale ale cooperativelor a- gricole și a unui organ central. Aceasta va contribui la îmbunătățirea formelor de îndrumare și conducere a activității economice a cooperativelor a- gricole și va da posibilitate consiliilor agricole să se ocupe de sarcinile pentru care au fost create: introducerea în producție a celor mai avansate metode agrozootehnice, izvo- rîte din rezultatele cercetărilor științifice și din practica înaintată, generalizarea experienței pozitive a unităților a- gricole fruntașe, stabilirea celor mai eficiente căi de sporire a producției.însuflețiți de perspectivele mărețe care se deschid în fața țării noastre socialiste, de încrederea de care se bucură din partea partidului, specialiștii, umăr la umăr cu toți oamenii muncii din agricultură, vor lupta cu hotărîre și perseverență pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, pentru fericirea și bunăstarea poporului.
din forța spirituală contemporană ce împinge lumea spre progres — și o formă adecvată care să nu depășească prin exagerări legea echilibrului, componentă a frumosului.închei cuvîntul meu cu arătarea că ne-am îndeplinit cu dragoste sarcina ce am avut-o pentru creșterea și formarea schimbului scriitoricesc de mîine. Astăzi scriitorii tineri, cei sub 40 de ani, au început să preia conducerea creației literare și an de an apar, din- tr-odată cu drept de prezență în istoria literară de mîine, n<ți și noi nume de scriitori. De la ultimul Congres pînă astăzi s-au ridicat din anonimat și au dat floare cu formă și parfum original nu- mercsi tineri scriitori talen- tați, Jhe atunci încă fără nume.Sămînța geniului poporului nostru înmormîntată în analfabetism și-a păstrat prin milenii puterea de gestație pe care au dovedit-o boabele de grîu îngropate de străbuni în vasele antice. Impresionantă permanență a vitalității spiritului poporului nostru !Tinerii scriitori au deschis ochii în lumina revoluției și optimismul lor e strigătul de bucurie al eliberării. Creația lor are ceva din cutezanța zborurilor îj Cosmos. Cu fața întoarsă spre acești noi stegari ai frontului literar ca spre o auroră, întrevăd limpede viitorul strălucit al literaturii noastre. Mersul lor tineresc înainte e sprinten și iute. Ei vor ajunge cu siguranță din urmă pe creatorii eroici ai bunurilor materiale.îngăduiți-ne ca edificiul luminos al socialismului să avem noi cinstea de a-1 mobila cu o bibliotecă bogată și variată, în care generațiile de mîine să citească cronica zilelor de astăzi — marea epopee a luptei Partidului Comunist Român și a muncii poporului nostru. Vrem să vă asigurăm că ea se va scrie. Uniunea Scriitorilor are forțele necesare !

Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al partidului nostru, constituie, prin conținutul său profund realist și mobilizator, bazat pe aplicarea creatoare a marxism-le- ninismului la condițiile concrete ale României socialiste, un document de însemnătate istorică pentru partidul și poporul nostru.Exprimîndu-și încrederea fermă în justețea politicii partidului, militarii și-au manifestat în unanimitate adeziunea deplină față de documentele supuse dezbaterii și aprobării celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, cît și față de proiectul Constituției Republicii Socialiste România.După cum se știe, partidul, guvernul și poporul nostru au acordat și acordă cea mai mare atenție întăririi capacității de apărare a patriei, înzestrării și pregătirii forțelor armate. Armata noastră populară dispune de tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea ce-i revine.Avem astăzi o armată puternică, făurită și educată de partidul nostru comunist, o armată devotată patriei, poporului și partidului. Militarii de toate gradele, de la soldat la general, uniți prin interesele supreme ale slujirii patriei, stau neclintit de strajă marilor noastre înfăptuiri socialiste, apără tot ce a clădit și clădește prin munca sa plină de abnegație minunatul nostru popor.O atenție deosebită s-a a- cordat, de-a lungul întregului proces de făurire și întărire a armatei populare, formării și perfecționării cadrelor. în anii puterii populare, instituțiile noastre de învățămînt militar au pregătit numeroase cadre de comandanți și lucrători politici, ingineri și specialiști militari. în prezent la fiecare 5 ofițeri, unul este absolvent al Academiei militare; din patru ofițeri, unul este inginer sau tehnician.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea activului de partid al forțelor armate : „Putem spune că Armata Republicii Populare Române, creată și e- ducată de partid, este un scut de nădejde al cuceririlor re
îmi revine deosebita cinste de a aduce în acest înalt for mesajul entuziast al studențimii române, însuflețită ca și întregul nostru popor, de cele mai calde și profunde simțăminte de dragoste, recunoștință și devotament față de partidul comunist, înțeleptul conducător al oamenilor muncii.Pairtidul nostru se prezintă astăzi, la cel de-al IX-lea Congres, cu un bogat bilanț de victorii, cu o linie politică clară, izvorîtă din aplicarea consecventă a învățăturii mar- xist-leniniste la condițiile țării noastre, din atașamentul și dragostea profundă față de patrie și popor. însuflețitorul program înfățișat de proiectele de Directive ne umple inimile de bucurie și mîndrie patriotică, ne dă măsura perspectivelor și ‘ răspunderilor muncii noastre, prefigurînd amploarea realizărilor la care vom fi chemați să ne alăturăm ca specialiști, capacitățile, talentul și energia.Tineretul universitar este conștient că prin eforturile poporului, în perioada șesena- lului au continuat să se îmbunătățească condițiile de studiu și de viață puse la dispoziția studențimii pentru a-și desăvîrși pregătirea.Ne dăm seama că înfăptuirile de azi situează școala noastră superioară în rîndul marilor cuceriri obținute de orînduirea socialistă, că în ele se împlinesc cu prisosință năzuințele, aspirațiile și setea de cultură a atîtor generații din trecut pe care burghezia și moșierimea le-au oprimat și ținut în întuneric.Vă rog să-mi permiteți ca în numele studenților, fii ai harnicului nostru popor, să exprim adeziunea deplină la documentele supuse dezbaterilor Congresului, o dată cu cele mai fierbinți mulțumiri, expresie a recunoștinței noastre față de partid, de Comitetul său Central, care înconjoară cu solicitudine și dragoste fără margini tineretul universitar al țării.în rîndurile studențimii au stîrnit un puternic ecou măsurile cuprinse în Directive privind creșterea numărului de specialiști cu calificare superioară pentru toate domeniile de activitate ; aceste măsuri reprezintă o nouă dovadă a impor' mței deosebite pe care o acordă partidul pregătirii' și 

voluționare ale poporului, al independenței și suveranității noastre naționale". Această înaltă apreciere a conducerii de partid a dat naștere unui sentiment de profundă bucurie în rîndurile militarilor, a constituit un imbold puternic în munca noastră, sporindu-ne hotărîrea de a nu ne cruța e- forturile pentru întărirea continuă a capacității de luptă a armatei.Vă rog să-mi permiteți ca, de la tribuna Congresului nostru, să aduc din partea tuturor soldaților, subofițerilor, ofițerilor și generalilor forțelor noastre armate cele mai calde mulțumiri puternicului și încercatului nostru partid comunist, Comitetului său Central, oamenilor muncii, pentru grija și dragostea pe care o poartă armatei noastre populare.Raportăm Congresului că au fost obținute rezultate de seamă în pregătirea de luptă și politică a forțelor noastre armate. Activitatea militarilor se caracterizează printr-o disciplină fermă. Ei sînt pătrunși de simțul răspunderii personale pentru apărarea patriei.întregul personal al armatei este educat în spiritul unui fierbinte patriotism. Eroicul trecut de luptă al poporului român, al clasei noastre muncitoare și partidului ei comunist,.glorioasele tradiții făurite în timpul insurecției armate și al războiului antihitlerist, minunatul prezent socialist al țării și viitorul ei comunist însuflețesc pe militari în îndeplinirea cu abnegație a datoriei lor față de patrie.în întreaga activitate ce se desfășoară în cadrul forțelor noastre armate un rol de seamă au membrii de partid. Comuniștii, prin calitățile mo- ral-politice și prin munca lor plină de abnegație, se bucură de prestigiu în rîndul militarilor, le insuflă entuziasm și energie în îndeplinirea sarcinilor puse de partid și conducerea de stat în fața forțelor armate. Astăzi, din cinci ofițeri, patru sînt membri al partidului nostru ; aproape 90 la sută din efectivul armatei este format din comuniști și uteciști.Comuniștii din armată și-au manifestat adeziunea deplină față de proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, văzînd în el o expresie fidelă 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFANperfecționării continue a cadrelor, condiție de bază pentru dezvoltarea economică și social-culturală a țării. în a- ceastă lumină, continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii pe baza promovării largi a progresului tehnic, impun sarcini sporite institutelor și facultăților care pregătesc cadre cu calificare superioară pentru producția materială. Activitatea studenților și a asociațiilor din in-\ stitutele tehnice, agronomice și economice, din facultățile și secțiile profilate pe studiul matematicii, fizicii, biologiei, ciberneticii, energeticii, electronicii și altor științe care capătă o aplicabilitate din ce în ce mai mare în producție se situează în noi coordonate. Cunoașterea cuceririlor științei și tehnicii moderne, a celor mai avansate procedee tehnologice, aprofundarea cunoștințelor teoretice în strînsă concordanță cu practica, cu nivelul atins în dezvoltarea diferitelor ramuri ale economiei naționale sînt atributele e- sențiale ale unei pregătiri de calitate pentru viitorii specialiști. Aceste atribute ne apar cu atît mai importante cu cît, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, sfera de cunoștințe cu care absolvă chiar și studenții cei mai buni este repede depășită. Intr-un asemenea context, devin cu totul incompatibile pregătirea superficială, promovarea la limită a examenelor, lipsa de orizont și informare științifică. Iată de ce asociațiile noastre își propun să folosească activități cît mai’variate, menite să stimuleze la toți studenții deprinderea de a fi la curent cu noutățile științifice, de a cunoaște în permanență tendințele principale în domeniul profesiunii, interesul și pasiunea pentru investigație științifică, spiritul inovator, autoexigență și capacitatea de a se perfecționa necontenit.Am luat cunoștință cu satisfacție de măsurile preconizate în documentele Congresului cu privire la continua perfecționare a învățămîntu- lui. Aplicarea lor solicită, după părerea noastră, urgentarea de către Ministerul învăță- mîntului a măsurilor necesare pentru eliminarea din programele de cursuri a paralelisme

a forței și maturității partidului, a stadiului său actual de dezvoltare, a coeziunii și unității sale, a legăturii indestructibile cu oamenii muncii.Doresc să subliniez în mod deosebit prevederile din proiectul de Statut al Partidului Comunist Român care se referă la munca de partid în armată, faptul că Comitetul Central a acordat o mare a- tenție îmbunătățirii activității organelor și organizațiilor de partid din armată, structurii organizatorice, metodelor și formelor lor de muncă.în proiectul de Statut sînt sintetizate principiile fundamentale ale conducerii, organizării și desfășurării muncii politice în armată. „întreaga activitate a consiliilor politice, comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază din armată — se arată în proiectul de Statut — se desfășoară pe baza principiului muncii colective". Conducerea muncii politice în armată se înfăptuiește de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Consiliile politice, create pe baza experienței de muncă a partidului nostru în armată, și-au dovedit pe deplin eficacitatea. Aceste organe de partid, desfășurîndu-și activitatea pe baza Statutului și hotărîri- lor partidului, poartă răspunderea pentru conținutul și e- ficacitatea muncii de partid în armată.Crește rolul organelor șl organizațiilor de partid în toate domeniile vieții ostășești. Ele educă și mobilizează întregul personal pentru respectarea jurămîntului, a legilor și regulamentelor militare, cunoașterea și folosirea cu pricepere a armamentului și tehnicii, întărirea ordinei și disciplinei, ridicarea continuă a stării moral-politice a trupelor, în scopul creșterii capacității de luptă a armatei.Pentru organele de partid, pentru toți comuniștii din forțele armate unul din învățămintele prețioase desprinse din dezbaterile Congresului îl constituie necesitatea de a a- corda o și mai mare atenție muncii politice, care are un rol deosebit în întărirea continuă a armatei. Noi sîntem pe deplin conștienți că mai avem încă de muncit în a- 
lor, a tot ceea ce este depășit, inutil, pentru ca în procesul de învățămînt accentul principal să cadă pe însușirea problemelor fundamentale ale specialității, pe cunoașterea aspectelor sale moderne. Mai ales pentru studenții din institutele tehnice se simte necesitatea ca o dată cu pregătirea teoretică de înalt nivel să li se asigure și cunoștințe economice, de planificare, organizare și conducere a producției, să se continue acțiunea de modernizare a laboratoarelor și de lărgire a surselor- de informare puse la îndemîna lor. De asemenea, credem că ministerele și departamentele ar—tre- bui să asigure efectuarea practicii tuturor studenților în u- nitățile dotate cu tehnica modernă, care realizează rezultatele cele mai bune în activitatea de producție și economică. Considerăm că poate fi îmbunătățit sistemul actual de repartizare a absolvenților în sensul îmbinării mai judicioase a criteriului pregătirii profesionale cu necesitățile concrete actuale și de perspectivă ale repartizării teritoriale a forțelor de producție și care să țină în același timp seama de aptitudinile și dorințele absolvenților.Procesul continuu de dezvoltare și răspîndire a culturii și artei în mase cere din partea studenților din facultățile cu profil umanistic să cunoască tot ceea ce este înaintat în cultură, să dovedească discernămînt în aprecierea valorilor din literatură și artă. Pentru a contribui la îndeplinirea acestei sarcini, ne propunem ca în colaborare cu cadrele didactice, cu uniunile de creație, să sporim ponderea acțiunilor menite să facă mai larg cunoscute studenților valorile din tezaurul culturii naționale și universale, operele care reflectă în cel mai înalt grad viața și aspirațiile poporului nostru și ale tuturor popoarelor.Totodată, am dori să ne bucurăm în mai mare măsură de atenția creatorilor din cultura noastră. Sperăm că ne va fi îndeplinită dorința formulată și cu alte prilejuri, de a vedea în mai mare măsură o- glindite în versuri, romane, piese de teatru, filme, cîntece, lucrări de artă plastică, viața, visele și idealurile noastre.Asociațiile studenților sînt conștiente de răspunderile ce 

cest domeniu. Va trebui să ne concentrăm și mai mult atenția pentru ca în activitatea consiliilor politice să se aplice cu consecvență principiul muncii colective, să perfecționăm pe mai departe stilul lor de muncă, îndeosebi ge linia îmbunătățirii organ rii și controlului îndeplinirii ho- tărîn^or și a ordinelor. Vom a- corda cea mai mare grijă creșterii calității și eficacității muncii de educație pentru a ridica continuu conștiința politică și spiritul de răspundere al militarilor, pentru îndeplinirea hotărîrilor partidului și conducerii de stat.împreună cu întregul popor, militarii susțin cu însuflețire politica externă a partidului și guvernului țării noastre, a cărei bază o constituie prietenia și alianța frățească cu toate statele sistemului mondial socialist, politică ce militează activ pentru colaborare șt . -- țelegere între popoare, pentru apărarea păcii. Totodată, noi nu uităm nici un moment că cercurile imperialiste întreprind acțiuni care pun în primejdie pacea lumii. Oamenii muncii, militarii forțelor noastre armate condamnă cu tărie intervenția imperialismului american în Vietnam^ în Republica Dominicană și își exprimă deplina. solidaritate cu lupta popoarelor împotriva agresorilor imperialiști, pentru apărarea dreptului legitim al popoarelor de a-și hotărî singure soarta.Militarii noștri, educați în spiritul patriotismului fierbinte și al internaționalismului socialist, sînt gata să-și aducă contribuția, împreună cu armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia și ale celorlalte țări socialiste frățești, la înfrîngerea oricărui agresor.Oamenii muncii, consaCrîn- du-și forțele creatoare uriașei opere pașnice, constructive, de traducere în viață a mărețelor obiective stabilite de Congres, se pot bizui cu toată încrederea pe militarii forțelor noastre armate, care cu devotament nețărmurit și neclintită fermitate străjuiesc tot ce făurește poporul, sînt gata să a- pere cu cinste și onoare, fără a-și precupeți sîngele și chiar viața, pămîntul sfînt al României socialiste, independența, suveranitatea națională, cauza socialismului și a păcii.
BÎRLEAle revin în formarea unor intelectuali bine pregătiți profesional, cu o conduită etică și cetățenească înaintată. In ansamblul muncii educative pe care o desfășurăm vom porni de la faptul că tineretul universitar se pregătește pentru a sluji poporul, că dezvoltarea conștiinței socialiste se realizează în primul rînd în procesul muncii de fiecare zi. Pentru a promova în rîndurile studențimii concepția înaintată despre muncă — problemă generală a educației comuniste, vom desfășura o și mai intensă activitate de masă în toate institutele de învățămînt superior, în vederea dezvoltării răspunderii personale față de învățătură, a dragostei față de profesiune, a stimei și respectului față de producătorii bunurilor materiale, vom insufla la fiecare viitor intelectual hotărîrea de a merge acolo unde patria are cea mai mare nevoie de munca sa.O importanță deosebită vom acorda acțiunilor menite să facă larg cunoscute în rîndurile studenților istoria patriei, tradițiile de luptă ale clă ’ muncitoare și partidului său, ale tineretului universitar, tradițiile progresiste ale științei și culturii românești și universale, frumusețile și bogățiile patriei, realitățile României socialiste și perspectivele ei de viitor. Vom cultiva mai departe frăția între studenții români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, vom dezvolta în rîndurile tineretului universitar nobilele idei ale prieteniei între popoare, vom promova atitudinea militantă pentru cauza socialismului și păcii în lume.însuflețite de sarcinile iz- vorîte din documentele aceâ istoric Congres, inimile studenților vibrează puternic, bat în aceeași cadență cu inima poporului și a conducătorului său încercat — partidul comuniștilor. Dînd glas celor mai calde și mai sincere simțăminte ale tineretului universitar, îngăduiți-mi, stimați tovarăși, să închei rostind un solemn angajament : schimbul de mîine al purtătorilor făcliei științei și culturii românești își va dovedi prin competență, entuziasm, pasiune și dăruire în muncă, patriotismul înalt, atașamentul profund față de partid, față de viitorul strălucit al patriei — comunismul!
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CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI OCTAVIAN GROZA CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI JOSEPH GARANGUriașa muncă creatoare, desfășurată de întregul nostru popor, mobilizat și condus cu înțelepciune și fermitate de partid, a ridicat patria noastră e o nouă treaptă, spre culmile unui înalt grad de civilizație și de cultură. Raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează minunatul bilanț al succeselor remarcabile obținute în dezvoltarea multilaterală, dinamică și armonioasă a economiei noastre socialiste.în cadrul politicii de industrializare socialistă și electrificare a țării, partidul a acordat o atenție deosebită utilizării resurselor hidroenergetice ale țării. Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. prevăd pentru viitor intensify. rea valorificării potențialului hidroenergetic al țării.în realizarea centralelor hidroelectrice, a căror putere se va ridica la sfîrșitul anului viitor la 800 000 kW, colectivului Institutului de Studii și Proiectări Hidroenergetice, în cadrul căruia lucrez, i-a revenit sarcina de cinste de a elabora studiile și proiectele a- cestor obiective. în elaborarea proiectelor, proiectanții institutului nostru — în scopul de a reduce durata de execuție, a îmbunătăți calitatea lucrărilor și a spori eficiența economică a investițiilor — s-au ghidat după cîteva principii ale tehnicii moderne : principiul concentrării debitelor mai multor rîuri învecinate, a căror amenajare separată este neeconomică, într-un singur lac de acumulare pentru obținerea de căderi mari, în uzine de mare putere ; amenajarea în cascadă a rîurilor de joasă cădere, prin centrale tipizate, adoptarea de soluții constructive sigure și economice adaptate condițiilor amplasamentului și îmbinarea a- menajării pentru producție de energie cu folosințe complexe, pentru navigație, irigație, alimentări cu apă șl piscicultură.
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI LICULESCUAșa cum a reieșit pregnant din raportul C.C. al Partidului Comunist Român prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pretutindeni în țara noastră au avut loc mari schimbări înnoitoare la care părinții noștri adesea nici nu îndrăzneau să viseze. România a devenit azi o țară cu o industrie dezvoltată și modernă, cu o agricultură în plin avînt.în cadrul general de dezvoltare a economiei noastre socialiste a fost creată industria de utilaj energetic și e- lectrotehnic, au fost organizate institute de cercetări, au crescut cadre de muncitori, tehnicieni și ingineri. Am reținut din raport că, și în continuare, Industriei electrotehnice i se va acorda o atenție deosebită, stabilindu-i-se un ritm mediu de dezvoltare de peste 16 la sută — cel mai înalt din sectorul construcției de mașini. Avînd în vedere importanța pe care o are industria electrotehnică în dezvoltarea energeticii, în automatizarea și e- lectrificarea producției, apreciez ca deosebit de justă prevederea de a dezvolta industria electrotehnică într-un ritm așa de înalt.Un rol important în asigurarea utilajului electrotehnic revine uzinei „Electroputere", care, prin grija deosebită a conducerii partidului, s-a transformat într-o puternică citadelă a industriei electro- îhnice. Pe fundalul minunatelor împliniri din șesenal, comuniștii de la uzina „Electro- putere“ raportează asimilarea a peste 280 produse moderne pentru nevoi interne și export, realizarea și depășirea angajamentului luat în cinstea Congresului. Asimilarea fabricației locomotivelor Diesel- electrice de 2 100 CP și fabri

In timpul lucrărilor Congresului

Aceste principii moderne și-au găsit o reușită aplicare la centrala hidroelectrică „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, cu o putere de 220 000 kW, care adună într-o singură acumulare apele cî- torva rîuri învecinate, le ză- găzuiește printr-un baraj de rezistență în arc înalt de 166 m și le folosește apoi pentru antrenarea turbinelor instalate într-o centrală subterană aflată la 120 m sub albia rîului. La amenajarea potențialului hidroenergetic al rîului Bistrița s-a aplicat soluția cascadei din centrale tipizate, echipate cu _ agregate tip fabricate în țară. Aceasta a permis ca la cele 12 hidrocentrale ale cascadei echipate cu 22 grupuri să se folosească doar 4 tipuri constructive de uzine și tot atîtea tipuri de hidroagregate. Exploatarea întregii cascade se prevede să se facă automat, prin telecomandă dintr-un singur centru. Aceste soluții au dus la reducerea duratei de execuție, la cîteva din aceste ~ centrale, la numai un an față de durata de execuție de peste doi ani a altor centrale comparabile și a permis organizarea fabricării în serie a hidroagregatelor.Datorită aplicării curajoase a acestor soluții ale tehnicii avansate, amenajările hidroenergetice din țara noastră se situează — prin concepția și prin parametrii tehnico-econo- mici realizați — la nivelul celor mai remarcabile lucrări cunoscute în acest domeniu.în elaborarea în comun cu specialiști din R.S.F. Iugoslavia a proiectelor sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier s-a reușit ca, pe lîngă obținerea unei puteri de peste 1 milion kW numai de partea română, să se obțină și o creștere de circa 4 ori a capacității de navigație prin acest sector al Dunării.în prezent, în vederea utilizării în continuare a potențialului energetic al Dunării, specialiștii institutului studi
carea în 1965 a 110 locomotive, cu 15 bucăți mai mult de- cît sarcina pusă de Congresul al VIII-lea, asimilarea fabricației transformatoarelor la tensiunea de 220 kV, proiectarea și introducerea în fabricație a seriilor de motoare, transformatoare de forță și de măsură sînt rodul dragostei pentru partid și patrie ce însuflețește întregul nostru colectiv. în prezent colectivul nostru se preocupă intens de asimilarea aparatajului automat la 220 kV și a locomotivei electrice de 6 580 CP.Conducerea partidului a subliniat în permanență necesitatea de a ține pasul cu tehnica modernă. Aș vrea să prezint, printr-un singur exemplu, modul cum s-a ocupat colectivul uzinei noastre ca utilajele pe care le fabrică să fie în permanență modernizate. în anii 1961—1962 s-a introdus în fabricație seria de transformatoare cu puteri între 100 și 1 600 kVA. în numai 4 ani de la punerea în fabricație aceste transformatoare au suferit două modernizări constructive și tehnologice radicale. Prin aceasta a fost mărită esențial siguranța în exploatare, iar nivelul de pierderi a fost redus cu circa 25' la sută. în prezent este în lucru un nou prototip experimental, pilon pentru modernizarea în continuare a seriei amintite și care, în afară de noi îmbunătățiri ale performanțelor tehnice, prezintă și o greutate mai redusă cu 15 la sută.Toate aceste realizări au fost posibile ca urmare a a- plicării unui complex de măsuri tehnice și organizatorice din care subliniez: întărirea serviciilor de concepție prin încadrarea lor cu cele mai valoroase cadre tehnice-ingine- rești, organizarea fabricației 

ază și proiectează, împreună cu specialiștii din Republica Populară Bulgaria, o hidrocentrală în zona Islaz cu o putere care poate ajunge pînă la 700 000 kW.în perioada realizării obiectivelor planului de electrificare, cadrele tehnice ale institutului s-au specializat și au cîștigat o bogată experiență, formînd astăzi un colectiv pțiternic, care muncește cu pasiune, este pregătit pentru a îndeplini cu succes noile și mărețele sarcini trasate de partid.Arătăm însă că în activitatea noastră nu am acordat întotdeauna atenție suficientă determinării de la prima fază de proiectare, cît mai exact, a costurilor reale ale investițiilor. în viitor, trebuie să adîn- cim, împreună cu constructorii și beneficiarii, studiul condițiilor de execuție a lucrărilor și să rezolvăm mai operativ problemele ce apar pe șantier pe parcursul execuției. De asemenea, este necesar să a- cordăm o mai mare atenție prevederii unor tehnologii de execuție bazate pe o mecanizare mai complexă, în special la lucrările subterane.Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. oglindesc politica partidului de dezvoltare a forțelor de producție, în cadrul cărora producția de e- nergie trebuie să se afle mereu cu un pas înainte și, totodată, deschid un nou și vast cîmp de activitate pentru constructorii și proiectanții de centrale electrice. Punerea în funcțiune în hidrocentrale în următorii 10 ani a unei puteri de peste 6 ori mai mare față de cea actuală conduce la realizarea în 1975 a unei producții de energie electrică de peste 11,5 ori mai mare față de anul acesta. Pentru a evidenția caracterul chibzuit al politicii partidului de valorificare a surselor energetice, este suficient să arătăm, de 
pe fluxuri, extinderea tipizării în proiectare și tehnologie, introducerea unor procedee tehnologice moderne. Mobilizarea de către organizația de partid a întregului colectiv pentru realizarea sarcinilor ce ne-au stat în față a constituit factorul determinant al rezultatelor obținute.Prin investițiile — de aproape 400 milioane lei — făcute în șesenal, uzina a fost dotată cu utilaje moderne de mare productivitate, au fost dezvoltate capacitățile de producție. Deși a crescut puternic în ultimii ani, uzina noastră nu satisface încă complet nevoile economiei naționale cu utilaj electrotehnic greu și acesta este un exemplu care ilustrează justețea criticii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea insuficientă a industriei electrotehnice.Așa cum se arată în raportul prezentat Cong-asului de tovarășul Chivu Stoica, în perioada următoare se va dezvolta puternic sistemul nostru energetic, urmînd ca el să fie asigurat în tot mai mare măsură cu aparataj și utilaje e- nergetice grele fabricate în țară la un înalt nivel tehnic. La îndeplinirea acestei sarcini uzina „Electroputere" va trebui să aducă o contribuție importantă. în acest scop se află în construcție o nouă fabrică de aparataj, se vor începe lucrările de construcție la secția de ansamble sudate, vor fi extinse suprafețele de producție pentru mașini electrice rotative. De asemenea, se are în vedere extinderea capacităților de producție pentru fabricarea transformatoarelor cu tensiuni pînă la 220 kV, problemă a cărei rezolvare va trebui să fie urgentată. Noi considerăm însă că este necesar să se analizeze concomitent oportunitatea creării ca

exemplu, că pentru a produce aceeași cantitate de energie electrică ar fi necesare peste 3,5 miliarde mc gaze pe an, care pot fi astfel folosite pentru valorificarea lor superioară.Colectivul Institutului de Studii și Proiectări Hidroenergetice este conștient de răspunderea mare care îi revine în elaborarea proiectelor unor importante obiective prevăzute în Directive. La proiectarea viitoarelor hidrocentrale pe rîurile Lotru, Sebeș, Someș, Olt, Șiret și Dunăre trebuie să ne concentrăm în primul rînd atenția asupra aspectelor economice și să valorificăm întreaga noastră experiență pentru găsirea celor mai bune soluții, care să ducă la valorificarea la un înalt nivel de eficiență economică a potențialului hidroenergetic al țării noastre și la cheltuirea cît mai judicioasă a fondurilor importante pe care statul le acordă în acest scop.Timpul necesar studiilor de teren, proiectării și execuției lucrărilor de construcții, fabricării, livrării și montajului utilajelor din centralele hidroelectrice ajunge la 1-—10 ani, iar în unele cazuri și mai mult. De aceea, sprijin pe deplin hotărîrea luată de Comitetul Central al partidului nostru de a planifica dezvoltarea energeticii ' în cadrul unui program de perspectivă de zece ani.Profund convins că programul luminos de dezvoltare multilaterală a societății noastre, trasat de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., corespunde celor mai înalte aspirații ale poporului nostru spre prosperitate și progres, colectivul nostru, în frunte cu comuniștii, asigură Congresul că va depune toate eforturile, va folosi întreaga sa capacitate de muncă creatoare pentru înfăptuirea cu succes a mărețului program de înflorire a patriei noastre socialiste.
pacităților de producție și însușirii fabricației și a transformatoarelor mari la tensiunea de 400 kV. De asemenea, propun ca încă de pe acum să se ia măsuri pentru rezolvarea din punct de vedere tehnic a aparatajului pentru aceeași tensiune, astfel ca în perioada după 1970, cerințele de astfel de aparataj să poată fi satisfăcute de industria noastră electrotehnică. Realizarea a- cestor măsuri va permite a- provizionarea mai bună a economiei cu utilaje energetice grele și va crea posibilități de exțindere a exportului.La uzinele „Electroputere"- Craiova este prevăzut a se cofîstrui în următorii ani un laborator pentru mari puteri și un laborator de înaltă tensiune, care, pe lîngă partea de încercări, vor permite și desfășurarea unor cercetări științifice la nivelul impus de tehnica modernă. în lumina sarcinii care reiese din raportul tovarășului Ion Gheorghe Maurer, de a transforma unele laboratoare în centre de cercetare republicane, propun ca cercetarea . științifică privind curenții tari să fie concentrată în jurul acestor laboratoare, fapt care va permite o mai bună legătură între cercetarea științifică și nevoile industriei și va reprezenta, evident, un salt calitativ în cercetarea științifică privind curenții tari.Permiteți-mi să exprim tot atașamentul și dragostea mea și a întregului colectiv al uzinei „Electroputere" față de partid, față de documentele ce se vor aproba de Congres, să exprim hotărârea noastră nestrămutată de a lupta neobosit pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce ne vor reveni, de a munci fără preget pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

Tovarăși,Din partea Partidului Comunist din Sudan vă felicităm cu prilejul celui de-al IX-lea Congres și pentru marile realizări pe care le-ați obținut în construirea socialismului. (A- plauzc). Poporul muncitor din România a transformat, într-o scurtă perioadă de timp, a- ceastă țară dintr-un stat înapoiat într-o republică socialistă, dovedind astfel o dată mai mult superioritatea mar- xism-leninismului față de ideologia capitalistă. Fie ca marele; popor român să continue să progreseze rapid sub steagul marxism-leninismului 1 (Aplauze).Țara noastră și-a cîștigat recent independența. Avem mari probleme, dar principala problemă este lupta împotriva imperialismului și a neo- colonialismului.Țara noastră a devenit independentă în 1956 și poporul nostru a nutrit. mari speranțe

Scumpi tovarăși,Am plăcerea să transmit Congresului al IX-lea al Partidului Co'munist Român cele mai cordiale salutări din partea Partidului Socialist U- nit din Islanda. (Aplauze).Doresc să mulțumesc sincer Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru posibilitatea acordată partidului nostru de a trimite o delegație la acest congres istoric.Am auzit multe despre marele succes pe care l-a obținut Partidul Comunist Român în țara sa pe calea socialismului și comunismului, însă noi am constatat că realitatea depășește cu mult tot ceea ce s-a spus aici. în trecut, în perioada capitalismului, bogățiile naturale ale României nu au fost folosite pentru bunăstarea poporului muncitor român, ci pentru obținerea de profituri în interesul exploatatorilor străini și autohtoni.Este cunoscut în lumea întreagă că sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român, poporul muncitor din România a cucerit puterea în țara sa, iar în ultimii 20 de ani a obținut cele mai mari victorii pe calea revoluției proletare și a progresului național.Cel care a aflat din istoria

Dragi tovarăși,Mă folosesc de cîteva momente prețioase ale lucrărilor mărețului dv. Congres pentru a transmite tuturor comuniștilor români și poporului României un călduros salut din partea Partidului Muncii din Guatemala, cu ocazia celui de-al ÎX-Iea Congres al Partidului Comunist. Român,, salut care conține aplauzele noastre pențru realizările socialiste obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului dv, și înfăptuite de harnicul popor român. (Aplauze).Acum cîteva luni am avut ocazia să vizitez groaznica închisoare de la Doftana, unde au îndurat atîtea suferințe neuitatul tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej și alți tovarăși din conducerea Partidului Comunist Român. Atunci am înțeles că trebuia să fi avut o inimă dîrză pentru a nu te . lăsa îngenuncheat în fața, cruzimii reacțiunii române și a furiei dușmanului. Acum îmi este foarte clar că un*'partid călit prin exemplul conducătorilor ' care au făcut cinste titlului lor de comuniști este capabil să realizeze grandioasele planuri economice, sociale și culturale care au fost prevăzute în rapoartele tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Chivu Stoica, pentru a asigura poporului acestei frumoase țări o mai mare bunăstare materială și mari realizări culturale și sociale. (Vii aplauze)Permiteți-ml, •tovarăși, să vă spun că noi, comuniștii din

Dragi tovarăși,Vă aduc salutul Partidului Comunist din M .rtinica, al poporului muncitor din Marti- nica, o mică insulă situată la 10 000 km de țara dv. (A- plauze).Vă adresez acest călduros 
salut cu prilejul celui de-al 

de progres economic și cultural. Dar guvernele burgheze care au preluat frînele puterii de la englezi nu au avut nici un program concret. Dimpotrivă, ele au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a proteja în țara noastră interesele economice și politice imperialiste.în 1958 demonstrațiile puternice, sub conducerea partidului comunist, au atins o amploare fără precedent. Guvernul de dreapta din acel timp a pus la cale, sprijinit de reprezentanții imperialismului american și de ofițerii reacționari din rîndurile armatei, un puci militar contrarevoluționar.Timp de șase ani, poporul nostru a luptat împotriva dictaturii militare. Partidul comunist s-a aflat în primele rînduri ale acestei lupte. în 1961, partidul comunist a lansat chemarea pentru grevă politică generală și rezistență civilă. Justețea liniei partidu
CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI

KJARTAN OLAFSSONPartidului Comunist Român cîți dintre cei mai buni fii ai clasei muncitoare au fost închiși în închisorile foștilor stă- pînitori și cum au transformat ei aceste închisori în universități ale mișcării muncitorești, acela va fi în mod inevitabil și mai puternic impresionat de nemărginita forță a idealurilor și teoriilor comuniste, care au dat oamenilor curajul și mijloacele pentru a face față tuturor torturilor și prigoanelor. (Aplauze). Din a- semenea exemple de curaj în luptă, în cele mai grele condiții, sub jugul asupririi fasciste, a învățat multe și va mai învăța întreaga mișcare muncitorească internațională.Dar în celulele întunecoase ale Doftanei a fost aprinsă scînteia care luminează acum calea poporului român spre o viață mai bună.Este o mare bucurie pentru noi, reprezentanții unui popor care se numără printre cele mai mici din lume, să ne a- flăm aici, în mijlocul numeroaselor delegații ale partidelor comuniste* și muncitorești. Noi știm că victoriile unui partid constituie un ajutor și pentru celelalte partide și că internaționalismul proletar și țelurile noastre comune ne unesc pe toți.Partidul nostru, Partidul Socialist Unit din Islanda,
CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI 

JOSE MANUEL FORTUNYGuatemala, ne bucurăm din toată inima de victoriile dv. legitime, care constituie o mîndrie a poporului, a partidului dv. și a întregii mișcări comuniste internaționale. (A- plauze puternice).Este uimitor să poți constata că numai după 20 de ani de la eliberare din lanțurile ocupației fascisto-hitleriste, țările eliberate din Europa centrală și răsăriteană și-au schimbat înfățișarea, construiesc societatea socialistă și transformă republicile populare în republici socialiste.Acest fapt grandios este chemat să exercite o atracție e- normă spre socialism în rîndurile muncitorilor, țăranilor mai conștienți și intelectualilor din țara mea. Vorbitorul a adăugat apoi că progresele în domeniile democrației socialiste, libertății creatoare a artei și culturii sporesc forța de atracție a exemplului țărilor socialiste.Succesele industrializării dv., izbînzile cooperativelor agricole, cuceririle revoluției culturale și tehnice au fost obținute în ciuda îngrădirilor impuse timp îndelungat de războiul rece, de situarea pe poziții de forță și pe marginea prăpas- tiei unui război, care au constituit linia politică imperialistă. Aceasta ne face să ne gîndim că succesele dv. vor fi și mai mari dacă se va îmbunătăți climatul internațional și se va asigura pacea în lumea întreagă. Desigur, ne referim la o pace dinamică, care să nu excludă, ci să ușureze eliberarea tuturor popoarelor
CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI 

GEORGES MAUVOISIX-lea Congres al dv., tovarăși membri ai Partidului Comunist Român, care ați luat în propriile mîini destinele țării și spre care se îndreaptă privirile oamenilor muncii din lumea întreagă.înfăptuind cu succes mărețele sarcini pe care istoria vi le-a încredințat, făcînd ca în 

lui nostru a fost dovedită trei ani mai tîrziu, cînd poporul a declarat o grevă politică generală și, la 21 octombrie 1964, a răsturnat cu mîinile goale dictatura militară. (A- plauze).Revoluția din 21 octombrie a fost o revoluție național- democratică, care a cuprins nu numai pe muncitori, ci toate clasele și păturile revoluționare, inclusiv burghezia națională. Revoluția a însemnat o mare înfrîngere pentru imperialism și pentru reac- țiunea autohtonă. Lozinca ei principală a fost democrație in toate sferele vieții și o politică internă și externă antiimperialistă.Sub guvernul instaurat în octombrie de către revoluție au fost abrogate cele mai reacționare legi antidemocratice. Sudanul a adoptat o politică externă antiimperialistă și a acordat ajutor material și moral glorioasei revoluții a 

luptă pentru socialism în țara noastră, pentru îmbunătățirea vieții poporului muncitor din Islanda, împotriva bazelor americane din Islanda și împotriva participării țării noastre la blocul militar imperialist N.A.T.O. (Aplauze).în istoria sa milenară, poporul islandez nu a participat niciodată la vreun război. Dorim să păstrăm această tradiție și în zilele noastre, cînd popoarele lumii au nevoie mai mult ca oricînd de pace. Totuși, sîntem de părere că lupta ce se duce pe plan internațional între imperialism și forțele socialismului și ale mișcărilor de eliberare a popoarelor asuprite este și cauza noastră.Pentru noi este clar că mîna imperialismului, care, prin bazele americane și infiltrarea capitalului monopolist străin în Islanda, amenință coexistența și existența independentă a națiunii noastre, este a- ceeași mînă sîngeroasă care bombardează combativul popor vietnamez, aruncînd în luptă ultimele forțe ale capitalismului în descompunere, atunci cînd popoarele doresc să-și ia soarta în propriile lor mîini.După ce a arătat că victoriile remarcabile ale socialismului în lume, la care Parti

subjugate și dependente, care să permită fiecărui popor să-și aleagă, singur soarta sa, care să deschidă drumul progresului și democrației în întreaga lume.în continuare vorbitorul s-a referit la agresivitatea cres- cîndă manifestată în prezent de imperialismul american, care pe de o parte rostește cuvinte ipocrite de pace, iar pe de altă parte aruncă foc și bombe în Republica Democrată Vietnam, duce un război murdar în Vietnamul de sud, intervine cu brutalitate în Republica Dominicană și înarmează mîna revanșarzilor din Germania occidentală și Japonia.Subliniind că situația obiectivă internațională cere unitate de acțiune, înțelegeri concrete, coeziunea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, vorbitorul a spus :Popoarele indignate cer să se pună capăt agresiunii imperialiste în Vietnam, să se respecte acordurile de la Geneva, să fie retrase trupele americane din Vietnamul de sud, să fie lăsat poporul să-și aleagă propria soartă, fără a- mestec străin. De asemenea, popoarele iubitoare de pace cer retragerea forțelor de ocupație din Republica Dominicană, să fie lăsată în pace Cuba. Dar pentru ca aceste cereri legitime să aibă succes — a arătat vorbitorul — este necesară unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale.Țara noastră, Guatemala, a 

țara dv. să triumfe revoluția socialistă, instaurînd o societate nouă, bazată nu pe exploatarea omului de către om, pe egoism, ci pe munca liberă și frățească, rezolvînd cu succes sarcinile construcției socialiste și ale ridicării într-un ritm rapid a bunăstării materiale și spirituale a po

poporului congolez. Au fost făcute încercări serioase de a rezolva problema națională în partea de sud a țării, femeile au obținut pentru prima oară drept de vot. (Aplauze).Revoluția nu a fost însă dusă pînă la capăt. Cauza principală a fost absența unei aripi înarmate care să fi măturat de pe scenă pe toți reacționarii. în martie 1965, forțele reacționare au izbutit, cu ajutorul imperialismului a- merican, să înlăture guvernul revoluționar, a spus vorbitorul, dar victoria reacțiunii este de scurtă durată. Baza revoluției există și, a arătat el, nu va trece mult pînă cînd poporul se va afirma. Sîntem optimiști și vom izbîndi. (A- plauze).Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale I Trăiască pacea, libertatea și socialismul ! Trăiască Partidul Comunist Român I (Aplauze repetate, puternice).

dul Comunist Român a adus o importantă contribuție, ajută mult popoarele și clasele asuprite în lupta lor împotriva imperialiștilor, vorbitorul a spus :Ne-au impresionat mult cele auzite aici la Congres despre mărețele cuceriri ale Partidului și poporului român.Rapoartele concrete și cuprinzătoare prezentate de tovarășii români din conducere au arătat în mod convingător că planul cincinal privind dezvoltarea economiei și planul de zece ani privind valorificarea resurselor energetice și electrificarea țării sînt realiste și vor fi înfăptuite de către harnicul popor al României socialiste. Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul muncitor al a- cestei țări frumoase și bogate va ridica continuu nivelul material și cultural și va păși înainte pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze).în încheiere, dore»" să transmit încă o dată Partidului Comunist Român și poporului român ur’h’t rrățtnjtl din partea Partidului Socialist Unit din Islanda. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască unitatea mișcării muncitorești internaționale ! (Aplauze repetate, puternice).

spus el în continuare, a avut de suferit de pe urma intervenției permanente a Statelor Unite din momentul în care imperialiștii au răsturnat în 1954 regimul democratic și revoluționar al Iui Jacobo Arbenz. De atunci, contrarevoluția a închis orice cale pașnică de cucerire- a puterii de către forțele democratice și progresiste din țara noastră. Analizînd profund această situație și tradiția istorică a Guatemalei, partidul nostru s-a văzut obligat să recurgă la calea armată. Folosind toate formele de luptă legale și ilegale, apelăm întotdeauna la mase ; dar problema noastră fundamentală este că revoluția din Guatemala se vede obligată să pășească pe calea luptei revoluționare armate a poporului, linie adoptată de partidul nostru în ședința plenară a C.C. din martie a.c. Subliniind încă o dată necesitatea coeziunii întregului lagăr socialist și a unității de acțiune a întregii mișcări comuniste internaționale, vorbitorul a spus în încheiere:
Tovarăși,Vă dorim succese în îndeplinirea mărețului plan cincinal și a planului energetic de 10 ani. Sîntem siguri că le veți îndeplini. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască Republica Socialistă România ! Trăiască internaționalismul proletar și unitatea mișcării comumste internaționale ! (Aplauze repetate, puternice).

porului, asigurînd o rapidă dezvoltare culturală, vă afirmați în mod strălucit ca fii demni ai patriei dv. (Aplauze), în același timp, nimeni nu poate trece cu vederea faptul că dv. îndepliniți o datorie in- ternaționalistă deoarece ne
(Continuare în pag. a VIII-a)



PAGINA 8 SC1NTEIA

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL IX-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I-a)Subliniind că, din momentul adoptării Statutului, candidații de partid au devenit membri ai Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus ca celor 209 delegați cu drept de vot consultativ, care reprezintă la Congres pe candidați, să li se acorde drept de vot deliberativ.In unanimitate Congresul a votat următoarea Hotărîre :
„Congresul al IX-lea al 

Partidului Comunist Român 
hotărăște ca delegații cu

drept de vot consultativ să 
primească drept de vot deli
berativ".Tovarășul Dumitru Popa a prezentat apoi propunerea Comisiei de apeluri, în care se a- ratâ că, întrucît rezolvarea cererilor înaintate Congresului necesită un timp mai îndelungat, Congresul să însărcineze noul Comitet Central, ce va fi ales, să ia măsuri pentru rezolvarea cererilor prezentate Congresului de un număr de persoane privind reexaminarea situației lor de partid.

Congresul a aprobat în unanimitate propunerea Comisiei.Din însărcinarea Comisiei de redactare a proiectelor de hotă- rîri și rezoluții, tovarășul Manea Mănescu a supus spre aprobare delegaților proiectul de Rezoluție a celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, elaborat pe baza raportului Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a celorlalte documente ale Congresului, a dezbaterilor și a propunerilor făcute în cadrul acestora.
CONGRESUL A ADOPTAT

ÎN UNANIMITATE REZO
LUȚIA CONGRESULUI AL 
IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN.în sală domnește o mare însuflețire, asistența în picioare aplaudă puternic, se ovaționează îndelung.In ședința de după amiază s-a trecut la ultimul punct al ordinii de zi: Alegerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Comisiei centrale de revizie, la care au participat numai delegații la Congres.Lucrările Congresului continuă. (Agerpres)

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI
GEORGES MAUVOIS

(Urmare din pag. a Vil-a)oferiți nouă, tuturor comuniștilor din țările coloniale ca și din țările capitaliste, dovada concretă că socialismul — cauza pentru care noi mobilizăm popoarele noastre la luptă — corespunde unei realități bogate care încă de pe acum schimbă fața întregii societăți și o transformă în- tr-o lume a libertății și fericirii. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,în fața noastră, a țărilor coloniale, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a

deschis o eră nouă, era în care popoarele ținute sub jugul colonial nu mai sînt singure în fața asupritorilor. In această nouă perioadă istorică pe care o trăim, existența Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste, permanenta și rodnica lor activitate internațio- nalistă asigură fiecărui popor asuprit condiții noi, cînd brațul imperialiștilor și al colonialiștilor nu mai are aceeași libertate de a lovi, cînd fiecare popor, oricît de mic ar fi, mobilizîndu-și resursele revoluționare și sprijinindu-se în mod just pe mișcarea revoluționară mondială, poate să-și

găsească drumul libertății și progresului.în Martinica, Guadelupa, Reunion, partidele comuniste, care se află în fruntea clasei muncitoare și a poporului, țin sus steagul luptei anticolonialiste, al luptei pentru socialism.Avînd drept obiectiv imediat autonomia țărilor noastre, noi luptăm în alianță cu forțele democratice din lumea întreagă, mai ales cu partidele frățești din cadrul mișcării comuniste internaționale și, întrucît aceasta este în natura firească a lucrurilor, în alianță, în primul rînd, cu Parti

dul Comunist Francez, care, pe plan național, luptă împotriva colonialismului francez — a arătat vorbitorul.
Dragi tovarăși,Este o cinste și o mare bucurie pentru delegatul Partidului Comunist din Martinica de a se afla la Congresul dv., aici unde bate pulsul României muncitoare, pulsul mișcării comuniste internaționale.Trăiască România socialistă ! Trăiască unitatea victorioasă a mișcării revoluționare mondiale ! (Aplauze repetate, puternice).

Telegramă adresată CongresuluiComuniștii din Martinica transmit Congresului dv. salutări frățești și urări de noi succese în construcția socialismului. Ei urează ca Congresul dv. să-și aducă contri buția la unitatea mișcării comuniste internaționale, la întărirea acțiunii comune împo triva imperialismului, la sprijinirea mișcării de eliberare națională și la apărarea păcii.
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST DIN MARTINICA

CUVÎNTAREA DE SALUT A TOVARĂȘULUI FUAD NASSAR
Dragi tovarăși, delegați la 

cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român,Vă rog să-mi permiteți să vă transmit dumneavoastră și prin dv. tuturor comuniștilor și poporului român prieten, cele mai călduroase salutări frățești din partea Comitetului Central al P.C. din Iordania și a tuturor comuniștilor, precum și a tuturor oamenilor progresiști din țara noastră. 

(Aplauze).Am ascultat cu mare atenție Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și cuvîntările multor delegați — muncitori, țărani și intelectuali — cuvîntări pline de entuziasm în care pulsează viața și optimismul și care exprimă o încredere fermă în popor, partid și viitor.Aceasta este, de asemenea, o expresie a voinței noului cetățean român, a comunistului hotărît să construiască socialismul pe plaiurile frumoasei dv. țări. (Vii aplauze).Toți comuniștii și toți oamenii progresiști din Iordania privesc cu mare admirație strălucitele realizări obținute de poporul român sub conducerea gloriosului dv. partid și salută din toată inima munca pașnică, creatoare, a eroicului dv. popor. (Aplauze). Ei au convingerea deplină că lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. care demonstrează încredere și însuflețire constituie o forță uriașă pentru obținerea de victorii din ce în ce mai mari.
Dragi tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la a-

cest Congres și cuvîntările delegaților constituie o expresie a marii atenții pe care o acordă P.C.R. cauzei unității mișcării comuniste internaționale și unității țărilor socialiste.Această măreață și primordială problemă, care devine pe zi ce trece din ce în ce mai actuală, constituie principalul factor de zădărnicire a agresiunii americane împotriva poporului vietnamez și pentru a pune capăt intervenției a- mericane în Republica Dominicană și în alte părți ale lumii și pentru a preîntîmpiriji un nou război mondial și a menține pacea în lume.Devotamentul față de cauza comunismului, marxism-leni- nismului și internaționalismului proletar și simțămîntul deplin al datoriei istorice față de mișcarea comunistă mondială cer nu evidențierea a ceea ce desparte, ci a ceea ce unește, și cît de mărețe sînt țelurile care unesc pe comuniști și toate forțele revoluționare din lume — lupta comună împotriva imperialismului și războiului, pentru pace, pentru eliberare, democrație și socialism. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,Ca rezultat al luptei continue a poporului nostru și datorită luptei crescînde a popoarelor din Orientul Arab, în ultimul timp s-au realizat unele acțiuni pozitive în viața politică a Iordaniei. Astfel, conducătorii Iordaniei au început să abandoneze politica de dependență absolută față de imperialism, tinzînd să urmeze politica neangajării și

să îmbunătățească relațiile cu țările arabe eliberate și țările socialiste. în luna a- prilie, anul acesta, s-a decretat o amnistie generală a tuturor deținuților politici. Toate acestea, a spus vorbitorul, sînt cuceriri ale poporului a- rab iordanian, cu toate că conducătorii iordanieni continuă să se posteze pe poziții negative în multe probleme interne și externe, în special față de libertățile democratice. După ce s-a referit la legile stării excepționale și de îngrădire a forțelor democratice,- vorbitorul a spus: Partidul nostru luptă neobosit pentru unirea tuturor forțelor patriotice și progresiste într-un front unit, pentru continuarea luptei în slujba cauzei independenței politice și economice a Iordaniei și pentru eliberarea țării de sub dominația neocolonialismului și aducerea ei pe calea democrației și progresului social. 
(Aplauze)

Dragi tovarăși,Marile victorii obținute de mișcarea de eliberare arabă și în special de Republica Arabă Unită și Algeria trezesc ura imperialismului și-l fac să-și întețească comploturile împotriva popoarelor arabe. Vorbitorul s-a referit în această privință la înarmarea Izraelului și la acțiunile acestuia împotriva țărilor a- rabe, la intervenția imperialistă împotriva Republicii A- rabe Yemen și la încercările repetate ale imperialismului de a submina relațiile de prietenie a popoarelor arabe cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste.

Pentru realizarea scopurilor lor agresive, imperialiștii exploatează unele fenomene negative și periculoase în mișcarea de eliberare arabă ca : lipsa unității forțelor revoluționare în lumea arabă, slăbiciunea solidarității arabe, continuarea războiului împotriva kurzilor din Irak și reprimarea comuniștilor în multe țări arabe.Comuniștii și toți oamenii progresiști din Iordania, pe care îi îngrijorează mult a- ceste fenomene periculoase, au depus și vor depune eforturi, împreună cu toate forțele progresiste din țările a- rabe, pentru a lichida toate aceste obstacole din calea mișcării de eliberare arabe, pentru a continua cu succes lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului și a aduce popoarele arabe pe cal^a eliberării depline a democrației, a progresului social și unității arabe. (Aplauze).
Dragi tovarăși,Poporul și partidul nostru, ca și întreaga lume progresistă, condamnă agresiunea a- mericană împotriva eroicului popor vietnamez și-și exprimă solidaritatea frățească și fermă cu el.Dorim succese Congresului dv. și noi victorii poporuîui romîn ! (Vii aplauze)Trăiască eroicul popor român și gloriosul său partid comunist! Trăiască prietenia dintre popoarele și partidele noastre! Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale ! 

(Aplauze repetate, puternice).

Primirea la C.C. al P.C.R. a delegației 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslaviaîn ziua de 23 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de tovarășul Edvard Kardelj, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al U.C.I., președintele Skupștinei Federale a R.S.F.I., care partici

pă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.A fost de față tovarășul Gheor- ghe Apostol.Convorbirea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă tovărășească, cordială.

Astăzi, în jurul orei 11, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite 
ședința de închidere a 
lucrărilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE LUCRĂRILE
CELUI DE-AL IX-LEA CONGRES

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANMOSCOVA (Agerpres). Corespondența din ziarul „PRAVDA" de vineri a trimișilor săi speciali la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., F. Vidrașcu și A. Lukoveț poartă titlul: „Forța partidului constă în legăturile sale cu masele". „Congresul comuniștilor români, se spune în corespondență, discută succesele dobîndite și perspectivele dezvoltării pe mai departe a României socialiste, căile de transpunere în viață a programului prezentat de partid pentru anii viitori".Relatări în legătură cu desfășurarea lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. publică și alte ziare sovietice. Sub titlul „Forul comuniștilor români își continuă activitatea", ziarul „KOMSOMOL- SKAIA PRAVDA" referindu-se la cuvîntările rostite la Congres scrie că P.C.R. își va aduce în continuare întreaga contribuție la consolidarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
★PARIS 23 (Agerpres). „LE FIGARO" publică o relatare despre raportul cu privire la proiectul Statutului Partidului Comunist Român prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol, și despre dezbaterile pe marginea documentelor.Sub semnătura lui Henri Du- sard, revista „DEMOCRAȚIE 65“ publică un material despre documentele prezentate Congresului, inserînd extrase din raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Revista arată că raportul face „un bilanț grandios al realizărilor din cursul șe- senalului". „Raportul a prezentat cifre efectiv impresionante despre ritmul de creștere. îndeosebi în domerxul industrializării și potențialului hidroenergetic", scrie „Democrație 65".
★NEW YORK (Agerpres). — Presa americană continuă să publice numeroase materiale despre lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Ziarele „NEW YORK TIMES" și „NEW YORK HERALD TRIBUNE" relatează despre rapoartele prezentate în cadrul Congresului și despre cuvîntările rostite de șefii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, precum și ale unor partide democratice. Ziarul „WASHINGTON POST" publică la 21 și 22 iulie corespondențe ale trimisului său special la București, Anatole Shub, în care comentează desfășurarea lucrărilor și cuvîntărilor rostite. In două articole succesive, publicate sub semnătura lui Erik Bourne, ziarul „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" își informează cititorii despre lucrările Congresului. Ziarul se referă la poziția partidului nostru față de problemele întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, citînd din raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt menționate, de asemenea, pasajele din raport în care se vorbește despre caracterul creator al politicii partidului, îndrumarea creației literare și artistice și politica externă a României. Ziarul scrie despre aprobarea cu care delegații la Congres au întîmpinat prevederile Directivelor cu privire la dezvoltarea economiei naționale în viitorii cinci ani. Unul dintre articole este însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești care participă 

la cel deal IXIea Congres al P.C.R.Delegațiile unor partide comuniste și muncitorești și ale altor partide democratice care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. au continuat să facă în cursul zilei de vineri vizite în Capitală și în țară.Membrii delegației Partidului Comunist Chinez, în frunte cu Den Siao-pin, au fost oaspeții cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-chineză" din comuna Munteni-Buzău, regiunea București. La încheierea vizitei, în numele delegației P.C. Chinez, Den Siao-pin a dăruit cooperativei două tractoare. Președintele cooperativei agricole de producție a mulțumit pentru acest dar și, la rîndul său, a oferit daruri membrilor delegației P.C. Chinez.Delegația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Walter Ulbricht, a vizitat ansambluri noi de locuințe din Capitală.Membrii delegației Partidului Comunist Bulgar, în frunte cu To

dor Jivkov, au făcut o vizită la complexul pentru creșterea și în- grășarea porcilor din comuna Ul- meni, raionul Oltenița.Delegația Partidului Comunist Francez, .condusă de Jeannette Thorez Vermeersch, a vizitat în cursul dimineții cooperativa agricolă de producție „8 Martie" din comuna Chirnogi, regiunea București, iar după-amiază uzinele constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești.în cursul dimineții, delegațiile Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Bohuslav Las- tovicka, și Partidului Popular Revoluționar Mongol, în frunte cu Damdinjavin Maidar, au făcut o vizită la rafinăria și combinatul petrochimic de la Brazi.Membri ai delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au vizitat Podul Prieteniei de la Giurgiu.Delegația Uniunii Socialiste A- rabe din Republica Arabă Unită, condusă de Hussein Khallaf, a vi

zitat Muzeul Satului. Alți oaspeți au vizitat întreprinderi industriale din Capitală: delegatul Partidului Comunist din Marea Brita- nie, James Reid, a vizitat uzinele „Electroaparataj" ; delegația Partidului Popular al Convenției din Ghana, condusă de Paul Tagoe, fabrica de confecții și tricotaje „București", iar Ibrahim Bakri, membru al delegației Partidului Comunist Sirian, întreprinderea Filatura românească de bumbac.Membrii delegației Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, în frunte cu Vincenzo Ansa- nelli, au făcut vizite gospodăriei agricole de stat din comuna J’ăr- tășești, raionul Răcari, și cooperativei agricole de producție „Drumul belșugului" din comuna Po- tlogi, raionul Titu.Delegatul Partidului Comunist din Uruguay, Jose Luis Massera, împreună cu membrii delegației Partidului Comunist Mexican, condusă de Manuel Terrazas Guerrero, au vizitat șantierul hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej “ de pe rîul Argeș, iar delegațiile Partidului Socialist Unit din Islanda, în frunte cu Kjartan Olafsson, și Partidului Comunist din Danemarca, în frunte cu Gelius Lund, au făcut după-amiază o vizită prin noi cartiere ale Bucureștiului. (Agerpres)

Cu prilejul

sărbătorii naționale a R.A.U.

Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. la București, a oferit vineri după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite.Printre invitați se a- flau Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, precum și șefi ai misiunilor diplomatic»' acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

A fost prezentă și delegația Uniunii Socialiste Arabe, în frunte cu Hussein Khallaf, ministrul relațiilor culturale cu străinătatea al R.A.U., secretar pentru ideologie și orientare în Uniunea Socialistă A- rabă, care participă la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.
★Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite, ambasadorul R.A.U. la București, Mohamed Fahmy Hamad, a rostit o cu- vîntare la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

PEKIN (Agerpres). Ziarul „JEN- MINJIBAO" de vineri consacră o pagină materialelor cu privire la lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Ziarul publică textul prescurtat al raportului Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Extrasele se referă la dezvoltarea industriei, elaborarea noii Constituții a Republicii Socialiste România, noul Statut al Partidului Comunist Român, creșterea numărului membrilor de partid, unitatea rîndurilor partidului, la principiul conducerii colective, activitatea partidului pe plan internațional, politica externă a României.Ziarul publică, de asemenea, extrase din rapoartele prezentate de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica și Gheorghe Apostol, precum și din cuvîntările de salut rostite la Congres de conducătorii unor delegații ale partidelor comuniste și muncitorești.Ziarele „DAGUNBAO" și „GUANMINJIBAO" publică, de a- semenea, un rezumat al raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
★BUDAPESTA (Agerpres). Referindu-se la lucrările din cea de-a patra zi a Congresului P.C.R., ziarul „NEPSZABADSAG" din 23 iulie publică extrase din cuvîntările tovarășilor Alexandru Bîrlădeanu și Ștefan Voitec. în cuvîntarea sa, arată ziarul, tovarășul Bîrlădeanu a subliniat că poziția partidului, care pornește de la ideile dominante ale grijii pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, pentru coeziunea țărilor sistemului mondial socialist, pentru apărarea păcii și socialismului, este împărtășită de toți membrii partidului, de toți cetățenii țării.Relatări despre lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R. sînt publicate și de „NEPSZAVA" și „MAGYAR NEMZET".
★VARȘOVIA 23 (Agerpres). — Presa centrală poloneză din 23 iulie continuă să publice relatări despre lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R. Ziarul „TRYBU- NA LUDU" informează despre dezbaterile care au loc în Congres pe marginea rapoartelor prezentate. „Cu mult interes — scrie ziarul — sînt ascultate cuvîntările delegaților veniți din diferite regiuni ale României, în special din cele care în trecut erau foarte înapoiate. Ei vorbesc despre realizările lor și despre planurile de viitor". Ziarul subliniază că un loc important în dezbateri îl ocupă problemele dezvoltării industriei, în special a industriei grele.Ziarul „ZYCIE WARSZAWY" a publicat o corespondență specială a trimisului său special la București, Jerzy Jaruzelsky, în care se face o trecere în revistă a lucrărilor Congresului.Referindu-se Ia raportul cu privire la noul Statut al P.C.R., prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol, corespondentul scrie: „în noile prevederi ale Statutului, ca și în schimbarea însăși a denumirii Partidului Muncitoresc în Partidul Comunist Român se vede tendința legării de bogatele tradiții ale mișcării comuniste și, în general, ale mișcării de stînga din perioada de dinainte de război. Mulți dintre actualii conducători de frunte ai țării și-au început atunci activitatea lor revoluționară".
★ATENA (Agerpres). într-o corespondență din București, ziarul „ETHNOS" scrie: „Congresul Partidului Comunist, care are loc la București, pune bazele unui nou pas gigantic spre bunăstare". Sînt publicate apoi pasaje din raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu ilustrînd creșterea producției industriale a României în perioada 1959—1965 și ritmul mediu anual de creștere a acestei producții. Ziarul „AVGHI" scrie într-o corespondență că numeroși oameni de cultură români au consacrat Congresului P.C.R. valoroase opere artistice, literare și științifice. Alte cotidiene din Atena informează despre cuvîntările de salut ale conducătorilor delegațiilor străine care participă la lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R. Numeroase ziare din provincie relatează despre raportul prezentat la Congresul partidului de primul secretar al C.C. al P. C. R., Nicolae Ceaușescu.

LONDRA 23 (Agerpres). >— Intr-o corespondență din București, ziarul „TIMES" relatează despre rapoartele prezentate la Congresul P.C.R., arătînd că „ele ce’ firmă faptul că linia generală, * -it în politica externă, cît și în economie, va fi continuată cu o și mal mare intensitate și hotărîre". Referindu-se la faptul că „România își va menține actualul sistem de planificare centralizată", ziarul scrie : „Este evident că succesele obținute pînă acum în dezvoltarea industrială nu cer nici o reformă". Ziarul menționează ritmul înalt prevăzut pentru creșterea producției industriale în următorii cinci ani, calificîndu-1 drept „impresionant". Sînt redate cifre privitoare la dezvoltarea industriei chimice și sporirea investițiilor în agricultură. Articole consacrate Congresului P.C.R. sînt publicate și de săptămînalele „ECONOMIST" și „NEW STATESMAN".
★RANGOON (Agerpres). Ziarele birmane continuă să publice informații despre desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. „GUARDIAN" publică un material conținînd extrase din raportul a? supra Directivelor Congresului al IX-lea al P.C.R. privind planul de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966—1970, prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Ziarul scrie despre politica de industrializare a țării promovată de partid și despre rezultatele obținute în diferite domenii de activitate ale economiei. în material se arată că proiectul de Directive prevede dezvoltarea pe mai departe a colaborării economice cu celelalte țări socialiste și a legăturilor economice cu toate statele din lume.
★BELGRAD (Agerpres). — Ziarul „BORBA" publică o corespondență a lui O. Milicevici, trimisul său special, în care informează despre desfășurarea discuțiilor pe marginea rapoartelor în care — scrie autorul — domină temele construcției economice a țării. „Directivele noului plan sînt unanim acceptate și aprobate de toți participanții la discuții" — se arată în articol.„POLITIKA" inserează, sub semnătura trimisului său special Bog- danovici, o corespondență intitulată „Ziua a patra a celui de-al IX-lea Congres al P. C. R.“. Autorul scrie: „Expunerile se caracterizează prin adeziunea deplină a vorbitorilor la politica pe care o duce partidul atît în ce privește scopurile ce trebuie atinse, cît și căile pe care se va ajunge la ele".La rubrica „Cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.'< sub titlul „A- precierea delegaților străini", ziarul „DNEVNIK" scrie : „In toate cuvîntările de salut se dă o înaltă apreciere comuniștilor români și poporului pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor de construire a socialismului. în același timp, sînt apreciate foarte pozitiv efortî> României socialiste în cadrul simt- mului socialist mondial și eforturile sale de consolidare a păcii și de colaborare între popoare".
★COPENHAGA (Agerpres). — Ziarele daneze inserează în paginile lor materiale privind desfășurarea lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. „BERLINGSKE AFTENA- VIS" publică un articol în care informează asupra documentelor prezentate Congresului. Ziarele „INFORMATION" și „BORSEN" vorbesc în materialele lor despre poziția țării noastre față de agresiunea americană în Vietnam și,-’1’ f; de celelalte probleme ale situatei internaționale, așa cum a fost expusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. „LAND OG FOLK" și „BERLINGSKE TIDENDE" își informează cititorii despre cuvîntările de salut adresate Congresului de oaspeții străini.

Pentru a informa cititorii 
despre ultima parte a lucră
rilor Congresului, „SCÎN- 
TEIA“ va apărea astăzi în 
ediție de după-amiază.
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