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Tineretul nostru are în fața sa un Vast cîmp 
de activitate, pentru afirmarea nestăvilită a energiei 
și entuziasmului său creator, pentru înfăptuirea celor 
mai îndrăznețe năzuințe închinate fericirii 
poporului și înfloririi patriei.

(Din Raportul C.C. al ,P.M.R. prezentat de tovarășul Gh. Gheorghlu-Dej)

Lucrările Congresului al III-lea 
iZ Partidului Muncitoresc Romîn

Muncă entuziastă 
în fabrici și uzine

Ședința de marți 
dimineața

Marți 21 iunie au continuat 
zrările celui de-al III-lea 
•ngres al Partidului Munci- 
■esc Romîn.
Delegații au întîmpinat cu 
lăuze prelungite pe membrii 
ezidiului Congresului.
Ședința de dimineață 8-a 
schis la ora 8,30. Tovarășul 
îeorghe Apostol, care prezi- 
ază ședința, dă cuvîntul to- 
rășului Dumitru Cristescu 
ntru a prezenta raportul Co- 
siei Centrale de Revizie.
Au început apoi discuțiile 
raportul Comitetului Cen

ți al Partidului Muncitoresc 
mîn cu privire la activita-
i partidului în perioada din-
• Congresul al II-lea și Con
sul al III-lea al partidului, 
privire la planul de dezvol- 
e a economiei naționale pe
ii 1960—1965 și la schița pla- 
lui economic de perspectivă

15 ani, și la raportul Co- 
siei Centrale de Revizie.
in cuvîntul său tov. Gheor- 
e Roșu, delegat al organiza- 
i regionale de partid Ba- 
1, prim-secretar al Comite- 
ui regional Bacău al P.M.R., 
pă ce a arătat puternica 
zvoltare economică a regiu- 
în perioada care a trecut de 
Congresul al II-lea al 

VI.R., s-a ocupat pe larg de 
^blemele legate de îmbună- 
irea activității în domeniul 
nstrucțiilor, de măsurile con- 
îte menite să asigure scurta
i termenului de dare în 
acțiune a obiectivelor in- 
striale, reducerea prețului
cost și îmbunătățirea cali-

ii construcțiilor.
Tov. Nicolae Gheorghiu, de- 
;at al organizației regionale 
partid Bacău, adjunct al 

nistrului Industriei Grele, a 
>s în evidență succesele ob- 
ute în îndeplinirea înainte 
termen a planului de 10 

i de electrificare a țării, e- 
>orat de partid. Referindu-se 
perspectivele electrificării 
următorii 15 ani, vorbitorul 

i oprit la sarcinile importan
ce revin lucrătorilor din 

;st sector pentru realizarea 
centrale electrice pe bază 
termoficare, construirea de 

irocentrale cu mare efica- 
ate economică, astfel ca în 
itățile energetice să se ob- 
ă indici economici la nive- 

, celei mai avansate tehnici. 
Tov. Florian Dănălache, de- 
;at al organizației orășenești 

partid București, prim-se- 
itar al Comitetului orășe- 
sc București al P.M.R., a 
âtat dezvoltarea industriei 
pitalei, subliniind creșterea 
lului organizațiilor de partid 

conducerea activității eco- 
mice. El a vorbit despre sar- 
îile organizațiilor de partid 
i Capitală în acțiunea de e- 
nomisire a materiilor prime 
materialelor în introduce- 

i tehnicii noi, folosirea mai 
nă a capacităților de pro- 
cție, în specializarea și coo- 
rarea întreprinderilor, ridi- 
rea nivelului de pregătire a 
drelor din economie și mun- 
activului de partid.

Tov. Alexandru Tripșa, de- 
;at al organizației regionale 
partid Stalin, secretarul co

letului de partid al Uzine-
• „Ernst Thălmann**, a vor- 
t despre succesele colectivu- 
i Uzinelor „Ernst Thălmann**, 
re s-a angajat să producă a- 
il acesta peste plan 1.000 de 
ictoare subliniind rolul im- 
«rtant pe care-1 are în obți- 
rea acestor realizări conti- 
la îmbunătățire a muncii de 
rtid.
Tov. Gheorghe Necula, dele- 
,t al organizației regionale de 
irtid București, prim-secre- 
r al Comitetului regional 
icurești al P.M.R., s-a ocu
lt în cuvîntul său de impor- 
ntele succese obținute în re- 
une în înfăptuirea politicii 
irtidului de transformare so- 
alistă a agriculturii. Arătînd 
i în regiune sînt mari rezer-

O caldă stringere de mină a tovarășilor Gh. Gheorghiu-Dej și N. S. Hrușdjjfe*

ve pentru sporirea producției 
agricole, vegetale și animale, 
vorbitorul s-a oprit asupra sar
cinilor organizațiilor de par
tid și ale oamenilor muncii 
din agricultura regiunii pen
tru deplina folosire a capaci
tății mașinilor, extinderea a- 
plicării îngrășămintelor și a 
irigațiilor, mai buna folosire a 
fondului piscicol.

Tov. Constantin Dinculescu, 
delegat al organizației orășe
nești de partid București, rec
torul Institutului Politehnic 
București, a vorbit despre sar
cinile puse învâțămîntului 
superior in vederea pregătirii 
cadrelor necesare înfăptuirii 
vastului program de dezvol
tare a economiei naționale, 
expus în raportul prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej. în numele cadrelor di
dactice, el a transmis mul
țumiri partidului pentru deo
sebita grijă pe care o ara
tă învâțămîntului speri or și 
în mod special pentru preve
derea din proiectul de Direc
tive privind construirea unui 
nou Institut Politehnic la 
București.

Tov. Mihai Patriciu, delegat 
al organizației regionale de 
partid Timișoara, director ge
neral al Combinatului Meta
lurgic Reșița, a vorbit despre 
dezvoltarea industriei, îndeo
sebi a metalurgiei, în regiunea 
Timișoara, în ultimii ani. El 
a arătat că o dată cu moder
nizarea agregatelor, siderur- 
giștii reșițeni, în frurrte cu co
muniștii, au ridicat simțitor in
dicii de utilizare, au redus în 
mare măsură consumurile spe
cifice de materiale. Vorbitorul 
s-a ocupat de problemele ridi
cate de realizarea noilor con
strucții siderurgice și de asi
milarea unor produse noi de 
înaltă tehnicitate, prevăzute în 
raportul C.C. al P.M.R., dezbă
tut la Congres.

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Petre 
Borilă.

Primit cu vii aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoi
ca, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Miniștri.

(Textul cuvîntării se publi
că în pagina a 4-a).

Tov. Ștefan Matei, delegat 
al organizației regionale de 

partid Pitești, prim-secretar al 
Comitetului regional Pitești al 
P.M.R., a înfățișat Congresului 
adîncile transformări petrecu
te în regiunea Pitești, în tre
cut aproape complet lipsită de 
industrie și cu o agricultură 
înapoiată. în regiune au luat 
ființă noi industrii, ca indus
tria petrolieră, întreprinderi 
constructoare de mașini, în
treprinderi forestiere. De ase
menea agricultura regiunii s-a 
dezvoltat, ca urmare a conti
nuei întăriri a unităților agri
cole socialiste. Dezbătînd pro
iectul de Directive, oamenii 
muncii din agricultura regiu
nii au analizat temeinic căile 
sporirii producției agricole 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

Tov. Aurica Talpă, delegată 
a organizației regionale de 
partid Iași, secretara Comite
tului de partid de la întreprin
derea „Țesătura" Iași, s-a o- 
cupat în cuvîntarea ei de sar
cinile muncitorilor și tehnicie
nilor din industria textilă, 
pentru obținerea x*nui volum 
sporit de țesături ieftine, în- 
tr-un sortiment variat și de 
bună calitate.

Tov. Nicolae Hudițeanu, de
legat al organizației regionale 
de partid Constanța, președin
tele G.A.C. Comana, Erou al 
Muncii Socialiste, a vorbit des
pre munca colectiviștilor din 
Comana pentru dezvoltarea 
multilaterală a gospodăriei, 
pentru sporirea producției ve
getale și animale, în vederea 
creșterii veniturilor colectiviș
tilor și a contribuției gospodă
riei la aprovizionarea oameni
lor muncii cu produse agro-a- 
limentare. *

Tov. Ion Gaie, delegat al 
organizației regionale de par
tid Galați, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Galați 
al P.M.R., a vorbit despre dez

In sala Congresului (Foto: AGERPRES)

voltarea Industriei metalurgi
ce în regiune, în perioada din
tre Congresul al II-lea și Con
gresul al III-lea și despre ma
rile perspective ce se deschid 
orașului și regiunii Galați, 
care, datorită politicii partidu
lui de industrializare a țării, 
va deveni un puternic centru 
siderurgic prin construcția 
marelui Combinat prevăzut în 
proiectul de Directive.

Ședința s-a încheiat la orele 
13,15.

Ședința de marți 
după amiază

I
După-amiază, lucrările Con

gresului au fost reluate la 
ora 16.

în aplauzele puternice ale 
delegaților și invitaților, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care a prezidat ședința, a dat 
cuvîntul tovarășului N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
conducătorul delegației Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Întîmpinat cu aclamații și 
urale, tovarășul N. S. Hrușciov 
a rostit o amplă cuvîntare de 
salut.

Cuvîntarea a fost în repeta
te rînduri subliniată de vii a- 
plauze. (Textul cuvîntării tova
rășului N. S. Hrușciov este 
publicat in paginile 6—7—8 ale 
ziarului).

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Emil 
Bodnăraș.

Au continuat discuțiile la 
raportul Comitetului Central 
și la raportul Comisiei Centra
le de Revizie.

Tov. . Mihail Florescu, dele
gat al organizației regionale 
de partid Stalin, ministrul In
dustriei Petrolului și Chimiei 

s-a ocupat în cuvîntul său de 
probleme legate de dezvolta
rea industriei petroliere și a 
chimiei. El a arătat că lucră
torii din industria petrolieră 
își vor îndrepta eforturile în
deosebi spre intensificarea lu
crărilor geologice pentru des
coperirea de noi rezerve de 
țiței, și spre valorificarea su
perioară a cantităților de țiței 
extras. în privința industriei 
chimice, vorbitorul s-a oprit la 
sarcinile privind construcțiile 
de uzine și instalații chimice.

Tov. Petru Furdui, delegat 
al organizației regionale de 
partid Hunedoara, prim-secre
tar al Comitetului regional de 
partid Hunedoara s-a ocupat 
de sarcinile importante ce stau 
în fața siderurgiștilor din a- 
ceastă regiune.

El a analizat un șir de pro
bleme referitoare la creșterea 
producției de metal, la reduce
rea prețului de cost, îmbună
tățirea calității, arătînd expe
riența dobîndită în această 
privință de organizațiile de 
partid din regiune.

Tov. Alexandru Boabă, de
legat al organizației regionale 
de partid Ploești, directorul 
rafinăriei nr. 3 Teleajen, s-a 
referit la problemele valorifi
cării superioare a țițeiului, în- 
fățișînd realizările obținute de 
colectivul întreprinderii unde 
lucrează. El a vorbit pe larg 
despre experiența organizației 
de partid din rafinărie în mo
bilizarea întregului colectiv 
pentru descoperirea rezerve
lor interne ale producției.

Tov. Vasile Vîlcu, a prezen
tat apoi raportul Comisiei de 
validare, care a fost aprobat 
în unanimitate de Congres.

Ședința s-a încheiat la ora 
20. Următoarea ședință are 
loc miercuri 22 iunie, ora 8,30.

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). t

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Uzi
nele „Unirea" din Cluj obține 
in aceste zile însemnate reali
zări în producție închinate ^je
lui de al III-lea Congres al 
partidului. Antrenați in marea 
întrecere socialistă în cinstea 
Congresului, tinerii contribuie 

i alături de vîrstnici la obține
rea unei producții sporite, la 
realizarea unor produse de cea 
mai bună calitate. în ziua de 
20 iunie, ziua deschiderii lu
crărilor Congresului, brigăzile 
de montatori conduse de Con
stantin Prisecaru și Emil Tu- 
ducc, au depășit planul de pro
ducție cu 20 și respectiv 21 la 
sută, terminînd în același timp 
cu 3 zile mai devreme decît 

i era prevăzută montarea pere- 
! ților laterali de la mașina d? 
| card2t bumbac în condiții de 

cea mai bună calitate.
Și brigada de turnători con- 

i dusă de comunistul Iosif Kris- 
I tof a raportat obținerea în a- 
I ceastă zi a celor mai bune 
} realizăH. S-au evidențiat prin- 
, tre alții, tinerii D?niel Szabo, 

Derideriu Balint, Iacob Mora 
și Ion Vădi.

Consumuri 
specifice 

tot mai reduse
Colectivul Întreprinderii „Fla

căra Roșie" din Capitală, par
ticipă cu avint la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid. In 
zilele cînd au loc lucrările 
Congresului partidului întrece
rea se desfășoară cu tot mai 
multă însuflețire. Fiecare mun
citor este preocupat de a ob
ține cit mai multe economii 
contribuind astfel la realiza
rea sarcinilor puse de partid 
— de a reduce continuu con
sumul specific de piele și de a 
se obține pină în anul 1965 o 
creștere a producției de încăl
țăminte de 1,6 ori mai mare 
față de anul 1959. Lucrînd sub 
lozinca „Fiecare croitor să e- 
conomisească lunar 700 dm. p. 
piele“, muncitorii tineri și 
vîrstnici au obținut în aceste 
zile noi succese în muncă. Fo
losind cu pricepere tiparele

---- •-----

CĂ.TRE 
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI TUDEH 
DIN IRAN

Dragi tovarăși,

Cu ocazia împlinirii a 40 de 
ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Iran, Comi
tetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, vă trans
mite un cald salut frățesc.

Urăm Partidului Tudeh — 
continuatorul celor mai bune 
tradiții de luptă ale Partidu
lui Comunist din Iran — suc
ces deplin în activitatea pe 
care o duce în grelele condiții 
ale ilegalității, pentru crearea 
unui front unic al forțelor pa
triotice și antiimperialiste, 
pentru independența țării sale, 
pentru pace, libertate și pro
gres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN 

pentru a utiliza cu maximum 
de randament suprafața pie
lei croind cu grijă, pentru a 
înlătura rebuturile, tinerii au 
contribuit activ ca în primele 
două zile ale desfășurării Con
gresului în secția de croit a 
fabricii să se economisească 
peste 4500 dm. p. piele, mate
rie primă din care se pot con
fecționa peste 260 perechi fețe 
încălțăminte. Tinerii din bri
gada condusă de Ion Nistor au 
economisit in zilele de 20 și 
21 iunie a. c. circa 900 dm. p. 
piele, cei din brigada lui Petre 
Ursache peste 800 dm. p. iar 
tinerii brigăzii conduse de Ma
ria Irimescu peste 750 dm. p.

Urmînd exemplul comuniști
lor, tinerii croitori de la Între
prinderea „Flacăra Roșie" se 
întrec pentru a obține noi 
succese în lupta pentru redu
cerea consumurilor specifice.

Pentru un indice 
tot mai mare 

de utilizare 
a masei lemnoase

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

In aceste zile ale desfășură
rii Congresului al ITT-lea al 
P.M.R., la Combinatul fores
tier „A V-a aniversare a 
R P.R.“ din Fălticeni se desfă
șoară cu însuflețire întrecerea 
socialistă pentru obținerea u- 
nor rezultate deosebite în 
muncă. Alături de întregul co
lectiv. tinerii și-au intensifi
cat si ei eforturile pentru a da 
viață angajamentelor luate de 
a realiza cît mai multe econo
mii în producție în acest an. 
în hala gatere, planul a fost 
realizat în proporție de 105,5 
la sută, evidențiindu-se în mod 

Tiberiu Utan

ÎN STEAGUL 
LUI DE PURPUR
Mîndria e a omului ce pune 
pichamerul in zidul de cărbune 
și-l nârue, acolo-n fund de mină, 
și-n torță îl preface, de lumină.

Mîndria e a celui care cată 
țjțeiu-ascuns sub roca ferecată, 
il smulge din fîntîni subpămintene 
și-i dă apoi aripi arteziene.

Mîndria e a celui care crește 
ținînd pe umeri cerul și în creștet, - 
se-apropie de soare ori de stele 
pe rădăcini de piatră și de schele,

Mîndria ce o-ncearcâ oțelarul 
care-mprumută versului meu harul, 
— cu inima-i de flăcări și safire 
oțelului topit dînd strălucire.

Mîndria e a ta, cinstită gazdă, 
ce miriștea, sub plug, o schimbi In brazdă, 
o semeni și o seceri sub dogoare 
udată cînd de ploi, cînd de sudoare.

Mîndria, cititorule, a ta e. 
Cînd te întorci acasă în odae 
așa-nțelege-o și așa citește : 
mîndria e a celui ce muncește I

A răsădit-o-n om, înălțătoare, 
Partidul clasei noastre muncitoare, — 
in steagul lui de purpur e izvorul 
mîndriei ce-o trăiește-ntreg poporul.

deosebit brigada condusă de 
utemistul Gheorghe Jitaru 
care a economisit în schimbul 
său 15 metri cubi cherestea, 
precum și brigada condusă de 
tînărul Toader Boaru care a 
economisit 10 metri cubi che
restea. Tineretul, alături de 
întregul colectiv al combinatu
lui, este hotărît să obțină un 
indice tot mai mare de utili
zare a masei lemnoase pentru 
a îndeplini astfel una din sar
cinile pe care partidul le tra
sează muncitorilor din indus
tria forestieră.

Ciment 
mai mult

întregul colectiv de muncă 
al fabricii de ciment „Victo
ria Socialistă" din Turda, în
suflețit de sarcinile trasate de 
partid, muncește în aceste zile 
cu un entuziasm deosebit. în 
cinstea Congresului partidului, 
ei și-au îndeplinit planul pe 
primul semestru la data de 19 
iunie, dînd peste plan întreaga 
cantitate de 15.000 tone ciment 
prevăzută în angajamentul 
anual. în primele cinci luni 
ale anului, colectivul de aici 
a obținut 523.000 lei economii 
peste plan, față de 500.000 lei 
cît revenea din angajament pe 
această perioadă, iar benefi
ciile peste plan, raportate la 
același timp, au fost de 
936.000 lei față de 500.000 lei 
cît prevedea angajamentul.

în obținerea acestor rezul
tate s-a evidențiat întregul co
lectiv. Cu multă rîvnă au 
muncit și tinerii, printre care 
Tarța Vasile, Daneș Darie, Fa- 
zakaș Octavian, echipa lui Tor 
Francisc și alții.

In pag. 2-3-4-5:
D'cuții la raportul Comitetului Central 

oi P. M. R. ți la raportul Comisiei Centrale 
ce Revizie

In pag. 6-7-8:
Cuvînlarea de salut a tovarâțulul 

N. S. H uțclov



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin
Raportul Comisiei Centrale de Revizie

Raportor tovarășul Dumitru Cristescu
Tovarăși,

Cu mare satisfacție și mîndrie am luat 
cunoștință cu toți de Raportul Comitetu
lui Central al partidului nostru. Rapor
tul prezentat Congresului de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej reprezintă o pro
fundă analiză științifică a drumului glo
rios străbătut de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn de la cel de al II-lea Congres al 
partidului pînă in prezent.

Bilanțul strălucit al victoriilor obținute 
în lupta pentru dezvoltarea rapidă a in
dustriei socialiste și în primul rînd a in
dustriei grele, pentru transformarea socia
listă a agriculturii și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii confirmă pe 
deplin linia justă, marxist-leninistă trasată 
de Comitetul Central al partidului neutru 
pentru construirea socialismului în țara 
noastră.

Raportul înfățișează întregului nostru 
partid programul măreț de luptă și muncă 
și trasează sarcinile istorice și însufieți- 
toare ale desăvîrșlrii construcției socia
liste în patria noastră. Luminoasa perspec
tivă a vieții din ce în ce mai bogate și fe
ricite a poporului nostru va mobiliza eroi
ca noastră clasă muncitoare, pe toți oa
menii muncii de la orașe și sate la u r. - j 
avînt creator pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pe care ei o consideră drept 
propria lor politică.

I.
Potrivit sarcinilor stabilite de J

Partidului Muncitoresc Romin la
Congresul al II-lea. în perioada la care se 
referă raportul Comisia Centrală de Re
vizie a controlat modul de încasare a ve
niturilor și de folosire a fondurilor p-.- 
dului, precum și modul în care s j f 
rezolvate scrisorile și șezi sările r = — l:r 
muncii adresate Comitetului Central.

Pe baza reviziilor efectuate. 7 — > ’ 
Centrală de Revizie raportează Congresu
lui că activitatea bugetară și finar - 
s-a desfășurat în deplină cor.c'rd?—â cu 
sarcinile politicii generale a __  a
Comitetului nostru Central. Au frs’. as.- 
gurate mijloacele materiale necesare bunei 
desfășurări a activității pol:t:o-cT£-a_-. za- 
torice a partidului, funcțicr.ăr.: 
zătOare a aparatului său. perfec---- L-_. ca
drelor de partid, propag?.-.se: s.

Analizînd gospodăria fir.-.-* ■ i a pact - 
dului, pe baza datelor cent-al.za*e .= Co
mitetul Central, se cor. ?• = •=. ei • 
încasărilor provenite din cotizații a crea- 
cut în 1959 cu 52.60 la s. = i-e 1 :: 
cu toate că, conform S
Congresul al II-lea. se aplică procente de 
cotizații mai mici decît în 195c

Acest spor al volumului înririritar pro
venite din cotizații este determmat de 
creșterea numărului membrilor de partid» 
de măsurile luate de partid «i țBwro pe»* 
tru ridicarea nivelului de trai. a saiaruSce 
și altor venituri ale oamenilor muncii. la 
același timp s-a irr ounătătit munca de 
strîngere a cotizațiilor ți depunerea lor ia 
timp în bugetul partid

In perioada cuprinsa Intre cele doul 
Congrese, numărul acelora care si-au achi
tat regulat cotizația, raportat la totalita
tea membrilor și candidațitor de partid a 
crescut de la cca. 96 la sută cit a fost ta 
anul 1955. la peste 98 la sută. Rezult - 
cele mai bune le-au obținut organizațiile 
regionale de partid Baia Mare. Hunedoara, 
Constanța, Suceava și altele, care au rea
lizat în 1959. ultimul ar. din această pe
rioadă, cca. 99 la sută. Realizările au fost 
mai slabe la organizațiile re’iona’.e de 
partid Craiova, Galați — unde numărul ce
lor ce achită regulat cotizațiile este de 
96—97 la sută.

Achitarea la timp a cotizațiilor de către 
aproape unanimitatea membrilor de partid 
se datorește înainte de toate creștem con
științei politice, justei înțelegeri de către 
membrii și candidații de partid a obliga
țiilor lor statutare.

Trebuie arăta: în același timp că unele 
comitete raionale și orășenești de oar* d 
nu acordă suficientă atenție faptului ca su
mele achitate să fie în conformitate cu 
prevederile statutare.

De asemenea, la unele organizații de 
partid se constată întîrzieri în strîngerea 
și depunerea cotizațiilor. Asemenea lip
suri și deficiente s-au ivit la unele orga
nizații de partid din regiunile Galați, 
Bacău, Oradea.

Organizațiile și organele de partid pot 
obține rezultate și mai bune în ce pri
vește achitarea și depunerea cu regulari
tate a cotizațiilor de partid, acordînd în
treaga atenție muncii de evidență și con
trol și, îndeosebi, intensificînd educația 
comunistă a membrilor și candidaților de 
partid.

Tovarăși,

Un rol important are „Editura Scînteia“, 
care administrează și editează ziarul 
i,Scînteia« și alte numeroase ziare și pu
blicații ale partidului.

în perioada anilor 1956—1960 „Editura 
Scînteia“ și-a îndeplinit mai bine sarcinile 
sub aspect politic și și-a îmbunătățit sim
țitor situația financiară. Instituție subven
ționată în trecut din bugetul partidului, 
itEditura Scînteia“ acoperă azi cheltuielile 
ocazionate de editarea presei de partid în 
întregimea ei și este o sursă de venituri 
pentru acoperirea altor cheltuieli ale par
tidului. încasările editurii au crescut în
deosebi prin sporirea veniturilor ziarului 
i,Scînteia“. Pe baza cererii crescînde a ma
selor de cititori, tirajul ziarului „Scînteia“ 
s-a mărit continuu, reprezentând azi a- 
proape un milion de exemplare zilnic. Ti
rajul tuturor publicațiilor tipărite de „Edi
tura Scînteia" depășește cifra de 500 mi
lioane exemplare anual. Dragostea pe 
care oamenii muncii o nutresc „Scîn- 
teii“, organul Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, și celorlalte 
publicații ale partidului constituie o pu
ternică expresie a încrederii de nestrămu
tat cu care masele urmează partidul nostru.

îmbunătățirea situației financiare a 
^Editurii Scînteia* se datorește de aseme
nea măsurilor luate pentru reducerea chel
tuielilor administrativ-gospodărești și re-? 
dacționale, introducerii unor procedee teh

nice mai avansate și economicoase în ti
părirea publicațiilor.

Cu toată îmbunătățirea muncii organe
lor care se ocupă în mod direct cu difu
zarea presei. în acest domeniu mai există 
deficiențe serioase care fac ca o parte a 
tirajelor — îndeosebi la sate — să ajungă 
cu întîrziere la oamenii muncii.

Din verificările făcute a reieșit că mai 
există posibilități pentru îmbunătățirea 
activității economico-financiare a publica
țiilor partidului, prin reducerea cheltuie
lilor administrativ-gospodărești, a costuri
lor de upar și de difuzare.

II.
Comisia Centrală de Revizie raportează 

Congresului că planurile de venituri și 
cheltuieli ale partidului aprobate de Co
mitetul Central au fost Întocmite în mod 
judicios, acordindu-se multă atenție folo
sirii rationale a bunurilor și economisirii 
fondurilor partidului.

Deși sarcinile politico-organizatorice ale 
partidului au crescut neîncetat, în urma ________________ ______ ___ ____
măsurilor luate de conducerea partidului țră, înțelegerea de către masele largi popu- 

care ie 
activă 
și gu-

care muncesc

cursuri 
Ia 

rtrsirt

iccesare

cheltuielile bugetare efective au scăzut 
continuu. In anul 1959 ele au fost cu 12 la 
sută mai mid tecit In anul 1953.

Mobilizarea unui larg activ in jurul or
ganelor de partid, creșterea simțitoare a 
calificări: cadrelor au făcut posibilă redu
cerea schemelor de personal, micșorarea 
dreitarehlor destinate întreținerii organe
lor si aperatotte de partid. Aceste chel
tuieli au scăzut cu 11 la sută in 1959 față 
de 195: In aceeași perioadă a scăzut 1n- 
tr o măsură importantă numărul lucrato
rilor din aparatul de partid.

Imensa majoritate a activiștilor de 
partid lucrează tn aparatul comitetelor 
rametale și orășenești Numărul activiștilor 
dm organele locale ale partidului. precum 
șt al cadrelor care muncesc in școlile $i în 
presa locală de partid, reprezintă 96.5 la 
sută d.n totalul lucrătorilor de partid.

Preocuparea permanentă a Comitetului 
Central pentru calificarea cadrelor de 
partid, cerute de înaintarea noastră pe 
calea construiri; social -serului. re reflectă 
v le sporirea neîncetată a fooduritor des
tinate pregătim st perfecționării cadrelor, 
edueărti marxist-leniniste a membrilor de 
partid.

Cheltuielile pentru pregătirea ș: perfee- 
ti soarea cadrelor au sporit in '.959 cu 81 
la sută față de 1955 Aceste fonduri au 
fost folosite pentru Școala super.oară de 
partid JȘzefan Gheorghiu*, școlile de 2 
am. 1 an (i de C luni, precum și pentru 
pregătirea ti perfecționarea cadrelor prm 

i s; semmaru de scurtă durată.
perioada 1955—1959 au abstivrt 
te de trei am aje Șc-rti. superi nare 

te partid S-eTa- Gbeorgtim* peste 799 
cadre de partid, ar aceateal celor ce sr- 
mea zi ia pirejeru: acoae rrsm esre te 
aproape Mă In aceeag pemerete rret rut 
te 25999 —e—ci- s: .Tdtei te parte 
ti-ac perfect-oea: ruansr. ~Xle ia sco. * 
de 2 am. 1 an. C ac. csrscnte te proc*- 
ganciîti. ziariști ș: de pregătire a aere
lor necesare organ zatnkx de masă

Aproape 190.009 de recretei s re-tr 
ai btrouritor ocganizati-lrr de bază si 
propagandiști au urmat euracriJe te scurtă 
durată și semînariite ce re tesfăzoară pe 
lingă organele de partid raxeaie ti oră
șenești.

Au crescut de asemenea fcodurtte atri
buite activ.tăpi Institirtulu: si M rr-:ha 
de Istorie a partidului. Muzeului Jemn- 
Stalin*. cabinetelor de partid ecc.

Din analiza execmării bugetul ti rectită 
că unele comitete regzeale tiu sa 
tn întregime fondurile ce te aa Ste alo
cate pentru activtatea de pccțsagandă e 
agitație, iar altele sa au aroedat sufic-je-tă 
gnjă gospodăririi acestea. Astfe_ ia anul 
1959 comitetul regional Bacău a neganizzt 
a singură dată cursul te 
cretar.lor organizatiuoe te bară tnelrurid 
Insă In întregime fondare alocate pemru 
organizarea a două cursuri te arest lei; 
cazuri asemănătoare au avut toc * — re
giunile Pitești. Ptoesti e — alte regîuaL

In intervalul de timp la care re referă 
raportul. Comitetul Central a Inat • serie 
de măsuri pentru înzestrarea uauc organe 
de partid regionale, rai-rale s orășenești 
cu sedii, localuri de scoli s alte u*.v. uctii 
gospodărești, mijloace de transpert etc.

Luptind pentru traducerea in viață a in
dicațiilor Comitetului Central, organele și 
instituțiile de partid au obținut in realiza
rea și administrarea construcțiilor o sene 
de rezultate bune si o bogată experiență. 
Experiența organelor s instituțiilor de 
partid în folosirea economicoasă a mate
rialelor. aplicarea unor metode mai avan
sate de muncă, respectarea termenelor de 
dare în exploatare a construcțiilor, pre
cum și experiența obținută in ce privește 
reducerea costului întreținerii și reparați
lor mijloacelor de transport au fost ul
terior transmise și însușite de către minis
tere și sfaturile populare.

In domeniul construcțiilor s-au consta
tat însă și unele deficiențe. Astfel, comi
tetele regionale de partid Timișoara. Bucu
rești și Stalin au început construirea unor 
obiective, fără aprobarea prealabilă a or
ganelor superioare sau fără avizul tehnic 
necesar. S-au constatat de asemenea unele 
cazuri de tărăgănare a executării con
strucțiilor și de realizare a unor 
de calitate necorespunzătoare 
preț de cost ridicat.

în ultimii ani, proiectele de 
partidului au fost întocmite și 
la timp spre aprobare Comitetului Cen
tral. Activitatea de gospodărire și evidență 
s-a îmbunătățit simțitor în urma măsuri
lor luate conform indicațiilor conducerii 
partidului. Rezultatele obținute în dome
niul gospodăresc-financiar vor trebui con
solidate printr-o mai bună organizare a 
evidenței și controlului.

re a

construcții 
sau la un

buget ale 
prezentate

IIL
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Tovarăși,

Intre cele două Congrese oamenii mun
cii au adresat Comitetului Central un nu
măr Însemnat de scrisori, manifestîndu-și 
și în acest fel profundul lor atașament și 
încrederea față de conducerea partidului.

O bună parte din aceste scrisori expri
mă satisfacția și mulțumirile oamenilor 

muncii față de hotărîrile și măsurile luate 
de partid pe calea construirii socialismului 
și ridicării nivelului de viață al poporului 
muncitor. Totodată, ele exprimă angaja
mentele concrete de a îndeplini la locurile 
lor de muncă sarcinile ce le revin din a- 
ceste hotărîri. Multe scrisori conțin pro
puneri și sugestii pentru îmbunătățirea 
activității de producție în întreprinderi, pe 
șantiere, în gospodării agricole de stat, 
precum și probleme legate de transfor
marea socialistă a agriculturii, de învăță- 
mînt etc.

în scrisorile lor oamenii muncii semna
lează de asemenea lipsuri și greutăți care 
dăinuie încă în unele sectoare de muncă, 
datorită neaplicării întocmai a hotărîrilor 
partidului și guvernului, cazuri de nepă
sare față de bunul obștesc, atitudini biro
cratice față de cererile oamenilor muncii, 
cazuri de gîtuire a criticii. Organele de 
partid și ale puterii de stat sînt ajutate 
pe calea scrisorilor în descoperirea și 
demascarea unor elemente necinstite, duș
mănoase strecurate în diferite posturi.

Conținutul scrisorilor și sezisărilor do
vedește creșterea continuă a conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii din țara noas- 

îndru-

lare a justeței drumului pe 
călăuzește partidul, participarea lor 
Ia înfăptuirea hotărîrilor partidului 
vernului.

Comitetul Central al partidului a 
mat și a pus ca sarcină aparatului central 
și organelor locale de partid să cerceteze 
și să rezolve cu grijă și operativ scri
sorile și sezisările oamenilor muncii. Aten
ția deosebită pe care o acordă Comitetul 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej examinării scrisorilor și se
zisărilor venite de la muncitori, țărani, 
intelectuali și urmăririi pînă la capăt a 
rezolvării lor, constituie o înaltă pildă 
pentru toți activiștii, pentru toate organele 
de partid și de stat Pe baza studierii pro
blemelor ridicate în scrisorile și sezisar.le 
primite, conducerea partidului a luat unele 
măsuri cu caracter general, menite să îm
bunătățească munca in unele sectoare te 
activitate.

Pe baza verificărilor făcute de Coctisia 
Centrală de Revizie la Direcțiile și Sec
țiile Comitetului Central se cocKată că 
scrisorile sînt examinate ca mai tnurtă 
competență și se urmărește mai operainr 
rezolvarea la timp a probleroehx catxvoa 
în scrisori.

Hotârirea din martie 1953 a Secresaria- 
tulai Comitetului Central al Partidaza 
Muncitoresc Romin eu pcivre La era— ~ 
rea si 

stat, a 
tătirea 
men.u

In dtizKd f—ț» n rturt
murea ceprrinr cegerar raoecates oră
șenești te x~~'l — . LBji.KCB VI 
te tdaot za «nw. * eaTecae te O- 

Tarea

ar
su

ae âi

msă a reraceitor pe—ite. te recresarti a> 
euteretor rava . Galati. Brăua si Tec-ad 
aa pute tate te tăe in sertare scrisori 
sereaclra*. A n Tea hpsan s-au rerma- 
taC * ta Ctecv*. unde atft la coctitetul 
rf—-x' ea s nsete cn tmtete raionale, 
se teătăneuă resxvarea sensonte po
rt-te.

XapsuriJe care re mai —amfrstă la uneia 
arcane leale de partid si te stat In mun
ca eu rerjerJe dete:_-ă adesea pe oa- 
—- m-rwrri să re adreseze direct cnndu- 
certi partatiuui cu probtene care ar putea 
E ar trebui să fie rezolvate pe plan local.

Ccodudndc-re d-pă iadfcatiOe Comite- 
tchzi Central, organele de partid trebuie 
să tea dovadă de un înalt simț de răspun
dere In rezolvarea scrisorilor și sezisâri- 
Icr primite, apreciind însemnătatea pe 
care acestea o reprezintă tn cunoașterea 
E rezolvarea problemelor care preocupă 
pe oamenii mundî-

In Raportul său de activitate. Comisia 
Centrală de Revizie a Înfățișat situația ve- 
nitnrite d cbeituieiitor din bugetul parti
dului. precum și modul de rezolvare a 
scrisorilor și sezisănlor oamenilor muncii.

Potrivit sarcinilor și obligațiilor ce-i re
vin pe baza Statutului Partidului Munci
toresc Romin. Comisia Centrală de Revi
zie și-a prezentat periodic constatările re
ieșite din revizii. Comitetului Central al 
partidului nostru, care 
corespunzătoare.

In activitatea Comisiei 
vizie au existat și unele 
ziile făcute în diferite sectoare de muncă 
nu au avut un caracter mai sistematic, iar 
cele constatate au fost aduse uneori cu 
întîrziere la cunoștința Comitetului Cen
tral.

finind seama de experiența cîștigată 
pînă acum, Comisia Centrală de Revizie 
pe care o va alege Congresul nostru va 
trebui să îndeplinească cu 
gență sarcinile ce-i revin 
tului partidului.

a luat măsurile

Centrale de Re- 
defecțiun!; revi-

mai multă exi- 
potrivit Statu-

al III-lea al
Tovarăși,
Dezbaterile Congresului

partidului nostru, spre care se îndreaptă 
azi privirile pline de încredere și dragoste 
ale muncitorilor, țăranilor, Intelectualilor 
țării noastre, sarcinile istorice pe care 
Congresul le pune în fața partidului și a 
oamenilor muncii de la orașe și sate, vor 
da un nou avînt muncii creatoare a po
porului nostru muncitor în lupta sa con
dusă de partid pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, pentru o viață îmbel
șugată și din ce în ce mai frumoasă, pen
tru înflorirea patriei noastre socialiste, 
Republica Populară Romînă.

Discuții la raportul Comitetului Central 
al P. M. R. și la raportul 

Comisiei Centrale de Revizie
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Roșu

Am ascultat cu toții minunatul raport 
de activitate a Comitetului Central al 
partidului, document de mare însemnătate 
teoretică și practică. Privind la drumul pe 
care l-am parcurs, fiecare dintre noi trăește 
sentimentul unei îndreptățite mîndrii pa
triotice pentru cuceririle obținute, pentru 
tot ceea ce am realizat, pentru drumul 
luminos ce ni se deschide și exprimăm 
pentru toate acestea recunoștința noastră 
partidului, Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Justețea politicii înțelepte a partidului își 
găsește confirmarea în marile succese ob
ținute de poporul nostru în toate dome
niile construcției socialiste, în dezvoltarea 
rapidă a tuturor regiunilor țării, printre 
care și regiunea Bacău — în trecut una 
din cele mai înapoiate din punct de ve
dere economic și social-cultural.

în perioada ce s-a scurs de la cel de-al 
II-lea Congres al P.M.R., producția indus
trială globală a regiunii Bacău a crescut 
In 1959 cu 54 la șută față de nivelul anu
lui 1955. în anul I960, producția globală 
industrială a regiunii va crește cu peste 
14 la sută față de 1959. Producția a 2 luni 
este egală cu întreaga producție anuală 
a regiunii Bacău în 1938.

La baza acestor succese a stat politica 
partidului de industrializare socialistă. în 
perioada 1956—1960, în regiunea Bacău au 
fxst investite 8,85 miliarde lei. Din totalul 
investițiilor 82.5 la sută au fost destinate 
dezvoltării industriei. Datorită acestor fon
duri s-au construit și dat în funcțiune ra
finăria 10 Onești, termocentrala Borzești, 
fabrica de țevi din Roman, uzina de fire 
sintetice — Săvinești. combinatul de in- 
C-tevr ri zare a cărnii — Bacău și s-au 
■rite—'-zat alte întreprinderi. Anul acesta 
vnr teza partial în funcțiune două din 
reăe ra importante obiective industriale 
fcs '----«vf» țară — Hidrocentrala _V. L
Leu* Btcaz p Ccxnbinatiil chimic de la 
Berzesti.

la rapectiil de activitate al CC. al 
PX1. pcnCăesa cocstr-jcțtilor ocupă 
îs tac -re.-.— Dat fiind volumul 
mc* te învestirii ce re fac In ref ;~ea 
aaeec* — a arăcac vorbriorai — =ă voi 
epe iz sand decaess as yra te»~r ri> 
fem» ate Tnmt-r pe sr—nerete de cae- 
CreCi Cneduccrea pemdstiz e pecsceal 
tovazăsâ Gtiertxze Gteocxfiiu-Dej aa 
vtertac rerrereâe Onești e Sătnnești. 
eu a-a ~»at Etisatia existentă E au 
dan rttinatu prețioase privind mai buna 
organ-zare a munci. întărirea organiza ții- 
lor te partid, reatru îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid pe șantierele de la 
Onești E Săvinești au venit să lucreze 
numeroși membri și candidați de partid. 
Organizatiile de partid s-au preocupat mai 
mult de primirea în rindurile lor. a celor 
mai destoinici constructori: numărul da 
membri e candidați de partid a crescut 
ctns.deoabil ia timp scurt In urma măsu

Cuvîntarea tovarășului Nlcolae Gheorghiu
Subliniind caracterul științific al politi

cii Partidului Muncitoresc Romin, care 
pornește te la învățătura leninistă potri
vit căreia electrificarea este o cerință ho- 
tăriioare a ;rd_suializârii socialiste, tov. 
Nicolae Gheorghiu a scos in evidență suc
cesele însemnate obținute de poporul nos
tru in infâpu.irea planului de electrifi
care. Anul acesta, la 26 octombrie, a ară
tat vorbitorul, se vor implini 10 ani de 
cind Comitetul Central a aprobat planul 
de electrificare a țării, elaborat de par
tid sub îndrumarea Comitetului Central, 
a tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej personal. 
Sarcinile trasate prin planul de elec
trificare au fost îndeplinite și depă
șite. Producția de energie electrică a 
crescut de la 2J miliarde kWh in 1950 la 
7,7 miliarde kWb in 1960, depășindu-se cu 
10 la sută prevederile planului de electri
ficare. Această importantă creștere a pro
ducției de energie electrică s-a realizat în 
condițiile obținerii unor importante econo
mii față de prevederile inițiale. Aceasta a 
fost posibil prin folosirea mai complectă 
a capacităților de producție, mărindu-se 
durata de utilizare a puterii instalate a 
centralelor electrice de la 2.880 ore'an în 
1955 la 4.200 ore/an in 1960.

în cadrul realizărilor mai importante în 
domeniul centralelor termoelectrice, men
ționăm construcția unor centrale de mare 
putere cu parametri ridicați — și anume 
centrala Sîngiorgiu de Pădure, Doicești, 
Paroșeni, centrala electrică de termoficare 
Borzești.

în perioada 1950—1960 s-au pus bazele 
introducerii termoficării. Aceasta a con
stituit un mijloc eficient pentru realizarea 
de economii de investiții și pentru gos
podărirea mai judicioasă a resurselor de 
combustibili prin concentrarea producției 
de căldură și energie electrică.

Datorită concentrării producției de ener
gie electrică în centrale puternice, echipa
te cu grupuri de putere unitară mare șl 
parametri ridicați, dezvoltării termoficării, 
precum și muncii perseverente depuse de 
personalul centralelor termoelectrice, con
sumul specific de combustibil s-a redus 
simțitor. Pe această bază s-a economisit 
o însemnată cantitate de combustibil.

La sfîrșitul acestui an toate centralele 
Importante din țară vor fi interconectate; 
peste 90 la sută din producția totală de 
energie va fi obținută de centralele inter
conectate, față de 80—85 la sută prevăzută 
în Directivele Congresului al II-lea al 
P.M.R.

Ajutorul multilateral, tehnic șl econo

rilor politico-organizatorice luate, munca 
politică și de producție pe aceste șan
tiere s-a îmbunătățit, ceea ce a făcut 
ca planul de producție pe 1959 să fie nu 
numai îndeplinit, ci și depășit.

Anul acesta, avîntați în întrecerea so
cialistă în cinstga Congresului partidului, 
constructorii s-au angajat să dea în func
țiune înainte de termen noi obiective in
dustriale. La combinatul chimic Borzești a 
intrat în probe tehnologice secția detexan 
— cu 61 zile înainte de termen ; uzina de 
sodă cu 100 zile înainte ; iar instalația a 
doua de cracare catalitică de la rafinăria 
Onești cu 190 zile înainte de termen.

în aceste zile ale Congresului, la Blcaz, 
constructorii fac ultimele pregătiri pen
tru a stăvili apele năvalnice ale Bistriței 
și pentru a da parțial în funcțiune hidro
centrala „V. I. Lenin" înainte de termen. 
Constructorii de linii de înaltă tensiune 
vor da în funcțiune, în zilele următoare, 
linia de 110 kilovolți, Bicaz-Suceava cu 
o lungime de 96 km. prin care se reali
zează racordarea regiunii Suceava la siste
mul energetic republican cu 93 zile înainta 
de termen.

Realizarea sarcinii cu privire la reduce
rea prețului de deviz al construcțiilor 
industriale prevăzute în Raport — a 
spus vorbitorul — este pe deplin posibilă. 
Atît la combinatul de sodă, cît și la uzina 
de cauciuc sintetic, unele instalații pu
teau fi amplasate în aer liber unde s-ar 
fi simțit foarte bine dînd tot atîta produc
ție, cu singura deosebire că ar fi costat cu 
citeva milioane mai ieftin.

Anul acesta, cînd organizațiile de par
tid s-au preocupat mai îndeaproape de 
problemele prețului de cost, atît între
prinderea de construcții Onești, cît șl cea 
de la Săvinești, nu numai că au realizat 
prețul de cost planificat, dar au dat și 
însemnate economii peste plan. Cu pri
lejul discutării proiectului de Directive, 
constructorii au subliniat că prevederile 
cu privire la reducerea consumului de 
oței-beton și cherestea sînt pe deplin rea
lizabile ; ei au propus în acest scop să fie 
analizate din nou actualele norme de con- 
rum de materiale, care sint învechite și 
oetighriizatna-c.

IbLUa rec irerea crstulri eaBstrjctirlor 
re vrete neeesitetea acută de a re îmbimă- 
tăt: in csetinoare calitatea proiectelor. Noi 
ant primit uneori proiecte care nu aveau 
prevăzute toate instalațiile, astfel îneît 
atunci cind construcția era gata, Începea 
să se spargă zidurile pentru a se face in
stalațiile necesare. Aidoma ca meșterul 
Manole din legendă : ce se făcea ziua, se 
strica noaptea. Numai că , asta ne costă 
scump.

Constructorii intîmpină încă greutăți din 
cauza neasigurării la timp a proiectelor, 
precum și a faptului că avizările unor lu
crări de către C.S.P. și C.S.C.A.S. durează 
foarte mult. Este înțeleaptă vorba poporu

mic, primit din partea Uniunii Sovietice, 
precum și colaborarea frățească cu cele
lalte țări socialiste ne-au dat posibilitatea 
ca in termene scurte să realizăm impor
tante obiective energetice, echipate cu in
stalații corespunzătoare nivelului tehnic 
modern.

In etapa 1951—1960 s-a realizat un ritm 
accelerat de construcții de linii electrice. 
Productivitatea muncii a crescut. Prețul 
de cost al energiei electrice a scăzut în 
perioada 1955—1960 cu 24 la sută.

Realizările obținute de colectivele în
treprinderilor și șantierelor energetice în 
îndeplinirea sarcinilor ce le reveneau din 
cadrul planului de electrificare se dato- 
resc în Drimul rind îndrumării activității 
lor de către organizațiile de partid.

Vorbitorul a arătat în continuare că pe 
lîngă succesele obținute, în Direcția Ge
nerală a Energiei Electrice mai persistă 
încă o serie de lipsuri în ceea ce privește 
construcția, extinderea și sistematizarea 
rețelelor de distribuție a energiei electrice.

O sarcină importantă pentru viitor este 
de a înlătura urgent aceste deficiențe și 
a folosi intens rezervele mari care există 
in acest sector.

Deși unitățile Ministerului Industriei 
Grele au reușit să reducă simțitor prețul 
de cost al energiei electrice (24 la sută 
în 1955—1960), mai există unii producători 
(întreprinderi ale sfaturilor populare, în
treprinderi industriale cu centrale pro
prii) care produc energie electrică la pre
țuri ridicate.

Partidul a pus în fața sectorului ener
giei electrice sarcini importante. Va tre
bui să realizăm în perioada 1960-1965 un 
spor mediu anual al producției de energie 
electrică de 18 la sută, pentru a asigura 
electrificarea tuturor proceselor din eco
nomie și consumul de la orașe și sate.

Aceste sarcini de cinste au fost primite 
cu entuziasm de muncitorii, tehni
cienii și inginerii din sectorul energetic ; 
în dezbaterile proiectului de Directive ei 
s-au angajat să le realizeze înainte de 
termen, în condițiuni bune și cu un preț 
de cost oît mai scăzut. Această creștere 
importantă a producției de energie elec
trică se va realiza atît prin mărirea gra
dului de utilizare, extinderea și reprofi
larea centralelor existente, cît și prin 
construirea de centrale electrice noi.

în perioada 1960—1965 se prevede ins
talarea unei puteri totale de 2380 MW din 
care circa 540 MW în extinderi de centrale 
existente, iar 1840 MW în centrale noi.

lui că „înainte de a tăia — să măsorl de 10 
ori", dar asta nu înseamnă să tărăgănezi lu
crurile la nesfîrșlt.

In dezvoltarea industrială a regiunii Ba
cău, un loc important îl are creșterea pro
ducției de energie electrică. Prin intrarea 
în funcțiune cu întreaga capacitate a ter
mocentralei' Borzești, a hidrocentralei „V. I. 
Lenin" și amenajarea în continuare a po
tențialului hidroenergetic al rîulul Bistrița, 
puterea instalată a unităților energetice din 
regiune va fi în 1965 de peste 4 ori mai 
mare față de 1959.

Odată cu dezvoltarea industriei, tn re
giunea Bacău a luat amploare construirea 
de obiective social-culturale și în primul 
rînd construcția de locuințe. în perioada 
1956—1959 au fost investite în construcții 
de locuințe 331 milioane lei, dîndu-se în 
folosință 4.570 apartamente. Trebuie să a- 
rătăm că pe bună dreptate am fost criti
cați la Plenara C.C. al P.M.R. din noiem
brie 1958, cînd la Onești s-au construit 
apartamente așa zis experimentale care 
costau 120.000 lei apartamentul. în 1959 | 
s-au realizat apartamente confortabile cu 1 
37—40.000 lei prin îmbunătățirea activită-1 
ții de proiectare șl o mai bună organizare 
a șantierelor. în continuare, vorbitorul a 
arătat că sarcina stabilită de proiectul de 
Directive ca un bloc de 40—60 apartamente 
să fie dat în folosință în circa 4—5 lunii 
este pe deplin realizabilă. Pentru aceasta 
trebuie folosite cu mai mult curaj me
todele de execuție industrială, proiectele 
tip.

în încheiere, tov. Gheorghe Roșu a făcut 
cîteva propuneri în legătură cu unele pre
vederi ale proiectului de Directive. Ast
fel vorbitorul a propus :

— scurtarea termenului de intrare în func
țiune a celei de-a doua linii de pollclorură 
de .vinii de la combinatul chimic Borzești; 
prevăzută pentru anul 1964, contopind-o cu 
prima linie care se va da în funcțiune în 
1962. Aceasta va duce la echilibrarea ba
lanței de clor, micșorarea prețului de cost, 
iar beneficiile realizate de combinatul chi
mic vor putea să atingă valoarea anuală 
de peste 550 milioane lei.

— urgentarea lucrărilor de prospecțiuni 
geologice în regiunea Bacău pentru a de
termina zăcămintul de săruri potasieff din 
regiunea Bacău și condițiile de exploatare 
minieră, studiindu-se măsurile necesare 
pentru ca în perioada planului de 6 ani 
să se poată construi și da în funcțiune un 
combinat de săruri potasice.

— studierea posibilității de dublare a 
capacității de producție a combinatului de 
îngrășăminte azotoase Roznov.

Vorbitorul a asigurat Congresul că oa
menii muncii din regiunea Bacău, în frunte 
cu comuniștii, nu-și vor precupeți efortu
rile în lupta pentru transpunerea în viață 
a sarcinilor stabilite de proiectul de Direc
tive în vederea desăvîrșirii construirii so
cialismului în patria noastră.

Echiparea centralelor termoelectrice ca și 
extinderea de centrale se va face în spe
cial cu grupuri cu puteri unitare mari șl 
parametri ridicați. Astfel se vor instala 
un grup de 200 MW, un grup de 150 MW, 
cinci grupuri de 100 MW și 13 grupuri da 
50 MW.

Din sporul de putere instalată, circa 
80 la sută va fi instalat în centrale. ter- 
mo-electrice.

Indicii tehnico-economici și în special 
consumul specific de combustibil și consu
mul propriu în centrale și rețele vor atin
ge nivelul obținut în unele din țările cele 
mai avansate.

Pentru a se asigura funcționarea opti
mă din punct de vedere tehnic și econo
mic a marilor centrale termoelectrice, în 
raportul C.C. al P.M.R. se prevede ca 20 
la sută din puterea ce se va instala să 
fie în centrale hidroelectrice Construirea 
centralei hidroelectrice „V. L Lenin“-Bicaz 
care dispune de un important lac de acu
mulare, lin șantier puternic cu cadre ca
lificate și care este dotat cu utilaje, de 
construcție corespunzătoare, creează pre- 
mizele amenajării integrale in condiții e- 
conomice avantajoase a riuli|i Bistrița. 
Cele 10 centrale hidroelectrice ce se vor 
construi pe acest sector vor avea o putere 
instalată de 160 M.W., și o producție de 
energie electrică anuală de 750 milioane 
kWh. Construcția acestor centrale se în
cadrează în amenajarea complexă a rîu- 
lui Bistrița care, pe lîngă producerea' e- 
nergiei electrice și asigurarea cu apă a 
complexelor industriale de la Săvinești și 
Roznov, va contribui la ridicarea econo
mică și culturală a întregii regiuni.

Arătînd că pentru anul 1975 se precede 
ca producția de energie electrică în țară 
să ajungă la 65—70 miliarde kWh, ceea ce 
reprezintă de circa 60 ori producția din 
1938 - vorbitorul a arătat că dezvoltarea 
în asemenea proporții va asigura energia 
electrică necesară industriei in condițiile 
proceselor tehnologice celor mai moderne, 
electrificarea agriculturii, a principalelor 
căi ferate, a tuturor orașelor și satelor din 
țara noastră.

în încheiere vorbitorul a arătat că oa
menii muncii din sectorul energetic vor 
munci cu toată hotărirea pentru a duce 
cu cinste la îndeplinire aceste mărețe 
sarcini.



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin
Cuvîntarea tovarășului Florian Dănălache

îtaportul C.C a! P.M R expus de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a înfățișat 
tabloul măreț al realizărilor obținute de 
oamenii muncii sub conducerea înțeleap
tă a partidului, pentru construirea socia
lismului în țara noastră. Atît raportul cît 

prevederile proiectului de Directive în
fățișează viitorul luminos al unor mari și 
însemnate progiese pe calea înfloririi con
tinue a țării și făuririi bunei stări a po
porului, prin dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului în vederea desă
vârșirii construcției socialiste și a deschi
derii perspectivei trecerii treptate la con
struirea comunismului în patria noastră. 
Vi<^Jile obținute de poporul nostru sînt 
o 9Bklă strălucită a politicii juste, le
niniste a partidului, a superiorității econo
miei socialiste, cît și a eroismului și capa
cității creatoare a clasei noastre munci
toare și maselor largi ale celor ce mun
cesc.

în perioada care a trecut de la Congre
sul al II-lea al P.M.R., organizațiile de 
partid, muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
intelectualii din Capitală și-au îndeplinit 
cu cinste sarcinile încredințate în toate 
domeniile vieții economice, politice, cul
turale și sociale. Pretutindeni comuniștii, 
organizațiile de partid s-au aflat în frunte, 
mobilizînd și însuflețind pe oamenii mun
cii la îndeplinirea sarcinilor de partid.

Ca urmare a aplicării cu consecvență a 
politicii partidului de industrializare socia
listă. orașul București dă astăzi peste □ 
cincime din producția Industrială tării. 
Pînă la sfîrșitul acestui an, volumul pro
ducției Industriale globale a orașului va fi 
cu 64 la sută mai mare decît în anul 1955.

în această perioadă au intrat în func
țiune noi obiective industriale : au fost în
zestrate cu mașini și utilaje moderne ma- 
j^^tea întreprinderilor
^■Raportul prezentat Congresului se 

su^piază că organele si organizațiile de 
pârtia și-au sporit competența în condu
cerea activității economice, pătrunzînd 
mai adînc și mal eficace în diferite sectoa
re ale acestei activități, organizînd discu
tarea cu masele a planurilor de producție 
și a măsurilor tehnico-organizatorice în 
fiecare unitate sau loc de muncă. O expe
riență bogată a fost acumulată de organele 
și organizațiile de partid din Capitală cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anii 
1959 și 1960. în adunările care au avut loc 
cu ocazia dezbaterii planului pe 1959 un 
număr mare de muncitori, ingineri, tehni
cieni au făcut 12.700 propuneri pentru fo
losirea rezervelor interne din întreprin
deri.

Cuvîntarea tovarășului Alexandru Tripșa
Cu multă bucurie aduc Congresului sa

lutul constructorilor de tractoare din Ora
șul Stalin și totodată raportez că sarci
nile trasate de cel de-ai II-lea Congres 
al partidului au fost realizate de colecti
vul întreprinderii noastre încă din anul 
1958. Dacă astăzi colectivul uzinei de trac
toare — decorat cu Ordinul Muncii clasa
I- a și distins de 18 ori cu diferite dra
pele și mențiuni de întreprindere fruntașă 
— se poate mîndri cu realizările sale, 
acest lucru se datorește traducerii cu con
secvență în viață a hotărîrilor partidului 
și guvernului, ajutorului direct dat de con
ducerea partidului în dezvoltarea uzinei 
noastre.

Documentele celui de-al II-lea Congres 
al partidului și ale plenarelor care i-au 
urmat au pus în mișcare toate forțele 
creatoare ale muncitorilor și tehnicienilor 
noștri, i-au însuflețit și îndrumat în lupta 
pentru obținerea unei producții din ce în 
ce mai mari și de mai bună calitate. 
Niciodată în istoria uzinei noastre nu a 
fost cunoscută o asemenea creștere a pro
ducției și productivității muncii ca cea 
realizată de la cel de-al II-lea Congres al 
partidului și pînă azi.

Anul trecut muncitorii și tehnicienii 
noștri, conduși de organizația de partid, au 
studiat în amănunt posibilitățile întreprin
derii și, pe această bază, au Dropus majo
rarea sarcinilor anuale de plan cu încă 
2.000 de tractoare. Desigur că realizarea 
acestui angajament nu a fost ușoară și am 
avut multe greutăți de învins. Au existat 
unii tehnicieni — ce-i drept puțini la nu
măr — care se îndoiau de posibilitatea în
deplinirii lui, considerîndu-1 prea îndrăz
neț. Dar comuniștii le-au dovedit acestora 
că elanul muncitorilor nu se poate opri 
în fața unor greutăți de moment. Astfel 
în anul 1959 uzina noastră a dat agricul
turii cu 2.000 de tractoare mai mult decît 
prevedea planul inițial. Anul acesta, pe 
baza experienței cîștigate, colectivul nos
tru a cerut din nou majorarea planului cu 
1.000 de tractoare. Și acest plan majorat 
se realizează cu succes.

Noi nu am fi putut obține asemenea rea
lizări fără continua îmbunătățire a muncii 
de partid, fără întărirea rindurilor orga-

Cuvîntarea
Raportul C.C. al P.M R. prezentat Con

gresului de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej oglindește succesele istorice do- 
bîndite de ponorul nostru și trasează tot
odată sarcinile mărețe pentru desâvîrșirea 
construcției socialiste în patria noastră.

în lumina acestui minunat document, 
regiunii București, care ocupă un loc im
portant în agricultura țării și în formarea 
fondului centrai al statului de produse 
agroali men tare, îi revin sarcini de mare 
răspundere.

în anii care au urmat Congresului al
II- lea al Partidului. în regiunea noastră 
sectorul socialist de stat și cooperatist a 
crescut de la 10,5 la sută la sfîrșitul anu
lui 1955, la 97.1 la sută la 30 mai a.c. In 
prezent 99 la sută din numărul familiilor 
de țărani muncitori sînt unite în gospo
dării agricole colective și întovărășiri a- 
gricole. în două raioane, colectivizarea a- 
griculturii s-a încheiat, iar tn alte cinci, 
procentul de colectivizare este între 70—90 
la sută. In aceiași direcție se dezvoltă și 
restul raioanelor Aceste succese sînt re
zultatul firesc al politicii juste a partidu
lui nostru, al consecvenței cu care condu
cerea partidului aplică in practică atotbi- 
ruitoarea învățătură marxist-leninîstă. Ele 
sînt strîns legate de ajutorul permanent și 
direct dat de Comitetul Central al Parti
dului organizației noastre regionale, fapt 
care a făcut oosibil ca astăzi să putem ra
porta Congresului că în regiunea Bucu
rești s-a terminat cooperativizarea agri
culturii.

De o deosebită importanță a fost pentru 
poi indicația conducerii partidului ca, în 
procesul transformării socialiste a agricul
turii, să punem accentul pe munca răb
dătoare, permanentă, fără grabă, de con
vingere a țărănimii muncitoare de a se 
uni mai întîi în forme simple de cooperare 
în producția agricolă. Tocmai aceasta a 
făcut posibil ca, în cadrul întovărășirilor, 
țărănimea muncitoare să se convingă prin 
propria ei experiență de avantajele mun
cii pe tarlale mari, fără haturi, folosind 
mijloacele mecanizate puse la dispoziția

Colectivele întreprinderilor din Bucu
rești s-au angajat în fața partiduluf să 
realizeze în 1960 economii de 400 milioane 
lei peste sarcina planificată din care 130 
milioane lei beneficii peste plan.

Ținînd seama de experiența acumulată 
pînă acum și de faptul că în Capitală sînt 
multe întreprinderi prelucrătoare, munca 
organizațiilor de partid s-a axat și se va 
axa în principal pe economisirea de mate
rii prime și materiale. De pildă, organiza
ția de partid de la Uzinele „Vasile 
Roaitâ» a inițiat o consfătuire în legătură 
cu economisirea metalului. Pe baza propu
nerilor făcute și a concluziilor desprinse 
din consfătuire s-a trecut la recalcularea 
consumului de metal, precum și la repro- 
iectarea unor tipuri de produse. Prin apli
carea acestor măsuri în anul 1959, Uzi
nele „Vasile Roaită" au economisit 550 
tone metal. Comitetul Orășenesc de Par
tid a extins această inițiativă la majori
tatea întreprinderilor din Capitală, reușîn- 
du-se astfel ‘să se economisească in 1959 
peste 6.000 tone metal. La întreprinderea 
„Kirov“, din cantitățile de piele și talpă 
economisite se pot executa în plus peste 
100.000 perechi de încălțăminte.

In ultimii ani Comitetul Orășenesc de 
Partid a acordat o atenție deosebită folo
sirii depline a capacităților de producție, 
în acest sens, vorbitorul s-a referit la ex
periența pozitivă dobîndită de Uzinele 
„Clement Gottwald". „întreprinderile pen
tru Industria Bumbacului* etc.

După ce a subliniat rezultatele bune 
obținute în urma mecanizării și îmbună
tățirii procesului tehnologic în întreprin
derile din Capitală, vorbitorul a arătat că 
în unele locuri, ca turnătoriile Uzinelor -23 
August-, „Mao Țze-dun- și „Timpuri Noi-, 
datorită gradului insuficient de mecani
zare, rezultatele obținute sînt încă nesatis
făcătoare.

Vorbitorul a arătat în continuare că 
pentru îndeplinirea sarcinilor mari puse 
de partid. Comitetul Orășenesc București a 
Inițiat unele acțiuni pentru ridicarea ni
velului de pregătire economică a cadrelor. 
Astfel, au fost organizate un curs de 3 ani 
pentru directori de întreprinderi și institu
ții economice. 900 de cercuri în întreprin
deri pentru muncitori, ingineri și tehni
cieni. schimburi de experiență pe profesii, 
sesiuni tehnico-știintifice In întreprinderi, 
a fost sprijinită mișcarea inovatorilor și 
rat ion a 1 i za t ori lor.

Așa cum s-a precizat în raport, va tre
bui să ajutăm mai mult organizațiile ce 
partid din institutele de cercetări știin
țifice pentru a îndruma îndeaproape ca

nizațiilor de bază, fără o justă îmbinare 
a muncii politice cu cea economică — a 
spus vorbitorul. Principala preocupare a 
comitetului de partid al uzinei a fost ri
dicarea rolului de conducător politic al 
organizațiilor de bază și al comuniștilor 
pe locul de producție.

Pentru a putea cunoaște și cuprinde mai 
bine problemele de producție, pe baza in
dicațiilor date de organele superioare de 
partid, noi am experimentat cu succes 
metoda organizării pe secții și ate
liere a unor comisii permanente, care 
au primit sarcina să studieze posi
bilitățile de a se valorifica mai larg re
zervele interne. In uzina noastră funcțio
nează astăzi 43 asemenea comisii.

In munca entuziastă pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan s-au format 
și s-au călit noi cadre de comuniști. Comi
tetul de partid al uzinei s-a preocupat în 
permanență de primirea de noi membri și 
candidați de partid.

Comitetul nostru de partid a dat o aten
ție deosebită introducerii și extinderii teh
nicii noi, mecanizării și modernizării pro
cesului de producție, dezvoltării mișcării 
inovatorilor și rațjoralizatoriior. Astăzi în 
uzina noastră, majoritatea muncilor grele 
sînt mecanizate. Numai in ultimii ani s-au 
proiectat și executat de către colectivul 
nostru, in colaborare cu colectivul uzine
lor „Steagul Roșu-, un număr de 21 ma
șini agregate care au înlocuit zeci de alte 
mașini universale. In aceeași perioadă s-au 
modernizat peste 150 difente mașini-unel
te. Călirea și turnarea prin cu ren ți de 
înaltă frecvență, turnarea in coji de ba- 
chelită și modele ușor fuzibile, forjarea 
prin extruziur.e, uscaiea cu raze infra- 
roșii, elaborarea unei noi tehnologii 
pentru turnarea fontei nodulare și 
multe altele au început să fie stăpinite cu 
pricepere de muncitorii și tehnicienii noș
tri, ele fiind factori hotăritori în creșterea 
producției de tractoare și realizarea de 
economii. Constructorii de tractoare se 
mîndresc cu faptul că, aplicînd procedee 
înaintate, au izbutit să realizeze în ulti
mii cinci ani 145 milioane lei beneficii 
peste cele 553 de milioane planificate. La 
aceasta și-au dat din plin contribuția cei 

tovarășului Gheorghe Necula
ei de S.M.T. Importanța întovărășirilor, 
ca prim pas spre gospodăria colectivă, este 
dovedită de realizările obținute anul tre
cut și în prima jumătate a acestui an, 
cînd 808 întovărășiri din regiunea noastră 
au trecut la forma superioară de coope
rare în producție.

Acest proces revoluționar de transfor
mare a satului reflectă creșterea influen
ței partidului la sate și încrederea cu care 
țăranii muncitori urmează calea, indicată 
de partid. Subliniind că munca organelor 
și organizațiilor de partid din regiune s-a 
îmbunătățit simțitor, vorbitorul a arătat 
că organizațiile de partid au reușit să an
treneze un larg activ fără de partid. în
deosebi din rîndul țăranilor colectiviști, la 
munca politică pentru colectivizarea agri
culturii. Popularizarea rezultatelor obținu
te de gospodăriile agricole colective, a ve
niturilor superioare realizate de colectiviști 
a constituit și constituie exemple vii, con
crete pentru convingerea țăranilor munci
tori de a se uni în gospodării colective.

în continuare vorbitorul a arătat că or
ganizațiile de partid au acordat o atenție 
deosebită problemelor întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriilor colective — 
dezvoltării multilaterale a producției, spo
ririi avutului obștesc și a veniturilor co
lectiviștilor.

Creșterea puterii economice a gospodă
riilor colective a fost determinată și de 
faptul că partidul și guvernul le-au acordat 
și le acordă importante credite bănești 
pentru cumpărări de animale de rasă în
deosebi de vaci și juninci.

Pentru a arăta și mai bine ce înseamnă 
grija permanentă a partidului și guvernu
lui nostru pentru ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al țărănimii muncitoare, 
a spus în continuare vorbitorul, este su
ficient să redăm pe scurt cîteva exemple 
din viața țărănimii d’ regiunea noastră 
pe timpul stăpînirii .rghezo-moșierești. 
Mai bine de 400.000 familii de țărani erau 
lipsite complect de pămînt și atelaje sau 
aveau doar pînă la 1 ha. Lipsa uneltelor 
mergea pînă acolo încît un plug — adesea 

drele de cercetători spre cunoașterea șl 
rezolvarea operativă a cerințelor actuale 
ale dezvoltării economiei noastre națio
nale.

O contribuție însemnată la îmbunătă
țirea conducerii de către organizațiile de 
partid a activității economice a adus-o 
activul de partid format din cadre cu 
munci de răspundere de partid și de stat, 
muncitori fruntași, ingineri, tehnicieni.

Critica făcută în raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
privire la deficiențele care mai există 
în folosirea fondurilor de investiții pri
vește și activitatea noastră. Au fost 
cazuri cînd s-au făcut unele investi
ții neeconomicoase. iar darea în fo
losință a unor obiective a fost tergiversa
tă vreme îndelungată. Ap'.icind indicațiile 
date de către CC. al P.M.R.. Comitetul O- 
rășenesc de Partid a luat măsuri ca orga
nele și organizațiile de partid din Bucu
rești să se ocupe în mod sistematic de 
realizarea pe bază de grafice a planului de 
investiții.

După ce vorbitorul s-a ocupat de pro
blemele specializării întreprinderilor, ca 
una din căile principale de ridicare a ni
velului tehnic și creștere a productivității 
muncii, a spus: Entuziasmul cu care 
oamenii muncii din Capitală au in
tim pi nat Congresul partidului este o 
dovadă grăitoare a încrederii nestrămutate 
în politica partidului nostru și totodată o 
garanție că prevederile planului de dez
voltare economică pe 6 ani vor fi îndepli
nite cu succes. La adunările oamenilor 
muncii în care e-au dezbătut prevederile 
proiectului de Directive au participat pes
te 386 000 tovarăș:, din care au luat cuvin
te! peste 30.000 și s-au făcut circa 10.000 
propuneri. Totodată oamenii muncii și-au 
luat angajamente pentru îndeplinirea pla
nului înainte de termen, și-au sporit an
gajamentele pentru obținerea de economii 
cu peste 51 milioane lei ș: beneficiile cu 
peste 46 milioane leL

în încheiere vorbitorul a spus: Asigurăm 
Congresul că organizația de partid din 
orașul București, cei peste 110.000 membri 
și candidați de partid, strins uniți In jurul 
C.C. al P.M.R. în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. însuflețiți de mărețul pro
gram trasat de proiectul de Directive ale 
Congresului al III-lea vor realiza cu suc
res prevederile planului de dezvoltare pe 
6 ani, etapă hotăritoare în opera de desă
vârșire a construcției socialiste în Repu
blica Populară Romînă.

1 800 de inovatori ai uzinei. Astăzi avem 
în uzină la fiecare al patrulea muncitor 
un inovator sau raționalizator.

Tehnica nouă — a spus vorbitorul — in
tră in uzina noastră cu pa$i mari. Dar mai 
sînt încă locuri de producție unde organi
zațiile de baza n-au dus pînă la capăt ac
țiunile inițiate. Așa, de exemplu, la oțe- 
lărie, deși turnarea de precizie dă rezul
tate foarte bune, totuși ea nu a fost ex
tinsă^ decît la un număr mic de repere. 
Sezisînd această lipsă, noi am propus în
ființarea unei unități de turnare de pre
cizie, care să producă piesele necesare tutu
ror întreprinderilor din oraș.

Inițiativa comuniștilor din uzină de a 
gospodări cu chibzuială metalul a 
avut ca urmare concretă economisirea în 
cursul anului 1959 a unei cantități de peste 
2.700 tone metal. Nu putem trece însă ne
păsători peste faptul că adeseori ceea ce 
se ciștigă prin truda unor oameni plini de 
entuziasm se risipește prin neglijența al
tora. De pildă, din vina organelor însărci
nate cu aprovizionarea din Ministerul In
dustriei Grele se irosesc în uzina noastră 
cantități însemnate de metal, fie datori*ă 
neaprovizionării la timp, fie a aprovizio
nării cu materiale supradimensionate sau 
de slabă calitate. Credem că este necesar 
să se înființeze în cadrul ministerului nos
tru un colectiv care să studieze, pe baze 
științifice, cauzele tuturor pierderilor de 
metal din întreprinderi și să vegheze Ia 
respectarea riguroasă a normelor de con
sum și a angajamentelor contractuale.

în continuare vorbitorul a arătat entu
ziasmul cu care colectivul uzinei a primit 
proiectul de Directive. Cei peste 480 mun
citori și tehnicieni care au luat cu vin tul 
eu acest prilej au analizat cu simț de răs
pundere mărețul program de 6 ani, ex- 
primîndu-și hotărî rea de a realiza în con
diții exemplare planul uzinei și venind cu 
propuneri concrete pentru traducerea lui în 
viață.

Constructorii noștri de tractoare — a 
spus In încheiere vorbitorul — vor lupta 
cu toate forțele lor pentru înfăptuirea mă
reței opere ce construire a socialismului în 
patria noastră.

de lemn — revenea la trei familii. în ase
menea condiții nu-i de mirare că județele 
Ialomița și Teleorman dețineau un trist 
record : cel mai ridicat procent de morta
litate. Un ziar care apărea în Călărași, in
titulat „Glasul Bărăganului-, relata la 15 
aprilie 1937 că în comuna Traianu din 
actualul raion Slobozia, cinci copii ai unui 
plugar, lihniți de foame, au ajuns să mâ- 
nînce lutul de la gura sobei. Și în privința 
numărului neștiutorilor de carte acest ju
deț deținea recordul. Asemenea fapte au 
apus pentru totdeauna. Vorbitorul a înfă
țișat apoi schimbările mari petrecute în 
viața satelor, nivelul de trai material și 
cultural tot mai ridicat al țărănimii noa
stre. Țărănimea muncitoare — a spus în 
continuare vorbitorul — a primit cu deo
sebită bucurie măsurile luate de statul 
nostru pentru lichidarea rămășițelor ori
căror forme de exploatare a omului d« 
către om în agricultură. Felul în care par
tidul și statul nostru au rezolvat problema 
lichidării chiaburimii ca clasă constituie 
un exemplu bun de aplicare creatoare a 
marxism-leninismului la condițiile țării 
noastre. Aceasta a dus în practică la schim
barea revoluționară a structurii de clasă, 
a creat posibilitatea dezvoltării și mai 
impetuoase a relațiilor de producție socia- 
liste la sate.

îmbunătățirea permanentă a muncii po
litice la sate, existența unei puternice baze 
tehnice în S.M.T., rezultatele supe
rioare pe care le obțin gospodăriile agri
cole colective constituie laolaltă garanția 
că în următorii ani se poate termina co
lectivizarea agriculturii regiunii. Aceasta 
va crea posibilități nelimitate de sporire 
a producției agricole, vegetale și animale, 
prin folosirea mai rațională a bazei teh- 
nico-materiale și a tuturor rezervelor 
existente în regiunea noastră.

Vorbitorul a arătat că în regiune șînt 
mari rezerve pentru sporirea producției* 
subliniind că pentru punerea lor In va
loare este necesar ca organele și organi
zațiile de partid să asigure folosirea mal 
bună a mașinilor și tractoarelor, aplicarea 

pe scară mai largă a îngrășămintelor, va
lorificarea terenurilor „neproductive- și 
folosirea lor mai bună.

Pentru a folosi din plin condițiile de 
deosebită fertilitate a ogoarelor din regiu
nea noastră, a spus vorbitorul, avem ne
voie de noi soiuri mai productive de po
rumb hibrid și de grîu, de plante indus
triale cu calități tehnice superioare. Insti
tutele de cercetări agricole, așa cum sub
liniază raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, trebuie să ne a- 
juțe în munca de creștere a producției 
agricole, prin crearea acestor soiuri și ex
perimentarea lor în condiții diferențiate 
de producție, în unitățile noastre agricole.

Irigarea culturilor este de deosebită im
portanță pentru regiunea București - a 
spus în continuare vorbitorul. Cu toate a- 
cestea. n-am folosit decît în mică măsură 
posibilitățile mari pe care Ie avem De a- 
semenea este necesar ca Comitetul de Stat 
al Apelor să încheie mai operativ lucră
rile de sistematizare a rîurilor în vederea 
amenajării bazinelor

Vorbitorul a arătat că în regiune sînt 
posibilități de depășire a producțiilor me
dii prevăzute în proiectul de Directive

Cuvîntarea tovarășului Constantin Dinculeseu
Ca om de știință, ca Intelectual care în 

anii odiosului regim burghezo-moșieresc 
mi-am văzut patria îngenuncheată și umi
lită, nu pot să nu încerc un sentiment de 
caldă recunoștință față de partidul nostru, 
care, prin politica sa înțeleaptă, a asigurat 
independența națională a țăiii, eliberarea 
poporului din jugul exploatării, a trans
format economia țării într-o economie 
prosperă, în plin avînt; sînt mîndru cînd 
văd cum știința contribuie la dezvoltarea 
continuă a economiei socialiste.

După ce a amintit că in anii democra
ției populare a fost creată o bază materia
lă largă necesară desfășurării activității 
științifice, a fost reprofilat învățămîntul 
superior în vederea satisfacerii cerințelor 
crescînde ale economiei, vorbitorul a ară
tat că proiectul de Directive deschide oa
menilor de știință, inginerilor și cercetă
torilor largi posibilități de participare ac
tivă la realizarea unor mărețe construcții 
industriale și no’ perspective de avînt a 
cercetărilor științifice. Subliniind însem
nătatea sarcinii cuprinse în raportul tova
rășului Gh Gheorghiu-Dej de a se asigura 
o legătură strinsă a procesului de învăță- 
mînt cu cerințele industriei, agriculturii și 
culturii noastre socialiste in plină dezvol
tare. vorbitorul a arătat că institutele de 
învățămînt superior trebuie să formeze 
specialiști capabili să îmbine cunoștințele 
teoretice multilaterale cu problemele pro
ducției și să răspundă cerințelor complexe 
aTe construcției socialiste. Conștiente de 
rolul ce le revine, cadrele didactice din In
stitutul Politehnic se străduiesc să pregă
tească pe viitorii ingineri în legătură ne
mijlocită cu cerințele industriei O deose
bită grijă se acordă organizării temeinice 
a practicii în producție a studenților. Au 
fost se’ecționa*e cadrele didactice cele mai 
compe*ente pentru a îndruma permanent 
practica studenților în uzine și pe șantiere, 
s-a dus — împreună cu U.T.M. și Asocia
țiile Studențești — o largă muncă de lă
murire a studenților, iar cadrele didactice, 
împreună cu studenții, au participat la re
zolvarea unor probleme concrete ale pro
ducției. Numeroasele scrisori de mulțu
mire primite de Institutul nostru din par
tea unor uzine unde-și desfășoară prac
tica studenții oglindesc interesul și serio
zitatea cu care aceștia se pregătesc pen
tru viitoarea lor profesiune.

Dar și mai puternică este influența pozi
tivă pe care o au studenții muncitori, care 
înainte de a veni în institutele tehnice la 
cursurile de zi au făcut 2-3 ani de muncă 
direct în producție. Prin aplicarea hotărî- 
rii partidului și guvernului cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului seral și fără

Cuvîntarea tovarășului Mihai Patriciu
în ultimii cinci ani — a arătat tov. 

Mihai Patriciu — întreprinderile siderur
gice și de construcții de mașini din re
giunea Timișoara au cunoscut, fără excep
ție, o mare dezvoltare. Prin alocarea unor 
însemnate fonduri de investiții, o seamă 
de întreprinderi — ca de exemplu Combi
natul metalurgic Reșița, Uzinele „Oțelul 
Roșu-, Uzina „Gheorghl Dimitrov- din 
Arad, întreprinderea „Tehnometal" Timi
șoara și altele — au fost parțial recon
struite sau dezvoltate ; toate întreprinde
rile au fost înzestrate cu utilaje noi de 
tehnicitate ridicată. Modernizarea între
prinderilor siderurgice și mai buna folo- 
s.re a capacităților de producție au avut 
ca rezultat depășirea planului de produc
ție in 1959 cu 15 150 tone fontă, 45.000 tone 
oțel și cu 41.300 tone laminate.

Metalurgiștii noștri au rezolvat în a- 
ceastă perioadă un șir de probleme legate 
de asimilarea unor noi produse. Oțelăriile 
produc în mod curent oțeluri cu caracte
ristici superioare necesare fabricării agre
gatelor modeme. întreprinderile noastre 
constructoare de mașini au realizat pro
duse de înaltă tehnicitate, cum sînt: tur
binele cu aburi de 6 MW., turbosuflan- 
tele. diferite tipuri de mașini-unelte, va
goane basculante de mare capacitate.

In continuare vorbitorul a arătat că ma
rile prefaceri ce au loc în industria țării 
noastre, progresul ei continuu despre care 
s-a vorbit in raportul C.C. al P.M.R. pre

Intr-o pauză a lucrărilor Congresului. *

pentru 1965. Experiența de pînă acum a 
gospodăriilor agricole de stat fruntașe 
dovedește că în aceste unități sînt, după 
cum subliniază raportul Comitetului Cen
tral, mari posibilități de sporire a produc
ției la hectar și de reducere cu mai mult 
de 30 la sută a prețului de cost la princi
palele culturi. De exemplu, la G.A.S. Dra- 
galina în condițiile de secetă ale anului 
trecut s-a obținut pe 4.000 ha. o producție 
medie de 2.268 kg. grîu la un preț de cost 
de 446 lei tona. G.A.S. Mănăstirea a obți
nut pe 1.326 ha. o producție medie de 3.240 
kg. porumb boabe la ha. Rezultate asemă
nătoare au obținut și alte G.A.S.

în raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej - a spus în con
tinuare vorbitorul — se pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea multilaterală a a- 
griculturii și în special pe creșterea ani
malelor. Regiunea București are condiții 
naturale favorabile de dezvoltare a șepte- 
lului și de sporire a producției acestuia, 
în anul 1959 în regiune s-au obținut unele 
creșteri la efectivele de animale față de 
anul 1958. Realizările acestea sînt însă 
nesatisfăcătoare si socotim aceasta ca o 
lipsă a comitetului regional de partid.

frecvență de cultură generală, un număr 
tot mai mare de muncitori care lucrează 
nemijlocit în producție își complectează 
pregătirea profesională urmînd cursurile 
învățămîntului superior.

Organizarea de sesiuni științifice comu
ne ale institutelor de învățămînt supe
rior cu fabricile, uzinele, institutele de 
cercetări ale Academiei și departamente
lor creează noi posibilități pentru o strîn- 
să colaborare pe linia rezolvării unor pro
bleme importante ridicate de nevoile pro
ducției. O astfel de sesiune a fost organi
zată zilele trecute de către Facultatea de 
electronică și telecomunicații a Institutu
lui Politehnic din București, împreună cu 
cinci întreprinderi și institute de specia
litate din Capitală. Rezultatele acestei 
sesiuni au fost închinate Congresului al 
III-lea al partidului nostru.

Rămîne ca o saicină principală a cadre
lor didactice și a Ministerului învățămîn
tului și Culturii ca, pe baza rezultatelor 
bune obținute și a experienței ciștigate, să 
îmbunătățească legătura procesului didac
tic cu nevoile producției, astfel încît ca
drele de ingineri pe care îi pregătim să fie 
capabile să rezolve problemele complexe 
pe care le ridică industria înzestrată cu 
tehnica modernă.

Pe baza sarcinilor trasate de C.C. al 
P.M.R. cu privire la orientarea activității 
de cercetare științifică în direcția rezolvă
rii unor probleme importante ale econo
miei. s-a întărit colaborarea dintre insti
tutele de învățămînt superior și întreprin
derile pioductive. Pentru noi rămîne ca 
o sarcină de o deosebită însemnătate an
trenarea tuturor colectivelor de catedră pe 
linia colaborării organizate și nemijlocite 
cu producția. Trebuie menționat în același 
timp că sînt și unele întreprinderi care nu 
acordă sprijinul necesar introducerii în 
producție a unor cercetări valoroase sau 
care nu incheie contracte cu Institutul Po
litehnic.

Ridicarea nivelului activității de cerce
tare științifică cere o mai bună coordo
nare a cercetărilor desfășurate în institu
tele de învățămînt superior, institutele 
Academiei și institutele departamentale. 
De rezolvarea acestei probleme se leagă 
și necesitatea asigurării unei puternice 
baze materiale. în anumite domenii ar 
putea fi organizate laboratoare comune 
ale Academiei, institutelor de învățămînt 
superior și institutelor departamentale pe 
lîngă catedrele din învățămîntul superior.

Rezultatele bune obținute de institutele 
de învățămînt superior sînt strîns legate 
de ro’ul îndrumător al partidului, de fap
tul că majoritatea covîrșitoare a cadrelor 
didactice înțeleg just și-și însușesc poli

zentat la Congres se oglindesc și în dez
voltarea pe care a cunoscut-o în această 
perioadă Combinatul metalurgic Reșița. 
Pentru acela care n-a văzut uzina și ora
șul în ultimii ani, ar fi greu să recunoască 
în actualele construcții industriale mo
derne, în frumoasele cartiere noi de locu
ințe Reșița de odinioară. Aceste transfor
mări se oglindesc și în viața oamenilor 
care azi se bucură din plin de roadele 
muncii lor. (

în perioada dintre cele două Congrese, 
datorită politicii ferme a partidului de in
dustrializare socialistă a țării, oțelăria de 
la Reșița a fost reconstruită și a devenit 
o oțelărie modernă. Alături de ea se con
struiesc două furnale noi de cîte 700 m.c. 
capacitate, înzestrate cu un înalt grad de 
automatizare, care în curînd vor înlocui 
furnalele vechi, mici și cu tehnicitate re
dusă; iar la Mociur, prin construcția 
turnătoriilor și a oțelăriei speciale, s-a 
creat de fapt o nouă uzină.

Aceeași situație este caracteristică și sec
torului construcții de mașini al combina
tului, unde pe lîngă reutilarea cu tehnică 
modernă a tuturor secțiilor este în curs de 
reconstrucție fabrica de utilaj greu, iar 
prin fabrica de motoare Diesel, recent 
dată în exploatare, combinatul dispune 
azi de o unitate care, prin construcția și 
utilajul ei, este o expresie a tehnicii con
temporane.

Odată cu dezvoltarea șl modernizarea

Vorbitorul a arătat apoî măsurile ce 
s-au luat în regiune pentru asigurarea 
bazei furajere prin extinderea suprafețe
lor cu porumb de siloz, îmbunătățirea 
pășunilor etc.

După ce a arătat o serie de măsuri ce 
trebuie luate în regiune pentru îmbunătă
țirea calității efectivelor de animale, vor
bitorul s-a referit la unele probleme pri
vind exploatarea rațională a bunurilor 
piscicole

în încheierea cuvîntului său vorbitorul 
a spus:

La dezbaterea proiectului de Directive 
ale celui de-al III-lea Congres al P.M.R., 
au participat peste 586.000 de oameni ai 
muncii din regiunea noastră. Din aceștia 
au luat cuvîntul peste 20.000, care în cin
stea celui de-al III-lea Congres al P.M.R. 
și-au luat angajamente de realizare și de
pășire a sarcinilor de plan, prezentînd 
totodată aproape 5.000 propuneri din care 
majoritatea au eficiență economică șl, 
împreună cu angajamentele anterioare, 
vor duce în acest an la realizarea a 100 
milioane lei economii peste plan și a 38 
milioane lei beneficii peste plan.

tica partidului nostru, activează cu însu
flețire pentru transpunerea ei în viață.

Din raportul Comitetului Central al 
partidului se desprind sarcini de mare 
răspundere pentru cadrele didactice din 
învățămîntul superior, pentru toți oamenii 
de știință. în domeniul științelor tehnice, 
în sarcina cercetătorilor științifici din in
stitute stau lucrări în legătură cu valo
rificarea resurselor materiale energetice — 
problemă cheie a dezvoltării economiei 
noastre — identificarea și valorificarea ză
cămintelor de minereuri, cercetările pen
tru fabricarea cocsului metalurgic din căr
buni energetici, construirea de instalații 
pentru arderea ligniților, valorificarea 
complexă a minereurilor neferoase, Îmbo
gățirea și valorificarea minereurilor de 
fier, modernizarea proceselor tehnologice, 
extinderea automatizării industriale șl 
multe altele legate de introducerea celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în 
producție.

Știința și tehnica se dezvoltă într-un 
ritm nestăvilit. Mereu apar noi specialități, 
se introduc tot mai perfecționate procese 
tehnologice, se cere o pregătire la nivel 
și mai înalt a celor ce sînt chemați să 
asigure producția viitorului.

Cu deosebită mulțumire am ascultat în 
raportul prezentat de tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej sarcinile ce revin învățămîntului 
superior pentru perioada 1960—1965 în ve
derea pregătirii cadrelor necesare dezvol
tării economiei și culturii noastre socia
liste.

Raportul arată o grijă deosebită pen
tru lărgirea bazei materiale a învățămîn
tului de toate gradele, prin realizarea 
unor investiții de două ori mai mari decît 
în perioada 1954—1959.

In cadrul acestor prevederi am luat cu
noștință cu mare bucurie că actualul spa
țiu de școlarizare al învățămîntului su
perior va fi lărgit prin construcții noi, 
printre care Institutul Politehnic din 
București.

Ca om de știință, ca inginer și profesor 
care lucrez de 34 ani în corpul didactic al 
Institutului Politehnic, țin să mulțumesc 
călduros, în nume’e colectivului acestui 
institut, Partidului Muncitoresc Romîn și 
Comitetului Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru deosebita 
grijă pe care o arată dezvoltării învăță
mîntului superior, realizării bazei mate
riale necesare activității școlare și de cer
cetare științifică. Asigurăm partidul nostru 
drag că lucrătorii din învățămîntul supe
rior vor depune toate eforturile spre a 
contribui la desâvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră și la trecerea 
treptată la construirea comunismului.

combinatului — a spus vorbitorul — noî 
am învățat să folosim mai din plin tehnica 
cu care sîntem înzestrați, mărind an de an 
indicii 4^ utilizare a agregatelor. Furpa- 
liștii reșițeni, îu frunte cu comuniștii, au 
reușit să ridice în 1960 indicii de utilizer* 
a furnalelor cu 0,150 tone pe m.c. și zi 
calendaristică față de 1955; indicii de uti
lizare a cuptoarelor de oțel au crescut in 
aceeași perioadă de aproape două ori.

în același timp, organizațiile de partid 
au îndreptat atenția oamenilor muncii și 
spre reducerea consumurilor specifice. 
Astfel în 1959, prin mai buna conducere 
a mersului furnalelor, prin continua scă
dere a conținutului de cenușă al cărbuni
lor și îmbunătățirea calității minereurilor, 
s-a redus consumul specific de cocs cu 22 
la sută, adică cu 41.500 tone, față de con
sumul realizat în 1955.

Succese asemănătoare au obținut în 
aceeași perioadă și oțelariî care, pentr.1 
producerea unei tone de oțel, consuma 
astăzi mai puțin de 30 kg. metal, cu 52 kc 
combustibil și 6,3 kg. utilaje de turnare, 
reducînd astfel prețul tonei de oțel cu 1.3 
lei față de 1955.

Colectivele secțiilor noastre siderjrg 
și de construcții de mașini au realiza: 
1959 — pe baza reducerii consumurilor spe
cifice — economii peste plan la prețul ie 
cost de peste 41,5 milioane lei; ecor.r— e 
realizate în acest an la prețul de mr. .•» 
cinstea Congresului partidului se r.d. ră s 
peste 13.000.000 lei.

Cu prilejul dezbaterii prc:eor_ . 
Directive a reieșit puternic :r. »- 
atașamentul oamenilor munci: fiți «« 
partid si hotărîrea lor fermă i . . i 
pentru traducerea în viată a »
marxist-Ieniniste de industrializare so
cialistă a țării.

Referindu-se la sarcinile de Ti vc— 
bitorul a arătat că din numeroaseto 
obiective ce stau în fața Combinatului 
metalurgic Reșița, cele mai importante 
sînt continuarea reconstrucției*z seffd»' 
rului siderurgic, precum $r asimilarea 
unor produce de înaltă tehnicitate ca : 
motoare Diesel, turbine de aburi și hi
draulice de mare putere și altele.

în legătură cu reconstrucția sectorului 
siderurgic, vorbitorul a propus ca Mini
sterul Industriei Grele să coordoneze în 
așa fel munca de proiectare și execuție, 
încît. odată cu terminarea furnalelor de 
700 mc. să fie asigurată apa de răcire a 
acestora, iar la pornirea celui de-al doi
lea furnal să funcționeze ambele benzi 
ale aglomeratorului ce urmează a fi con
struit

Vorbitorul a arătat că în ce prive$*e 
fabricația motoarelor Diesel, metalurgiștii 
reșițeni se angajează să producă în anul 
1965 cel puțin 100 motoare față de 95 
cît prevede proiectul de Directive ale ce
lui de-al III-lea Congres.

Oamenii muncii din uzinele noastre — 
a încheiat vorbitorul — se angajează ca 
sub conducerea organizațiilor de partid, 
să înfăptuiască cu cinste prevederile pla
nului de dezvoltare a economiei naționale.



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin
Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica

Tovarăș!,
Raportul Comitetului Central prezentat 

Congresului de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cuprinde o analiză pro
fundă și multilaterală a activității des
fășurate de partid în perioada de la cel 
de-al II-lea Congres și pînă în prezent. 
Pătruns de spiritul marxism-leninismului, 
raportul scoate în evidentă, prin însăși 
forța de convingere a faptelor, justețea 
liniei politice generale a partidului în
dreptate spre construirea orînduirii so
cialiste — linie care prevede industrializa
rea socialistă a țării noastre, dezvoltarea 
cu precădere a industriei grele și îndeosebi 
a industriei constructoare de mașini, trans
formarea socialistă a agriculturii, desfă
șurarea revoluției culturale.

înfăptuirea consecventă a acestei poli
tici a avut drept rezultat crearea bazei 
economice a socialismului în țara noastră. 
Realizarea cu succes a sarcinilor cuprinse 
în Directivele celui de-al II-lea Congres 
al partidului a asigurat creșterea puter
nică a forțelor de producție, extinderea și 
consolidarea relațiilor de producție socia
liste, dezvoltarea proporțională mereu as
cendentă a economiei naționale și pe 
această cale, creșterea simțitoare a nive
lului de trai al celor ce muncesc. în pre
zent țara noastră dispune de o puternică 
bază tehnico-materială care permite dez
voltarea într-un ritm mai înalt a econo
miei naționale în anii ce urmează. Aceste 
victorii de importanță istorică constituie 
o dovadă a forței și vitalității orînduirii 
de stat democrat-populare, a superiorității 
socialismului față de capitalism.

în perioada de la Congresul al II-lea și 
pînă în prezent a crescut continuu rolul 
conducător și organizator al partidului în 
construcția economică, culturală, de stat. 
Unitatea rîndurilor partidului, coeziunea 
sa organizatorică și ideologică sînt mai pu
ternice decît oricînd. S-a întărit controlul 
de partid asupra activității organelor de 
stat, economice și obștești. S-a îmbunătă
țit munca organizațiilor de partid, a cres
cut rolul lor în rezolvarea problemelor 
complexe ale construcției socialiste. Poli
tica partidului, bazată pe concepția mar- 
xist-leninistă despre lume, oglindește ce
rințele legilor obiective ale dezvoltării so
cietății și corespunde intereselor vitale ale 
poporului. Linia generală justă și vasta 
muncă politică, organizatorică și ideolo
gică desfășurată de partid au constituit un 
factor hotărîtor în obținerea realizărilor 
poporului nostru. Aceasta confirmă teza 
marxist-leninistă, potrivit căreia una din 
trăsăturile fundamentale ale trecerii de la 
capitalism la socialism o constituie con
ducerea întregii opere de construire a so
cialismului de către partidul revoluționar 
al clasei muncitoare.

Realizarea mărețelor obiective politico 
economice înscrise în proiectul de Direc
tive va duce la dezvoltarea puternică a 
bazei tehnico-materiale, la creșterea la un 
nivel și mai înalt a forțelor de producție. 
Poporul nostru, sub conducerea partidului, 
va păși într-o nouă etapă, aceea a desă- 
vîrșirii construcției socialiste în țara 
noastră, care va deschide calea spre 
construcția societății comuniste. însufleți
rea cu care oamenii muncii au dezbătut 
proiectul de Directive, îmbogățirea expe
rienței organelor de partid și de stat con
stituie o mărturie că sarcinile prevăzute 
vor fi îndeplinite în ritmul și proporțiile 
stabilite.

Tovarăși,

în perioada care a trecut de la Congre
sul al II-lea, partidul a continuat să pro
moveze cu fermitate politica de consoli
dare a regimului democrat-popular, de 
dezvoltare a democrației socialiste și de 
întărire a rolului statului în construirea 
socialismului.

Statul democrat-popular, stat de tip nou, 
socialist, constituie cea mai democratică 
formă de guvernare în istoria poporului 
romîn. La temelia prînduirii noastre stă 
alianța dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare ; întreaga putere aparține 
celor ce muncesc de la orașe și sate. în 
aceasta constă profundul democratism al 
orînduirii noastre de stat, un democratism 
pentru poporul muncitor, care formează 
partea covîrșitoare a societății.

Experiența Uniunii Sovietice, a celor
lalte țări socialiste, precum și a propriei 
noastre țări confirmă învățătura leninistă 
potrivit căreia, cu cît producția materială 
se dezvoltă pe calea socialismului, cu atît 
devine mai concentrată, determină specia
lizarea continuă și cooperarea între între
prinderi. impune stabilirea conștientă a 
proporțiilor, îmbinarea armonioasă a tutu
ror ramurilor economice. Aceasta face ne
cesară dezvoltarea funcției economi co-or- 
ganizatorice a statului democrat-popular 
în perioada construirii socialismului și a 
desăvîrșirii construcției socialiste.

în timpul care a trecut de la Congresul 
al II-lea, sub îndrumarea partidului a 
crescut competența organelor de stat cen
trale și locale în conducerea economiei și 
culturii socialiste, aparatul de stat și-a 
perfecționat metodele de muncă. S-a îmbo
gățit experiența ministerelor, a comitete
lor de stat, a sfaturilor populare, a între
prinderilor și instituțiilor, a crescut sim
țul de răspundere si operativitatea în rea
lizarea sarcinilor, a sporit participarea ma
selor populare la conducerea treburilor 
obștești, a activității economice și social- 
cul turale.

în aplicarea hotărîrilor Congresului al 
II-lea al partidului s-au luat un șir de mă
suri pe linie de stat, care au dus la îmbu
nătățirea muncii de planificare. A fost

redus numărul indicatorilor fixați prin 
planul de stat, o parte însemnată din in
dicatorii economici fiind trecu ti în compe
tența ministerelor, sfaturilor populare și 
conducătorilor de întreprinderi. S-au făcut 
studii temeinice privind dezvoltarea dife
ritelor ramuri economice, resursele de 
materii prime și de materiale. Deosebit de 
eficace s-au dovedit măsurile stabilite de 
plenarele Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn din noi an brie 
1953 și din iulie și decembrie 1959. privind 
folosirea rezervelor interne ale economiei 
naționale, îmbunătățirea utilizării și creș
terea eficacității investițiilor.

De mare importanță pentru perfecționa
rea activității statului în domeniul plani
ficării economice a fost faptul, relevat în 
Raport, că în perioada care a trecut de la 
Congresul al II-lea, Comitetul Central al 
partidului a analizat sistematic planurile 
anuale de dezvoltare economică, aspectele 
noi rezultate din experiența concretă a 
executării planului de stat, dînd îndrumări 
pentru perfecționarea continuă, pe par
curs, a proporțiilor dintre diferitele ramuri 
ale vieții economice pentru eliminarea 
neajunsurilor, asigurîndu-se dezvoltarea 
armonioasă a economiei naționale în di
recția și ritmurile stabilite de partid.

Plenara Comitetului Central din decem
brie 1959, luînd în considerație experiența 
căpătată în timpul pregătirii proiectului 
de Directive a tras concluzia că în stadiul 
la care a ajuns economia noastră naționa
lă este potrivită crearea unor organisme 
economice regionale, ca organe ajutătoare 
ale comitetelor regionale de partid și ale 
sfaturilor populare regionale în coordona
rea activității economice pe plan local.

în perioada desăvîrșirii construcției so
cialiste, apărarea proprietății obștești asu
pra mijloacelor de producție devine tot 
mai mult o sarcină a organizațiilor obș
tești, o datorie patriotică a tuturor oame
nilor muncii. Trebuie combătute și pe 
viitor manifestările de neglijență și nepă
sare în gospodărirea avutului obștesc, tre
buie respectată cu strictețe legalitatea 
populară.

Principiile marxism-leninismului ne a- 
rată că formele de organizare și metodele 
de activitate ale statului socialist se per
fecționează continuu. Acestea trebuie să 
corespundă necesităților dezvoltării socia
le, altfel ele pot frîna progresul țării. Apli- 
cîndu-se cu consecvență principiul centra
lismului democratic au fost luate măsuri 
de perfecționare a formelor de organizare 
a statului democrat-popular, de îmbunătă
țire a metodelor sale de conducere a cons
trucției socialiste.

în perioada care a trecu: de ia Congre
sul al II-lea al partidului s-a Îmbunătățit 
continuu activitatea sfaturilor populare, 
organe locale ale puterii de stat și, tot
odată, cele mai cuprinzătoare organizații 
obștești.

Sfaturile populare constituie o întru
chipare vie a profundului democratism 
care caracterizează orinduirea noastră de 
stat în componența sfaturilor populare 
intră în prezent peste 137.000 de deputați, 
dintre care aproape 100.000 sînt muncitori 
și țărani muncitori, iar ceilalți sint inte
lectuali și alți oameni ai muncii. Peste 
17.000 de deputați provin din rindurile mi
norităților naționale, iar peste 34.000 sînt 
femei. Sute de mii de cetățeni sînt antre
nați la munca sfaturilor populare prin 
multiplele forme de legătură ale acestora 
cu masele. Sfaturile populare unesc pe toți 
oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, în opera de realizare a politicii 
partidului de construire a socialismului. 
Prin activitatea lor ele contribuie la în
tărirea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare, la dezvoltarea 
prieteniei frățești dintre poporul romîn si 
minoritățile naționale, care participă, pe 
bază de drepturi egale, alături de poporul 
romîn, la dezvoltarea economică și cultu
rală a patriei comune, socialiste. în inte
resul ridicării nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii din Republica Populară 
Romîna.

Sfaturile populare au sarcini multilate
rale In exercitarea pe plan local a func
țiilor statului democrat-popular. în anii 
dintre cele două congrese ale partidului, 
ele s-au întărit din punct de vedere or
ganizatoric și au strîns mereu legăturile cu 
masele; au sporit de asemenea atribu
țiile sfaturilor populare. Comitetele execu
tive și secțiile sfaturilor populare și-au 
îmbogățit continuu experiența, a crescut 
competența lor în conducerea pe plan lo
cal a economiei, culturii, gospodăriei co
munale etc. S-a îmbunătățit activitatea 
comisiilor permanente ale sfaturilor popu
lare și ale comitetelor cetățenești. Tot mai 
mulți deputați au prezentat dări de sea
mă în fața alegătorilor și au muncit In
tens pentru atragerea populației la ac
țiuni patriotice de înfrumusețare a orașe
lor și satelor, de realizare a unor lucrări 
de ameliorare în agricultură etc.

Cu cît activitatea de construire a socia
lismului devine mai complexă, cu atît 
munca sfaturilor populare trebuie îmbu
nătățită, sporindu-se răspunderea lor în a- 
plicarea politicii partidului. în 1957 Marea 
Adunare Națională a votat legea de or
ganizare și funcționare a sfaturilor popu
lare, prin care a fost consfințit principiul 
că sfaturile populare conduc, în unitățile 
administrativ-teritoriale în care sînt alese, 
întreaga activitate locală pe tărîm econo
mic, gospodăresc, social-cultural și admi
nistrativ, în conformitate cu legile țării.

Pe baza acestei legi s-au luat măsuri de 
lărgire a drepturilor și atribuțiilor sfatu
rilor populare. întreprinderile care deser

vesc cu prioritate nevoile locale au trecut 
de la ministere în subordinea sfaturilor 
populare. A sporit bugetul pe care îl ad
ministrează sfaturile populare, precum și 
veniturile locale la buget. în prezent sfa
turile populare rezolvă cea mai mare parte 
a problemelor extrem de variate ale con
ducerii de stat pe plan local. Activitatea 
sfaturilor populare se desfășoară pe baza 
principiului centralismului democratic. în 
vederea asigurării caracterului unitar, cen
tralizat al conducerii organelor locale ale 
puterii de stat, s-a stabilit prin lege că 
sfaturile populare comunale, raionale, ale 
orașelor sînt subordonate sfaturilor popu
lare ierarhic superioare, iar sfaturile 
populare regionale și ale orașelor de sub
ordonare republicană — Marii Adunări Na
ționale.

Desfășurînd o intensă muncă de condu
cere, de organizare, îndrumare și control 
statul nostru a demonstrat în mod grăitor 
capacitatea sa de a rezolva cu succes pro
blemele complexe ale conducerii econo
miei și culturii, ale traiului oamenilor 
muncii. Se adeverește tot mai mult previ
ziunea lui Lenin care spunea că aparatul 
statului socialist chemat să îndeplinească 
funcțiile economico-organizatorice și cul
tural-educative „este menit să crească, să 
se dezvolte și să se întărească, cuprinzînd 
întreaga activitate principală a societății 
organizate".

Tovarăși,

în procesul desăvîrșirii construcției so
cialiste cînd activitatea economică și cul- 
tural-educativă ia o extindere tot mai 
mare, sporesc sarcinile statului nostru. 
Este necesar să ne ocupăm în continuare 
de ridicarea nivelului activității tuturor 
organelor de stat centrale și locale. în pre
zent în munca unor ministere și sfaturi 
populare, dintre care unele au fost pe 
bună dreptate criticate în raportul Comi
tetului Central, stăruie încă o serie de lip
suri. Ministerele trebuie să se preocupe 
mai mult de creșterea eficienței economi
ce a investițiilor, de folosirea rațională a 
capacităților de producție existente, de 
respectarea strictă a normelor privind 
consumurile de materiale și ma.terii prime, 
de calitatea și prețul de cost al produse
lor, de rentabilizarea întreprinderilor. Mi
nisterul Industriei Grele să nu tolereze 
punerea în fabricație a unor mașini și in
stalații depășite din punct de vedere teh
nic și cu un randament nesatisfăcător — 
să îmbunătățească calitatea oțelurilor, a 
mașinilor și utilajelor fabricate de între
prinderile sale.

Ministerul Industriei Petrolului și Chi
miei să acorde atenția cuvenita dezvoltă
rii producției materialelor sintetice chi
mice esențiale cum sînt melanină, poli- 
esterii. rășinile sintetice, să înlăture ten
dința de a face concurență altor departa
mente fie prin crearea de întreprinderi 
producătoare de bunuri de consum din 
material plastic (confecții), fie prin aceea 
de a fabrica unele utilaje care, evident 
pot fi asigurate în condiții mai bune de 
Mir. i sterul Industriei Grele. Institutele de 
cercetări științifice pendinte de Ministe
rul Industriei Petrolului și Chimiei să fie 
îndrumate pentru a lichida rămînerea în 
urmă în privința punerii la punct a proce
deelor de fabricație a produselor chimice 
necesare economiei naționale. Aceste in
stitute să țină pasul cu cuceririle științei 
în domeniul chimiei. Departamentul Petro
lului să se preocupe de extinderea metode
lor noi în prospectarea zăcămintelor de pe
trol prin folosirea aparatelor moderne; 
prețul de cost la forajul de explorare tre
buie să scadă iar rezervele de țiței puse 
în evidență să crească continuu.

Ministerul Agriculturii să manifeste mai 
multa preocupare pentru folosirea rațio
nali a suprafeței agricole a țării, dezvol
tarea sectorului zootehnic, creșterea în 
proporțiile stabilite de partid a producției 
de porumb pentru siloz, extinderea iriga
țiilor și altele.

Ministerul Industriei Bunurilor de Con
sum să acorde atenția cuvenită lărgirii 
sortimentelor de produse și asigurării din 
timp, ținîndu-se seama de sezon și de 
gustul cumpărătorilor, a cantităților de 
mărfuri necesare; să pună în centrul aten
ției ridicarea calității produselor și redu
cerea continuă a prețului lor de cost.

Ministerul Comerțului să exercite o ac
tivitate mai bună de coordonare în ce 
privește activitatea comercială. Față de 
sarcinile mereu crescînde care se pun în 
domeniul circulației mărfurilor, Ministe
rul Comerțului să ajute sfaturile populare 
în dezvoltarea rețelei comerciale, dotarea 
unităților comerciale și de alimentație 
publică cu cele necesare deservirii exem
plare a populației, aprovizionarea rațio
nală a orașelor și satelor cu mărfuri* ți- 
nînd seama de specificul local și de se
zon, asigurarea cu zarzavaturi, fructe și 
alte produse agro-alimentare a regiunilor 
care au condiții pedoclimatice mai puțin 
avantajoase.

Ministerul Comerțului a realizat multe 
lucruri bune în desfășurarea comerțului 
exterior. A crescut numărul țărilor cu 
care Republica Populară Romînă întreține 
legături comerciale, s-a lărgit volumul 
schimbului de mărfuri cu alte țări. Lucră
torii din Comerțul Exterior trebuie să țină 
pasul cu progresul economiei, să se ocupe 
intens de prospectarea pieței externe și de 
lărgirea sferei comerțului exterior, să-și 
ridice mereu calificarea și priceperea pen
tru a dezvolta comerțul exterior la nivelul 
posibilităților crescînde de export ale eco
nomiei noastre naționale.

Ministerul Transporturilor și Tele

comunicațiilor este obligat să aibă mereu 
în vedere factorii eficiență și rentabili
tate în organizarea rețelei de transporturi, 
să urmărească ferm modernizarea mijloa
celor de transport.

Ministerul Finanțelor, Banca de Stat a 
R.P.R., Banca de Investiții, să dea mai 
multă atenție organizării unui control mai 
eficace asupra activității economico-finan- 
ciare a întreprinderilor și instituțiilor.

Ministerul învățămîntului și Culturii să 
se preocupe în măsură mai mare de pro
blemele privind conținutul științific și 
ideologic al învățămîntului, dezvoltarea 
științei, artei, literaturii, cinematografiei, 
să sprijine mai mult sfaturile populare în 
organizarea activității culturale de masă.

Realizarea marilor sarcini prevăzute în 
proiectul de Directive pentru dezvoltarea 
economiei naționale impune organelor de 
stat adoptarea unei atitudini intransigente 
pentru lichidarea tuturor neajunsurilor 
existente și pentru îmbunătățirea conti
nuă a stilului lor de muncă.

Este necesar ca ministerele, departamen
tele, direcțiile generale, comitetele de stat, 
să devină mai operative în rezolvarea sar
cinilor, să manifeste mai multă inițiativă 
și să dea ajutor concret întreprinderilor și 
instituțiilor. Trebuie să se urmărească cu 
perseverență eliminarea oricăror manifes
tări de formalism și birocratism în 
muncă, să se țină o evidență mai bună a 
lucrărilor, cît mai simplă și operativă, care 
să contribuie realmente la îmbunătățirea 
muncii. întărirea ordinei și disciplinei de 
stat în toate verigile, determinarea preci
să a atribuțiilor și răspunderilor ce re
vin diferitelor organe de conducere, în
drumare și control, grija pentru califi
carea superioară a acestora, trebuie să 
constituie preocuparea permanentă atît a 
miniștrilor cît și a tuturor cadrelor de răs
pundere din organele administrației de 
stat centrale și locale.

Miniștrii, celelalte cadre din instituțiile 
centrale de stat au obligația de a sprijini 
efectiv unitățile din subordine în descope
rirea și valorificarea rezervelor interne din 
întreprinderi, perfecționarea proceselor 
tehnologice, asigurarea progresului tehnic, 
realizarea indicilor de plan în ce pri
vește creșterea producției și productivi
tății muncii, reducerea prețului de cost și 
realizarea de produse de calitate supe
rioară. Pentru aceasta ei trebuie să cu
noască bine realitatea din întreprinderi și 
șantiere de construcție, acolo unde cifre
le de plan devin realitate, să activeze în 
cît mai strînsă conlucrare cu sindicatele 
și organele de partid, în contact tot mal 
strîns cu muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
să le cunoască preocupările de producție, 
să țină seama de propunerile și criticile 
juste ale celor care lucrează nemijlocit în 
producție.

Miniștrii, directorii generali, toți lucră
torii de răspundere din instituțiile cen
trale de stat trebuie să păstreze legături 
strînse cu organele de partid locale, să se 
informeze de la acestea asupra stării de 
lucruri din întreprinderile îndrumate de 
ei, să le împărtășească constatările lor des
pre activitatea întreprinderilor și modul 
în care înțeleg ei rezolvarea diferitelor 
probleme ale acestora ; să stabilească în 
comun măsuri pentru ridicarea activității 
economico-fmanciare a întreprinderilor la 
un nivel mai înalt.

Este necesar să ne preocupăm în con
tinuare de perfecționarea relațiilor dintre 
ministere și sfaturi populare, întărind ca
racterul unitar al activității de stat. Tre
buie spus că în procesul aplicării legii cu 
privire la organizarea sfaturilor populare 
din 1957, prin lărgirea atribuțiilor orga
nelor locale ale puterii de stat și descon
gestionarea ministerelor s-au manifestat 
unele tendințe dăunătoare, care au fost 
criticate ferm de către partid, luîndu-se 
măsuri de îndreptare.

Ministerele trebuie să orienteze profi
larea și dezvoltarea industriei locale în 
concordanță cu industria republicană j să 
ajute comitetele executive în rezolvarea 
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problemelor importante privind ampla
sarea unităților, organizarea procesului 
tehnologic, controlul tehnic al calității 
produselor, astfel încît industria locală să 
poată valorifica din plin resursele de care 
dispune și să dea produse conform cu ce
rințele populației, ieftine și de calitate 
bună.

Atenția și ajutorul ministerelor trebuie 
să se îndrepte și în direcția rezolvării în 
bune condițiuni a unor asemenea sarcini 
importante ca proiectarea și construirea 
de locuințe, sistematizarea orașelor, dez
voltarea bazei de materiale de construcție, 
organizarea atelierelor locale și a unități
lor de deservire a populației, organizarea 
și dezvoltarea rețelei comerciale și în
zestrarea ei cu utilaj modern, folosirea tu
turor mijloacelor locale pentru deservirea 
populației, asistența sanitară a populației 
și conținutul muncii culturale și al învă
țămîntului public.

Respectarea centralismului democratic, 
legătura cu masele, alegerea justă a ca
drelor, întărirea prin toate mijloacele a 
disciplinei de stat, controlul îndeplinirii 
hotărîrilor, analizarea colectivă în spirit 
critic și autocritic a muncii, aprecierea 
justă, obiectivă a 'metodelor folosite și a 
rezultatelor obținute sînt principalele căi 
prin care se asigură desfășurarea unei 
munci rodnice în aparatul de stat.

Dezvoltarea continuă a democrației so
cialiste, înmulțirea formelor și metodelor 
prin care masele muncitoare participă la 
viața de stat și obștească constituie o ca
racteristică a dezvoltării viitoare a sta
tului nostru. Pe măsură ce societatea noa
stră înaintează pe calea socialismului ca
pătă un rol tot mai mare opinia publică 
socialistă în combaterea manifestărilor de 
încălcare a regulilor de conviețuire so
cialistă, a legalității populare. In prezent 
s-a ajuns la situația că organizațiile ob
ștești, masele largi a căror conștiință so
cialistă este în creștere pot să contribuie 
mai mult la educarea cetățenilor care mai 
păstrează încă înclinații antisociale. Tre
buie ca organele de stat să se sprijine 
efectiv pe munca educativă dusă de orga
nizațiile obștești.

Este necesară perfecționarea în conti
nuare a formelor și metodelor de atragere 
a maselor muncitoare la conducerea tre
burilor de stat și economice. Multe lucruri 
vor putea înfăptui organele locale ale pu
terii de stat dacă se vor sprijini pe ajuto
rul organizațiilor obștești în antrenarea 
populației la acțiuni patriotice pentru în
frumusețarea orașelor și satelor, realizarea 
de lucrări de ameliorare în agricultură, 
grăbirea construcțiilor de locuințe și între
ținerea fondului locativ, și altele.

Experiența de pînă acum arată ce efica
citate mare are desfășurarea controlului 
obștesc asupra diverselor ramuri de acti
vitate economico-sociale. Participarea or
ganizațiilor de masă la înfăptuirea con
trolului obștesc va duce la o îmbunătă
țire însemnată a funcționării rețelei co
merciale și de deservire a populației, cît 
și a policlinicilor, spitalelor și celorlalte 
instituții ce se ocupă cu îngrijirea sănă
tății poporului. Aceasta este o expresie a 
dezvoltării democratismului nostru so
cialist.

Sub conducerea partidului* clasa munci
toare din țara noastră și-a dovedit pe de
plin capacitatea de a atrage după sine 
masele de oameni ai muncii, de a le uni 
eforturile în lupta pentru socialism.

Clasa muncitoare a stat în fruntea tutu
ror acțiunilor inițiate de partid, și-a înde
plinit cu cinste rolul său de clasă condu
cătoare în societate. Creșterea în viitorii 
ani a numărului clasei noastre muncitoare 
va întări și mai mult baza socială munci
torească a regimului nostru democrat- 
popular.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej sub
liniază că un factor determinant pentru 
întărirea puterii muncitorești-țărănești* 
pentru reușita operei de construire a so
cialismului este conducerea de către par
tid. „De aceea trebuie să muncim perseve

rent pentru întărirea continuă a rolului 
conducător al partidului, al fiecărei orga
nizații de partid în domeniul său de acti
vitate, pentru îmbunătățirea neîntreruptă 
a metodelor conducerii de către partid a 
economiei și culturii, a organizațiilor de 
masă, în toate sectoarele construcției so- 
cialiste".

Lucrătorii din aparatul de stat sînt 
educați de partid în spiritul marxism- 
leninismului, al patriotismului și dOBstel 
fierbinți față de poporul muncitor, affreș- 
terii răspunderii față de interesele oame
nilor muncii, al îndeplinirii conștiincioase 
a sarcinilor ce li se dau și al respectării 
disciplinei de stat, al folosirii metodelor 
leniniste de muncă, al întăririi legăturilor 
cu masele largi ale celor ce muncesc.

întărirea și perfecționarea muncii de 
partid în rindurile lucrătorilor aparatului 
de stat constituie o sarcină permanentă. 
Organizațiile de partid au datoria să des
fășoare o susținută muncă de educare a 
acestor lucrători în spiritul marxism-leni
nismului. să cultive respectul și grija față 
de nevoile oamenilor muncii, devotamen
tul nemărginit pentru cauza socialismu
lui, sentimentul răspunderii pentru înde
plinirea întocmai și la timp a hotărîrilor 
de partid și de stat. Ele trebuie să dez
volte în rindurile aparatului de stat spi
ritul de vigilență revoluționară, intaj^i- 
gența față de lipsuri, inițiativa și ^Me- 
verența în munca de organizare și mobi
lizare a activității creatoare a maselor 
populare.

Tovarăși,

Succesele obținute în construirea socia
lismului și perspectivele ce se deschid în 
fața țării noastre constituie o strălucită 
demonstrație a ceea ce poate înfăptui un 
popor liber, care își desfășoară nestînje- 
nit întreaga sa forță creatoare, pusă în 
slujba înfloririi patriei și a creșterii nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Prin hotărîrile pe care este chemat să 
le ia, Congresul nostru se înscrie ca un 
eveniment istoric în viața partidului și a 
întregului popor muncitor. Raportul Co
mitetului Central prezentat în fața Con
gresului cuprinde un măreț program de 
luptă pentru un nou și puternic avînt al 
economiei și culturii socialiste. El se ca
racterizează prin fidelitatea nestrămutată 
față de învățătura marxist-leninistă, prin 
cunoașterea profundă a realităților din 
țara noastră, prin aplicarea legilor obiec
tive ale dezvoltării societății socialiste, 
corespunzător etapei în care ne găsim.

Raportul reflectă consecvența cu care 
partidul nostru a organizat și condus mun
ca de înfăptuire a hotărîrilor celui de-al 
II-lea Congres ; el trasează linia politică 
generală pentru etapa următoare, consti
tuind un îndreptar sigur pentru activita
tea organelor de partid, de stat și obștești.

înfăptuirea sarcinilor înscrise în proiec
tul de Directive pentru dezvoltarea econo
miei naționale pe anii 1960—1965 va în
semna parcurgerea etapei de desăvîrșire a 
construcției socialiste în patria noastră, va 
constitui contribuția poporului nostru la 
întărirea economică a sistemului socialist 
mondial.

Dezvoltarea multilaterală a economiei 
noastre naționale este o expresie a politicii 
de pace pe care o promovează Republica 
Populară Romînă. Ca factor activ în ca
drul lagărului socialist, pe tărîmul 
politicii externe statul nostru militează 
pentru triumful principiului coexistenței 
pașnice, pentru dezarmare generală și 
totală, pentru dezvoltarea colaborării în
tre popoare, indiferent de orinduirea lor 
socială.

îmi exprim convingerea că eroica noas
tră clasă muncitoare, țărănimea munci
toare, intelectualitatea înaintată, strîns 
unite în jurul partidului și sub condu
cerea lui încercată vor munci cu abne
gație pentru realizarea mărețului program 
de dezvoltare economică și culturală a 
patriei noastre scumpe* Republica Popu
lară Romînă.
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raportul C.€. al P.M.R. prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a 
înfățișat tabloul marilor prefaceri econo
mice, sociale și politice obținute de oa
menii muncii din țara noastră în frunte 
cu eroica clasă muncitoare sub conducerea 
înțeleaptă a gloriosului nostru partid. Pe 
baza acestor realizări, în raport ni s-a pre
zentat grandioasa perspectivă ce se des
chide spre desăvîrșirea construirii socialis- 
muli^fo țara noastră. Vorbitorul a arătat 
că, H^blitica de industrializare socialistă, 
partidul a acordat o atenție deosebită dez
voltării regiunilor înapoiate din punct de 
vedere economic.

Regiunea Pitești — a spus el — cunos
cută în trecut ca una din regiunile înapo
iate din punct de vedere economic, social, 
cultural, lipsită aproape complect de in
dustrie și cu o agricultură aproape primi
tivă, a cunoscut o dezvoltare susținută în 
anii regimului de democrație populară în- 
registrînd față de 1938 o creștere a pro
ducției globale a industriei de 15,7 ori.

Au fost create — a spus el — ramuri noi 
ale industriei în regiunea Pitești: industria 
petrolieră și Industria constructoare de 
mașini, aflate în plină dezvoltare. Uzinele 
de produse sodice Govora — întreprindere 
importantă a industriei noastre chimice — 
constituie o mîndrie pentru oamenii muncii 
din regiunea noastră. S-a dezvoltat mult 
ind^hria forestieră, carboniferă, industria 
ușoJr. și alimentară. Numărul muncitori
lor care lucrează în industria regiunii noa
stre a crescut fată de 1950 cu peste 50 mii.

Vorbitorul a arătat că au fost obținute 
succese și în dezvoltarea agriculturii re
giunii Pitești. El s-a oprit în cuvîntul său 
în special asupra problemei creșterii pro
ducției de cereale.

Producția globală de cereale — a spus 
el — a crescut în regiunea Pitești în anul 
1959 cu 24 la sută față de 1955, realizîn- 
du-se în ultimii 4 ani un ritm mediu 
anual de creștere de 4,5 la sută. Aceasta 
se datorește în primul rînd creșterii pro
ducției medii la hectar.

Factorul hotărîtor care a determinat 
creșterea producției de cereale l-a consti
tuit dezvoltarea și întărirea eeonomico- 
organizatorică a sectorului socialist din 
agricultură.

Un rol important în creșterea produc
ției de cereale l-au avut înzestrarea agri
culturii din regiunea noastră cu un număr 
însemnat de tractoare și mașini agricole, 
folosirea pe scară largă a semințelor se
lecționate, însămînțarea unor suprafețe 
mari de porumb dublu hibrid și aportul 
însemnat adus de cadrele tehnice care lu
crează în producția agricolă.

Sarcinile ce izvorăsc din raportul C.C. 
al P.M.R., prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, dau un puternic im
bold inițiativei creatoare a oamenilor 
muncii — a arătat tov. Talpă Aurica.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la 
fabrica „Țesătura", toți textiliștii din Iași 
au primit cu mare entuziasm proiectul de 
Directive, și au întîmpinat Congresul Par
tidului nostru drag cu însemnate realizări 
în muncă. Noi sîntem angajați în- 
tr-o însuflețită întrecere pentru obținerea 
unui volum sporit de țesături ieftine, în- 
tr-un sortiment cît mai variat și de bună 
calitate, care să satisfacă într-o mai mare 
măsură cerințele cumpărătorilor. In 1959 
volumul producției globale industriale a 
întreprinderii a înregistrat o creștere de 
circa 30 la sută față de anul 1956, s-au rea
lizat peste plan 373.000 kg. fire, precum 
și 3.130.000 m.p. țesături de bumbac. In 
cadrul întrecerii în cinstea Congresului, 
colectivul întreprinderii noastre a livrat 
peste plan 3.000.000 m.p. țesături.

O contribuție hotărîtoare la obținerea a- 
cestor succeese au adus muncitoarele din 
întreprinderea noastră, care reprezintă pe

Cuvîntarea tovarășului Ștefan Matei
Apreciind că rezultatele pozitive obți

nute în creșterea producției de cereale se 
datoresc îndrumării mai concrete și com
petente a unităților socialiste din agricul
tură de către organele și organizațiile de 
partid, vorbitorul a arătat că rezultatele 
ar fi fost și mai bune dacă comitetul 
regional de partid ar fi dat o atenție mai 
mare întăririi economice și organizatorice 
a unităților socialiste din agricultură și 
lărgirii sectorului socialist, în primul rînd 
în raioanele cerealiere.

Vorbitorul a subliniat apoi că și în re
giunea Pitești, sînt toate condițiile pentru 
ca în următorii ani să se termine colecti
vizarea agriculturii și pentru ca toate gos
podăriile colective să se ridice la nivelul 
celor fruntașe.

Analizînd prevederile proiectului de Di
rective ale celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. comitetul regional de partid a 
stabilit, printre altele, extinderea cu pre
cădere a culturii porumbului pentru 
boabe, și în special a porumbului dublu 
hibrid, în raioanele din sudul și centrul 
regiunii. Paralel cu mărirea suprafeței 
pentru porumbul boabe — a spus el — 
vom acorda o atenție deosebită extinderii 
culturii porumbului siloz, care va trebui 
să devină în regiunea noastră, cu un pro
nunțat caracter zootehnic, baza furajării 
animalelor.

Vom ajunge să cultivăm pe întreaga su
prafață repartizată pentru cultura porum
bului numai soiuri de porumb dublu și 
simplu hibrid autohton.

în vederea extinderii mecanizării lucră
rilor agricole la nivelul sarcinilor prevă
zute în proiectul de Directive ale Congre
sului al III-lea al P.M.R., paralel cu creș
terea numărului de tractoare de aproape 
3,4 ori pînă în 1965, o atenție deosebită 
vom acorda ridicării indicelui de utilizare 
a tractoarelor și mașinilor agricole.

Pe lingă folosirea îngrășămintelor orga
nice și chimice, pentru fertilizarea soluri
lor podzolice din regiunea noastră, pre
zintă mare importanță aplicarea amen
damentelor cu substanțe calcaroase. în 
această direcție comitetul regional de 
partid, avînd în vedere resursele impor
tante de calcar de care dispune regiunea, 
s-a orientat spre folosirea pe scară largă 
în refacerea solului atît a rezidurilor pro
ducției uzinei de sodă Govora, cit și spre 
organizarea producției de var la prețuri 
scăzute.

Considerăm că prin măsurile pe care le 
vom lua se va putea obține în regiunea 
noastră, în 1965, o producție totală de grîu 
și porumb de cca. 900.000 tone, ceea ce 
reprezintă o creștere de 400.000 tone față 

Cuvîntarea tovarășei Aurica Talpă
ste 80 la sută din numărul total a! sala- 
riaților. Rezultate apreciabile au fost în
registrate și in direcția îmbunătățirii ca
lității produselor, lărgirii varietății sorri- 
mentelor, înfrumusețării aspectului lor. în 
timp ce pe vremea burgheziei, fabrica noa
stră realiza doar ci te va sortimente de țe
sături, azi producem 24 articole cu peste 
300 desene și poziții coioristice.

însuflețirea cu care muncitoarele de la 
„Țesătura" înfăptuiesc sarcinile trasate de 
partid se reflectă în rezultatele dobîndite 
pe tărîmul creșterii productivității muncii. 
Astfel, anul acesta s-au realizat in me
die aproape 8600 bătăi război /oră. ceea 
ce reprezintă o creștere de 45,1 la sută față 
de indicele înregistrat în anul 1955. In în
trecerea în cinstea Congresului, munci
toarele de la aproximativ 100 războaie 
mecanice au început să obțină peste 10.000 
bătăi război oră.

Boga: este și bilanțul succeselor dobîn
dite in direcția îmbunătățirii calității pro
duselor. în rindunle colectivului nostru 
s-a creat o puternică opinie de masă îm
potriva rebuturilor, pentru realizarea unor 
țesături trainice, cu grijă lucrate. în a- 

de anul 1959. în felul acesta vom putea 
ajunge la nivelul producției medii pe țară 
prevăzut în raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Comitetul regional de partid asigură 
Congresul că, în anul 1961, întreaga con
tribuție a regiunii Pitești la fondul cen
tral al statului va fi asigurată din secto
rul socialist al agriculturii.

Vorbitorul a arătat apoi că în anii tre- 
cuți Ministerul Agriculturii a indicat pen
tru cultura pe suprafețe mari — fără un 
studiu prealabil — soiuri și linii de po
rumb dublu hibrid ce nu corespundeau 
condițiilor de climă și sol din regiunea 
Pitești și care dădeau producții mai mici 
decît soiurile comune locale. El a cerut ca 
Ministerul Agriculturii să rezolve mai re
pede problema găsirii unor mijloace 
eficace și ieftine pentru combaterea dău
nătorilor și in special a viermelui-sîrmă.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de proble
mele refacerii și dezvoltării patrimoniului 
pomicol din regiunea Pitești. Comitetul 
regional de partid — a spus el — apre
ciază că sarcinile în domeniul dezvoltării 
pomiculturii pot fi realizate în regiunea 
noastră înainte de termen. Pînă în 1965, 
suprafața pomicolă a regiunii va crește de 
la 38.000 ha. la 70.300, structura pomicul
turii se va îmbunătăți prin creșterea pon- 
derei soiurilor valoroase, iar producția glo
bală de fructe a regiunii va crește cu 
80.000 tone. In 1975 producția de fructe 
va fi cu 530.000 tone mai mare ca în 1959. 
Arătînd ce măsuri vor fi luate pentru mai 
buna valorificare a producției de fructe, 
vorbitorul a propus ca Ministerul Comer
țului să organizeze o desfacere mai judi
cioasă a fructelor din regiunile producă
toare spre regiunile deficitare în fructe.

în dezbaterea proiectului de Directive — 
a spus vorbitorul — în regiunea Pitești au 
participat peste 210.000 oameni ai muncii 
și au făcut peste 2500 propuneri, privind 
realizarea sarcinilor ce ne revin din pre
vederile planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe următorii 6 ani. Aceasta 
este o nouă dovadă a încrederii nemărgi
nite ce o poartă oamenii muncii din re
giunea noastră față de politica înțeleaptă 
a partidului și hotărîrea lor de a lupta 
pentru aplicarea în viață a acestei poli
tici.

In încheiere, vorbitorul a spus : Asigu
răm Congresul că organizația regională 
de partid și oamenii muncii din regiunea 
Pitești vor lupta cu toată fermitatea pen
tru aplicarea întocmai a hotărîrilor Con
gresului partidului nostru, pentru înfăp
tuirea politicii partidului, pentru înflori
rea scumpei noastre patrii — Republica 
Populară Romînă.

ceastă luptă pentru prestigiul întreprin
derii și renumele mărcii fabricii, noi am 
reușit să realizăm țesături de calitate 
„extra" și I-a în proporție de 97 la sută 
din întreaga producție a fabricii. Ar fi însă 
greșit să se creadă că în această privință 
s-a făcut totul. Cu prilejul dezbaterii pro
iectului de Directive a reieșit că în între
prindere există încă numeroase rezerve de 
a ridica și mai mult calitatea țesăturilor.

Grija pentru reducerea prețului de cost 
al produselor a constituit de asemenea un 
obiectiv de seamă în act irita tea noastră, 
întrecerea socialistă a scos la iveală nu
meroase inițiative privind îmbunătățirea 
procesului tehnologic și posibilitatea de a 
micșora consumurile specifice de materii 
prime și materiale. Aplicarea și extinderea 
acestor inițiative a avut drept urmare rea
lizarea, în cursul anului 1959, a unui vo
lum de economii de peste 2.500.000 lei-

Prin reducerea consumului specific de 
bumbac în sectorul filatură și de fire în 
sectorul de țesători® s-a reușit să se pro
ducă peste sarcinile prevăzute mai bine 
de 160.000 m.p. diferite țesături numai din 

material economisit în primele 5 luni ale 
anului.

Un rol hotărîtor în obținerea acestor 
rezultate l-a avut acțiunea desfășurată 
de organizația de partid și de conduce
rea întreprinderii pentru ridicarea nive
lului tehnico-profesional al muncitorilor. 
Colectivul întreprinderii noastre ar fi pu
tut obține rezultate mai bune dacă am 
fi fost ajutați în mai mare măsură de 
ministere. Este necesar ca atît conducerea 
întreprinderii, cît și Ministerul Industriei

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Hudițeanu
în raportul Comitetului Central, pre

zentat Congresului de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej s-a arătat că pentru 
creșterea producției agricole una din sar
cinile principale este întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor colective.

în cele ce urmează, voi vorbi despre 
felul cum s-a preocupat de această pro
blemă consiliul de conducere al gospodă
riei colective din Comana, regiunea Con
stanța, unde lucrez ca președinte.

Subliniind că la începutul activității ei 
gospodăria a întîmpinat o serie de greu
tăți, vorbitorul a spus :

Acestea erau și urmarea faptului că în 
general consiliul de conducere al gospo
dăriei nu analiza temeinic principalele 
probleme ale bunei desfășurări a muncii 
în G.A.C. Adunările generale se convocau 
foarte rar și de multe ori hotărîrile luate 
nu prevedeau măsuri concrete pentru creș
terea producției. Regulile agrotehnice se 
aplicau în mică măsură.

Pentru îmbunătățirea stilului de muncă 
al consiliului de conducere, organizația de 
partid a recomandat consiliului să lucreze 
după un plan de muncă, să ia măsuri pen
tru dezvoltarea multilaterală a producției, 
pentru asigurarea stabilității colectiviști
lor în echipe și brigăzi, pentru sporirea 
cointeresării colectiviștilor în obținerea de 
producții mari. Organizația de partid a 
repartizat membrii de partid pe brigăzi și 
echipe, a lărgit activul fără de partid prin 
atragerea celor mai buni colectiviști.

Pe baza hotărîrilor adunării generale, 
consiliul de conducere și-a planificat mai 
bine munca, membrii săi au fost reparti
zați pe diferite sectoare de activitate. Pe
riodic, în afara problemelor curente ale 
producției, consiliul de conducere anali

Datorită măsurilor luate de C.C. al 
P.M.R., și orașul Galați a cunoscut în 
ultimii ani o puternică dezvoltare. Au 
fost construite noi întreprinderi indus
triale : fabrica de sîrmă, cuie și lanțuri, 
stația de sortare a minereului, stația de 
transformare de HOkW, fabrica de unelte 
pescărești și altele. S-au reconstruit, dez
voltat și reutilat pe baza tehnicii noi în
treprinderi ca șantierul naval, uzinele 
„Cristea Nicolae", atelierele C.F.R., „în
treprinderile textile" Galați etc. Șantierul 
naval din Galați a devenit cea mai pu
ternică unitate a țării pentru fabricarea 
vaselor maritime de tonaj mijlociu și 
mare.

Ocupîndu-se apoi de dezvoltarea indus
triei siderurgice în orașul Galați, vorbito
rul a spus : Dezvoltarea industriei side
rurgice și constructoare de mașini în re
giunea Galați a pus în fața noastră noi și 
complexe probleme legate de organizarea 
producției, de asigurarea cadrelor de 
muncitori și tehnicieni, de pregătirea lor 
la nivelul noii tehnologii. Numai la uzina 
„Cristea Nicolae" au trebuit să fie califi
cați peste 600 muncitori, din care 116 la- 
minoriști. Rezolvarea acestei sarcini nu a 
fost o problemă ușoară și este un merit 
al organizațiilor noastre de partid, al co
muniștilor, al tuturor muncitorilor cu înal
tă calificare, că au pregătit noi cadre ca
lificate pe care le cere tehnica modernă.

Inttmpinînd cu entuziasm cel de-al 
ni-lea Congres al partidului — a spus el 
— laminoriștii din întreprinderile regiu
nii Galați au realizat peste plan 7.200 
tone laminate și două milioane opt sute 
mii lei economii la prețul de cost. Există 
condițiile pentru Îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate pe Întreg anul 
1960.

In dezbaterile privind sarcinile de plan 

Bunurilor de Consum, să se ocupe cu și 
mai multă grijă d« problemele ridicării 
nivelului profesional al muncitoarelor, 
promovării în munci de răspundere a ce
lor mai capabile dintre ele.

Dezbaterile care au avut loc pe margi
nea proiectului de Directive au scos în 
evidență hotărîrea textiliștilor ieșeni de a 
munci cu tot elanul pentru traducerea în 
viață a sarcinilor de cinste ce le revin. 
Această hotărîre își găsește expresia în 

zează felul cum fiecare membru din con
siliu își îndeplinește sarcinile încredințate, 
în felul acesta a crescut simțul de răs
pundere al fiecărui membru din consiliu 
și s-a reușit să se cunoască mai bine cum 
se realizează sarcinile de producție. U.n 
lucru important este că toți membrii con
siliului de conducere se interesează per
manent de calitatea lucrărilor executate 
de colectiviști și tractoriști.

Pînă în anul 1955 — a spus în conti
nuare vorbitorul — singurul sector de pro
ducție al gospodăriei era producția vege
tală. Din această cauză noi nu reușeam 
să dăm bani la ziua-muncă decît de două 
ori pe an.

Analizînd această situație, în urma reco
mandării organizației de partid, noi am 
luat măsuri, ca pe baza condițiilor bune 
pe care le avem, să dezvoltăm sectorul 
zootehnic. Ca urmare, veniturile bănești 
ale gospodăriei și deci și partea bănească 
a valorii zilei-rnuncă au crescut, ceea ce a 
dus la sporirea cointeresării colectiviștilor. 
In gospodăria noastră am introdus retri
buirea muncii și după rezultatele obținute 
în producție, îndeosebi la culturile prăși- 
toare și în sectorul zootehnic.

Vorbitorul a arătat că prin îmbunătă
țirea agrotehnicii, în 1959 gospodăria a ob
ținut o recoltă de 1.565 kg. grîu și 3.600 kg. 
porumb în medie la hectar, deși condițiile 
naturale nu au fost prea bune.

Și în sectorul zootehnic gospodăria noa
stră a obținut o serie de rezultate bune. 
Astfel, dacă în 1956 aveam numai 110 
taurine, în prezent avem 330. La ovine, 
de la 1.200 capete în același an, s-a 
ajuns la 3.100 în prezent, iar numărul 
porcilor a crescut de la 180 capete la 750.

Printr-o mai bună furajare a animale

Cuvîntarea tovarășului Ion Gae
pe 1960, muncitorii, inginerii și tehnicie
nii din orașul Galați, mobilizați de orga
nizațiile de partid, s-au angajat să reali
zeze economii la prețul de cost în valoare 
de 45.000.000 lei peste sarcina planificată 
și să mărească beneficiile cu 22.000.000 lei 
Realizările obținute pînă acum dovedesc 
că aceste angajamente vor fi nu numai în
deplinite, ci și depășite. In acest scop, co
mitetul orășenesc și organizațiile de 
partid din întreprinderi au inițiat studii 
pentru descoperirea rezervelor interne, 
au întocmit planuri de măsuri tehnico- 
organizatorice și au repartizat în sectoa- 
rele-cheie cele mal bune cadre de partid, 
capabile să asigure înfăptuirea hotărîrilor 
luate.

Este necesar ca Ministerul Industriei 
Grele să acorde mai mult sprijin între
prinderilor din regiunea Galați și, în pri
mul rînd, să rezolve problema aprovizio
nării uzinei „Cristea Nicolae" cu platine 
și cilindri de laminare, a căror lipsă pro
duce greutăți de multă vreme.

Ministerul Industriei Grele trebuie să 
asigure comenzile necesare pentru Șan
tierul Naval și să studieze fără întîrziere 
posibilitățile de încărcare a suprafețelor 
industriale construite și nefolosite com
plect la întreprinderea de sîrmă, cuie și 
lanțuri din Galați.

In raportul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej se arată că în cadrul planului 
de șase ani, partidul nostru va acorda 
tn continuare o atenție deosebită indus
triei siderurgice, condiție esențială pen
tru dezvoltarea tututror ramurilor eco
nomiei.

Vestea că a treia „cetate de foc" șl cea 
mai mare din țară va fi construită la 
Galați, că de aci se vor vărsa in fiecare an 
în albia de oțel a patriei 4 milioane tone 

numeroasele propuneri pe care le-au făcut 
în vederea introducerii și extinderii teh
nicii noi.

Asigur Congresul partidului că întregul 
colectiv al întreprinderii noastre va munci 
cu avînt pentru îndeplinirea mărețelor 
sarcini trasate de partid, pentru a da oa
menilor muncii țesături mai multe, mai 
ieftine și de mai bună calitate, contri
buind astfel la ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului nostru.

lor și în special prin folosirea porumbului 
siloz în hrana vacilor și a oilor și prin in
troducerea retribuirii îngrijitorilor de ani
male după producțiile obținute, am obținut 
o creștere importantă a producției.

Datorită obținerii de producții mari în 
toate sectoarele, valoarea zilei-rnuncă a 
crescut simțitor. Totodată au sporit canti
tățile de produse pe care le-am vîndut 
statului pe bază de contract. Astfel, în 
1957 am vîndut statului 608 tone cereale, 
iar în 1959 am vîndut 1.150 tone grîu, 
porumb și floarea-soarelui. în 1959 am 
mai vîndut 150.000 1. lapte, 4.600 kg. lină 
și 40.000 kg. carne. Vînzînd statului canti
tăți mai, mari de produse venitul bănesc 
al gospodăriei a crescut de la 1.400.000 
lei în 1957. la 3.211000 lei în 1959. iar 
fondul de bază a crescut de la 984.000 lei 
la 3.000.000 lei.

Valoarea zilei-muncă a ajuns la 40 lei 
în 1959. din care numai bani 18 lei. în 
fiecare lună am dat colectiviștilor cite 10 
lei avans pe zi-muncă. Cîștigînd mai mult 
pentru munca lor, colectiviștii noștri tră
iesc din ce în ce mai bine. Un număr de 
peste 90 familii și-au construit case noi, 
numeroase familii și-au cumpărat mobilă, 
aparate de radio, obiecte de uz casnic.

în încheierea cuvîntului său, tov. N. 
Hudițeanu a exprimat hotărîrea colectiviș
tilor din Comana de a munci cu hărnicie 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor 
stabilite de Congres pentru sporirea pro
ducției agricole, vegetale și animale, ceea 
ce va duce la mărirea veniturilor colecti
viștilor, va contribui la îmbunătățirea con
tinuă a traiului tuturor oamenilor muncii, 
la întărirea alianței dintre clasa muncitoa
re și țărănimea muncitoare.

metal, a fost primită cu un puternic en
tuziasm de muncitorii regiunii noastre, 
mulți dintre ei hotărîndu-se dintr-un în
ceput să ajute la ridicarea și punerea în 
funcțiune a acestei uriașe construcții în 
termenul stabilit de partid.

Sîntem pe deplin conștienți de marea 
răspundere care ne revine In legătură cu 
asigurarea condițiilor necesare pentru ca 
lucrările de construcție a viitorului com
binat siderurgic să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

Va trebui să creăm condiții materiale 
și culturale din cele mai bune constructo
rilor și siderurgiștilor care vor lucra la 
combinat. Ritmul construcțiilor de locu
ințe în orașul Galați va trebui să crească 
considerabil începînd cu anul acesta.

în același timp, este necesar ca orga
nele de resort să ia măsuri de a organiza 
învățămîntul tehnic pentru creșterea ca
drelor de siderurgiști în orașul Galați.

Totodată vom acorda cea mai mare a- 
tenție muncii de partid de pe șantierul de 
construcții al combinatului pentru înde
plinirea la termen și în cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan.

Ne exprimăm recunoștința fierbinte 
față de partid și de Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, pentru politica înțeleaptă, leni
nistă, de construire a socialismului, pen
tru grija pe care o poartă dezvoltării mul
tilaterale a economiei noastre naționale, 
pentru continua înflorire a tuturor regiu
nilor țării.

Ne angajăm să muncim și să luptăm cu 
abnegație pentru mobilizarea oamenilor 
muncii din regiunea Galați la realizarea 
hotărîrilor celui de-al III-lea Congres al 
partidului, pentru a contribui în acest fel 
la desăvîrșirea construcției socialismului 
în scumpa noastră patrie.

Grupuri de deleflați intr-o pouid a lucrărilor ConcresuW (Foto i AGERPR£$)



Congresul al Ill-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea de salut a tovarășului N. S. Hrușciov

Dragi tovarăși. prieteni,

Noi, comuniștii, asistăm de fiecare dată 
cu mare emoție la congresele partide
lor marxist-leniniste frățești. Fiecare con
gres este un eveniment important nu nu
mai în viața unuia sau altuia dintre 
partidele comuniste, ci și pentru întrea
ga mișcare comunistă internațională. La 
noi s-a stabilit o tradiție bună - la aceste 
congrese se intîlnesc reprezentanții parti
delor frățești din diferite țări. Sint fericit 
că mi s-a încredințat sarcina ca, din par
tea Comitetul»]! Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, din partea

Fidelitatea față de marxism-leninism, 
izvorul victoriilor 

Partidului Muncitoresc Romîn
Am ascultat cu mult interes raportul 

profund și interesant al prietenului nostru 
foarte apropiat, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn în acest 
raport au fost înfățișate sub toate aspecte
le remarcabilele .victorii obținute de po
porul romîn sub* conducerea încercatului 
său conducător - Partidul Muncitoresc 
Romîn. au fost puse în lumină mărețele 
perspective ale luptei pentru triumful so
cialismului în țara dv. Cît privește datele 
prezentate în raportul tovarășului Gheor- 
ghiu-Dej, ele sînt cu adevărat feerice, dacă 
avem în vedere scurtul interval de timp în 
care poporul romîn a obținut rezultate 
atît de remarrabi’e in lupta pentru cons
truirea socialismului în țara sa. (Aplauze).

Tovarășul Gheorghiu-Dej a subliniat că 
obiectivul principal al planului de 6 an! 
este dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, desăvîrșirea procesului de 
făurire a relațiilor socialiste în întreaga 
economie națională în vederea desăvîrșirii 
construirii socialismului în țara voastră, 
în proiectul de Directive pe care-1 exami
nează Congresul vostru, se prevede spori
rea producției industriale în 1065 de cca. 
2,1 ori în comparație cu anul 1959 și spo
rirea producției agricole globale în aceeași 
perioadă cu 70—80 la sută. Acestea sînt 
perspective minunate, dragi tovarăși, și 
no} nu ne îndoim de faptul că Partidul 
Muncitoresc Romîn. întregul popor romîn 
vor face totul pentru a îndeplini cu suc
ces acest plan grandios.

Planul vostru, de perspectivă. cifrele 
p’anului de 6 ani. sînt o simfonie. în ca
drul orchestrei socialiste comune a luptei 
pentru construirea socialismului, ponorul 
romîn ia în țara sa o notă atît de înaltă 
încît ea este la unison cu puternica or
chestră simfonică a țărilor socialiste, în 
luota lor nent.ru construirea socialismului, 
pentru v'ctoria comunismului. (Aplauze 
puternice).

Dezvoltarea atît de rapidă a economiei 
naționale a Romîniei socialiste, creșterea 
bunăstării materiale $i a culturii poporului 
romîn vor demonstra încă odată în mod 
strălucit de ce fapte mari este capabil po
porul care a luat puterea în mîinile sale, 
poporul care muncește, creează valori ma
teriale si culturale nu pentru un mănun
chi de exploatatori, ci pentru sine, pen
tru întreaga societate socialistă a oameni
lor muncii.

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să urez 
Partidului Muncitoresc Romîn, clasei mun
citoare. țărănimii muncitoare, intelectuali
tății din Republica Populară Romînă suc
cese în îndeplinirea planului vostru de 
șase ani, care va fi o etapă hotărîtoare a 
mărețului program de desăvîrșire a con
struirii socipi’srmduj în Romînia frățească. 
(Anlauze puternice, îndelung repetate).

îndeplinirea planului de șase ani va fi 
totodată contribuția voastră importantă la 
cauza comună a tarilor socialiste în reali
zarea marelui țel al omenirii — victoria 
comunismului

Ne bucură succesele voastre în dezvol
tarea agriculturii. în opera de reconstruc
ție socialistă a satului. Este într-adevăr o 
realizare foarte mare, dragi prieteni, fap
tul că sectorul socialist din agricultura 
Romîniei cuprinde în prezent peste 81 la 
sută din întregul număr de gospodării ță
rănești și din suprafața arabilă.

Viața arată convingător că dacă țăranii 
duc o gospodărie individuală, fiecare pe 
petecul său de pămînt, masele țărănești nu 
pot scăpa de sărăcie. Numai atunci cînd 
sînt unite în colective, muncesc în co
mun. ele pot să aplice pe scară largă teh
nica mașinilor, care ușurează munca grea 
a țăranului, pot obține recolte îmbelșu
gate. pot să ducă o viață civilizată și în
stărită, să profite de toate realizările știin
ței con+omnorane. ale agrotehnicii.

Dar ideologia de proprietar privat, care 
s-a înrădăcinat adînc în conștiința mase
lor țărănești, face ca ele să-și dea cu greu 
seama de avantajele gospodăriei colective. 
Si Partidul Muncitoresc Romîn înfăptu
iește o operg măreață, organizîndu-i pe 
țărani, explic»ndu-le pe bază de exemple 
și fante concrete, tot cq le aduce modul 
socialist de gosnodărire.

Noi. comuniștii din Uniunea Sovietică, 
toate popoarele tării noastre, încercăm un 
sentiment de mîndrie și bucurie, aflînd 
de minunatele succese ale partidului 
marxist-leninist frățesc, ale întregului po
por romîn. Noi împărtășim concluziile Co
mitetului Central al partidului vostru că 
izvorul tuturor victoriilor în lupta pen
tru socialism este fidelitatea față de mă
reața învățătura a marxism-leninismului, 
coeziunea și unitatea dintre partid și po
por. traducerea consecventă în viață a 
principiului internaționalismului proletar, 
întărirea necontenită a puternicului lagăr 
socialist, a prieteniei frățești dintre toate 
țările socialiste. (Aplauze puternice).

Importantele succese obținute de partid 
si popor în dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste. în ridicarea bunăstării oa
menilor muncii, în înfăptuirea politicii 
interne și externe au fost posibile datori
tă conducerii clarvăzătoare și pricepute 
a Comitetului Central al partidului vostru 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
fiu credincios al poporului romîn, militant 
eminent al mișcării comuniste internațio
nale. (Aplauze furtunoase, urale ; asisten
ța în picioare, ovaționează îndelung).

Congresul vostru se desfășoară în condi
țiile cînd în Romînia relațiile de producție 
socialiste s-au întărit și s-au extins în toate 
ramurile economiei naționale. Muncitorii, 
țăranii și intelectualii din țara voastră au 
arătat în mod cît se poate de evident ce 
avantaje uriașe obține un popor care a 
pășit pe drumul construirii socialismului.

Numai cu ud deceniu și jumătate în 
urmă Romînia era tina din țările cele mal

Întregului nostru partid, a întregului po
por sovietic, să vă transmit vouă și prin 
voi, comuniștilor, tuturor muncitorilor, 
țăranilor $i intelectualilor din Republica 
Populară Romînă, un fierbinte salut fră
țesc și cele mai bune urări de- succes lu
crărilor Congresului dv ! (Aplauze puter
nice. îndelung repetate).

Comitetul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice mulțumește din 
inimă Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru invitația de a 
lua parte la lucrările Congresului vostru 
și pentru posibilitatea acordată delegației 
noastre de a lua cuvîntul de la această 
înaltă tribună.

înapoiate din Europa, o țară prin exce
lență agrară, care nu era în stare să pro
ducă nici cele mai simple mașini agri
cole. Țară a petrolului, ea nu producea 
utilaj pentru această ramură de impor
tanță vitală a economiei ei naționale. 
Bogățiile naționale ale Romîniei erau je
fuite de puterile imperialiste care o pri
veau ca o anexă agrară și de materii pri
me. Această situație satisfăcea, se vede, 
pe deplin și vîrfurile conducătoare ale Ro
mîniei burghezo-moșierești. care nici nu 
se gîndeau la dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale tării. Ideologii burgheziei ro- 
mîne au inventat chiar o teorie specială 
potrivit căreia Romînia ar fi o țară „emi
namente agricolă0 : ei se împăcau cu îna
poierea economică a țării și ridicau inte
resele lor înguste, egoiste la rangul unei 
politici de stat. Dar aceasta era o poli
tică antinațională, antipopulară, o poli
tică de capitulare în fața puterilor im
perialiste. Monarhia și anturajul ei. par
tidele burgheze și partidele social-trădă- 
toare au dus țara la catastrofă națională, 
au tîrît-o în aventuri militare de partea 
Germaniei fasciste.

Clasa muncitoare din Romînia, a- 
vangarda sa de luptă — comuniștii ro- 
mîni, însuflețiți de mărețele victorii ale 
Uniunii Sovietice în lupta eroică dusă 
împotriva fascismului hitlerist și a acoli- 
țiJor lui. și-au cucerit libertatea și inde
pendența. Ei au unit forțele poporului în 
lupta împotriva reacțiunii și, cu ajutorul 
frățesc al Țării socialismului victorios, au 
instaurat puterea oamenilor muncii.

Luînd puterea in mîinile sale, poporul 
a salvat Romînia de la o catastrofă na
țională, a deschis o nouă pagină în istoria 
ei, a îndreptat patria sa De calea justă a 
construirii socialismului.

Tn prezent. Republica Populară Romînă 
face parte din puternicul lagăr socialist 
și aduce o contribuție importantă la lupta 
comună pentru marea cauză a păcii și so- 
cialismu’ui. pentru triumful ideilor marx
ist-leniniste. Sub conducerea Partidului 
lor Muncitoresc, oamenii muncii din Ro
mînia au demonstrat într-o perioadă isto
rică scurtă posibilitatea dezvoltării rapide 
și multilaterale a economie» natîona’e și 
a culturii. Alta a devenit Romînia. alta a 
devenit viața oamenilor muncii, idealuri 
înalte și luminoase înarinează oamenii ce 
construiesc socialismul • (Aplauze).

în ceea ce privește ritmul de creștere a 
industriei. Republica Populară Romîr.ă a 
lăsat în urmă unele țări capitaliste dez
voltate din Europa. Nu de mult încă Ro
mînia importa 95% din mașinile și utr’a- 
jul necesar, iar acum ea însări ajută ță
rilor slab dezvoltate din punct de vedere 
economic să-și creeze o industrie proorie. 
Specialiști-petrolisti romîni a iută Tr.- 
Afganistanul să-și creeze o industrie a pe
trolului. Și acest ajutor dă rezultate bune 
Tn cursul călătoriei noastre recente prin 
țările Asiei de sud-est ni s-a vorbit des
pre aprecierea înaltă pe care o dau po
poarele din aceste țări maiștrilor «aurului 
negru* din Romînia. $i. vă rog *-o crederi, 
noi am încercat un sentimen* de bucurie 
și mîndrie aflînd de această înaltă apre
ciere.

Realizările oamenilor muncii din Romî
nia devin și mai evidente și mai frapante, 
dacă comparăm dezvoltarea Romîniei so
cialiste cu țările capitaliste ba’carrre. de 
pildă, cu Turcia sau Grecia Or. după cum 
se știe, totul se cunoaște prin comoarare. 
Economia Turciei si Greciei. în compara
ție cu perioada dinainte de război, s-a 
schimbat foarte puțin. Ace«*e țări au ră
mas în fond așa cum au fost, țări slab 
dezvoltate din punct de vedere industrial, 
denendente de marile puteri imperialiste.

Ponderea producției industriale si a 
construcțiilor în venitul național al Gre
ciei nu depășește 32%. iar 1ndu«*ria grea 
lipsește aproape cu desăvîrșire. Tn Romî- 
n»a. însă. Industria, inclusiv construcțiile, 
dă în prezent peste 60% din întregul ve
nit național al țării. Iar ponderea pro
ducției industriale grele în volumul 
total al producției industriale este de 
circa 60 ia sută.

Atît în ceea ce privește dezvoltarea 
economiei în ansamblul ei. cît și în ceea 
ce privește diferitele ramuri. Romînia de
pășește cu mult Grecia și T’rrria sub ra
portul creșterii producției. Pînă si ziarul 
burghez grecesc ..To Vima“ a fost nevoit să 
recunoască că „protectorii- americani nu 
permit Greciei să-și creeze o industrie 
proorie. întruc't vor s-o mențină ca o 
țară agrară. „Vecinii noștri balcanici — 
scria acest ziar — și-au creat de mult o 
industrie grea și au întrecut Grecia cu 
10 ani. în timp ce înainte de război erau 
în urma ei“ Ziarul grec a trecut cu 
jenă sub tăcere desoTe ce vecini este 
vorba ; probabil că redactorilor acestui 
ziar le vine greu să pronunțe cuvinte1 e 
„lumea socialistă". (Animație în sală). Ei 
bine, noi îi vom ajuta bucuros ! (Aplau
ze).

Este greu de sunraapreciat însemnă
tatea ritmului ridicat de dezvolta
re a economiei Romîniei. Ieri încă o 
țară înapoiată, dependentă din punct de 
vedere economic, o țară în care stăpîneau 
moșierii și monopolurile străine, ea mer
ge astăzi înainte impetuos. Nu este de
parte timpul cînd Romînia populară va 
sta în rîndul țărilor socialiste dezvoltate 
din punct de vedere industrial. Iar noi, 
oamenii sovietici, la fel ca și prietenii no
ștri din toate țările socialiste, salutăm din 
toată inima aceste succese ale fraților ro
mîni. (Aplauze puternice).

Aceasta este legitatea obiectivă care 
acționează în sistemul mondial socia
list. Datorită prieteniei de nezdrunci
nat și într-ajuforării frățești are loc o 
dezvoltare economică și politică acce
lerată a țărilor socialiste care merg 
spre țelul comun — construirea co

munismului. Această legitate se mani
festă in dezvoltarea tuturor statelor de 
democrat ie poDulară. inclusiv a vecini
lor Romîniei. Toată lumea își mai amin
tește de vremurile cînd marile puteri im
perialiste tratau cu dispreț Bulgaria, Ro
mînia și Albania din trecut, considerîn- 
du-le drept țări de mina a zecea în Eu
ropa. își bateau joc de slăbiciunea lor e- 
conomică și înapoierea lor culturală. 
Acum. însă, vremurile s-au schimbat, s-a 
schimbat și cîntecul !

După instaurarea puterii populare, oa
menii muncii din țările de democrație 
populară din răsăritul Europei își făuresc 
cu succes orinduirea socială cea mai înain
tată — socialismul, tn domeniul politic și 
social țările Europei occidentale au și 
ajuns la periferia istoriei. Deocamdată ele 
se fălesc încă cu nivelul lor înalt de dez
voltare economică. Dar și în această pri
vință țările soriaHste au ajuns din urmă 
multe țări din Europa occidentală din rîn
dul celor care se considerau înaintate. Rit
mul de dezvoltare al țărilor socialiste este 
atît de înalt. încît ele încep în mod serios 
să ajungă din urmă țări capitaliste impor
tante cum sînt Franța și Italia. Cred că nu 
va mai trebui să așteptăm mult pînă cînd 
și sub raportul economic țările capitaliste 
vor ajunge la periferie. Intr-un cuvînt, 
perspectivele nu sînt surîzătoare pentru 
capitalism.

Acesta este un lucru minunat, tovarăși I 
Căci succesele economice ale socialismului 
au o însemnătate hotărîtoare atît pentru 
țările socialiste cît și pentru dezvoltarea 
întregii situații internaționale. Aceste suc
cese întăresc puterea statelor noastre, ne 
Dermit să ridicăm necontenit bunăstarea 
poporului, să îndeplinim mai repede sar
cina principală — sarcina construirii socie
tății comuniste. (Aplauze puternice).

Mai există o latură politică foarte im
portantă a dezvoltării economiei socialis
mului mondial. Cu fiecare nou succes eco
nomic al țărilor noastre crește prestigiul 
socialismului, sporește forța lui de atracție 
pentru popoarele din întreaga lume. încă 
în primii ani ai puterii sovietice, cînd Uni
unea Sovietică era unica țară socialistă, 
Vladimir Ilici Lenin vorbea de însemnăta
tea pe care o au succesele economice pen
tru cauza socialismului, subliniind că prin
cipala influență pe arena internațională 
noi o exercităm prin politica noastră eco
nomică.

Realizările
de importantă istorico-mondială 

ale Uniunii Sovietice
Tovarăși ! Am vrea să vă vorbim des

pre starea de lucruri din Uniunea Sovie
tică, despre viața și lupta partidului nostru 
leninist, a popoarelor patriei noastr** 
multinaționale. Linia generală a politicii 
noastre interne și externe, stabilită 
prin hotăririle istoricelor congrese XX 
și XXI ale P.C.U.S., se aplică con
secvent și cu succes în viață. Pe scurt, 
succesele noastre sînt minunate, in tara 
noastră treburile merg bine ’. (Aplauze 
furtunoase).

Uniunea Sovietică a intrat într-o peri
oadă istorică nouă a dezvoltării sale. In 
perioada construcției desfășurate a socie
tății comuniste. Mergînd pe calea leninistă, 
âplicînd în mod creator mărețele idei le
niniste cu privire la construirea socialis
mului și comunismului, partidul nostru și 
poporal sovietic au repurtat victorii de 
importanță istorico-mondială. Tn anii pu
terii sovietice producția industrială din 
țara noastră a crescut de peste 40 de 
ori. Avem acum o industrie socialistă pu
ternic dezvoltată, care este baza trainică 
a puteri: economice a țării, a capacității 
ei de apărare, baza bunăstării poporului 
nostru. Planul septenal. care prevede spo
rirea producției industriale de 1,8 ori se 
îndeplinește cu succes.

Realizări importante au fost obținute si 
în agricultură. Tn ultimii 6 ani producția 
globală a agriculturii a crescut de 1,5 ori: 
< iorafe*ele cultivate au sporit cu 39 mi
lioane hectare. In mod deosebit ne bucură 
succesele în dezvoltarea creșterii animale
lor — cea mai dificilă ramură a agricul
turii. care a fost foarte neglijată. Achizi- 
tr’.e de came de către stat au crescut mai 
bine de 2 ori în comparație cu anul 1953. 
:ar cele de lapte aproape de 2 ori șl ju
mătate.

Tn acest an perspectivele pentru recoltă 
la noi sint bune !

Vă sînt cunoscute probabil, tovarăși, 
măsurile sociale importante care au fost 
în*ăotuite în țara noastră în ultimul timp.

Nu de mult Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat legile cu privire la desființarea 
impozitelor pe salariile muncitorilor și 
funcționarilor și cu privire la desăvîrsirea 
trecerii în cursul acestui an a tuturor mun
citorilor și funcționarilor la ziua de muncă 
de 7 și 6 ore.

Aceste hotărîri ale Sovietului Su
prem al U.R.S.S. au o importantă eco
nomică și politiră excepțională. Ele arată 
că oamenii muncii din U.R.S.S. au obținut 
noi realizări sociale remarcabile la care 
visau de veacuri popoarele de pe întregul 
glob nămîntesc.

Desființarea impozitelor și trecerea la 
ziua de muncă redusă au nu numai o mare 
importanță pentru popoarele Uniunii So
vietice și popoarele țărilor socialiste, ci și 
o mare însemnătate internațională. Oa
menii muncii din toate țările văd în aceste 
imnortante măsuri sociale un exemplu al 
grijii statului socialist pentru binele po
porului. Niciodată nu a existat și nu va 
exista un stat capitalist care să poată trece 
la desființarea impozitelor percepute de la 
populație. Dacă el s-ar hotărî să adopte o 
astfel de lege, si-ar semna propria con
damnare la moarte, deoarece nici un stat 
burghez nu poate exista fără impozite 
pe^cenute de la ponorul muncitor.

Tn Uniunea Sovietică. înfăptuirea acestei 
măsuri sociale de cea mai mare impor
tantă va începe încă în cursul acestui an, 
iar în anul 1965, la noi. toți muncitorii si 
funcționarii vor fi scutiți de impozite. 
Pentru noi este limpede : nu mai este de
parte timpul cînd oamenii sovietici vor 
trăi într-o țară în care nu există impo
zite. într-o țară cu cea mai scurtă zi 
de lucru și cel mai înalt nivel de trai. 
(Anlauze puternice).

Nu încape îndoială că într-un viitor 
apropiat în toate țările socialiste vor fi în
făptuite aceleași măsuri.

Toate aspectele îmbunătățirii vieții ce
tățenilor din țările socialiste preocupă în 
cea mai mare măsură partidele noastre. 
Să luăm, de pildă, nroblema locuințelor. 
Ea este una din problemele de bază ale 
oricărei societăți.

Cum se rezolvă această problemă în con-

Dacă în primii ani al existenței puterii 
sovietice succesele noastre economice au 
fost importante, astăzi, cînd socialis
mul a depășit cadrul unei singure țări, 
cînd există două sisteme mondiale care 
se întrec între ele, însemnătatea lor a cres
cut imens. Viața însăși ne convinge în 
fiecare zi de faptul că, cu cît sînt mai 
mari realizările lumii socialiste în con
strucția economică, în ridicarea bunăstării 
poporului. în dezvoltarea culturii, cu atît 
mai rapid este mersul nostru în comun 
înainte, cu atît mai puternică este in
fluența ideilor comunismului asupra ma
selor largi populare ! (Aplauze puternice).

Sistemul capitalist este pe ducă. îl rod 
contradicții ireductibile, troznesc și se 
prăbușesc temeliile lumii vechi, se spulbe
ră iluziile în privința caracterului de ne- 
clintit al sistemului capitalist. Baba geme, 
oftează, se oțărăște, nimic nu-i mai e pe 
plac. (Animație în sală). După cum se spu
ne în popor : „Babei ii e fr»g și după 
cuptor0. (Rîsete, aplauze). Experiența 
amară a vieții îi convinge tot mai 
mult pe oamenii simpli din țările im
perialiste că sistemul capitalist, nu numai 
că nu le poate oferi o viață liberă și fe
ricită, dar pune în primejdie însăși exis
tența unor țări și popoare întregi.

Iată de ce oamenii muncii din țările 
capitaliste își îndreaptă tot mai des pri
virile spre țările socialismului. Se apropie 
ceasul istoric, cînd popoarele din lumea 
întreagă, pe deplin conștiente de faptul că 
sistemul capitalismului este condamnat la 
pieire și convinse de superioritatea noii 
orînduiri sociale, vor alege această orîn- 
duire, pentru că ea reprezintă calea cea 
mai potrivită, singura cale rațională și fe
ricită de dezvoltare a omenirii Firește, 
cucerirea outerii de către oamenii muncii 
se va înfăptui în fiecare țară, ținîndu-se 
seama de condițiile reale, de raportul con
cret al forțelor de clasă, de tradițiile re
voluționare ale proletariatului internațio
nal. Nu e nevoie, desigur, să ghicim în ce 
fel și cînd se va înfăptui aceasta într-o 
țară sau alta. Sîntem convinși că aceasta 
se va întîmpla în mod inevitabil, indife
rent dacă domnii imperialiști și lacheii lor 
sînt de acord sau nu. întrucît procesul 
istoric al trecerii omenirii spre socialism 
este inevitabil. Victoria va fi de partea co
munismului ! (Aplauze puternice, indelung 
repetate).

dițiile capitalismului și cele ale socialis
mului ? Vă voi cita unele date. In cea mai 
bogată țară capitalistă - Statele Unite ale 
Americii - ca urmare a înfăptuirii, în- 
cepînd din anul 1936. a construcțiilor de 
locuințe de către stat, există 444.000 de 
locuințe ale statului ; în acest timp au 
fost lichidate numai 7 la sută din cocioa
be. După cum recunoaște chiar ș: presa 
burgheză americană, cu un altfel de ritm 
al construcției de locuințe, pentru lichi
darea coc»na^ior existente în S.U A. va 
fi nevoie de 280 de ani. (Animație în sală).

în Uniunea ‘sjvietică numai în primul 
an al septenalului s-au construit în orașe 
și centre muncitorești case de locuit cu 
o suprafață totală de 80.4 milioane metri 
pătrați spațiu locativ sau peste 2 200.000 
de aoartamente în orașe, și mai bine de 
800.000 de case. în localitățile rurale.

Tn total. în anii septenalului se vor con
strui 15 milioane de locuințe Pentru a 
vă putea reprezenta mai clar aceste date 
privitoare la amploarea construcțiilor de 
locuințe, vă voi spune că acest lucru este 
aproximativ egal cu construirea în Uni»i- 
noa Sovietică în decursul septenalului a 
130 de orașe noi cu o populație de 250.000 
de locuitori fiecare. Tn cursul seotenalului 
se vor construi noi case de locuit cu o su
prafață totală care va depări de mai bine 
de trei ori întregul fond de locuințe ur
ban existent în Rusia înainte de revoluție.

In tara noastră se construiesc anual 
mai multe locuințe deci* în Statele Unite 
ale Americii. Anglia. Franța. Germania 
occidentală. Suedia, Olanda. Belgia și El
veția luate la un loc. U.R S.S. s-a situat pe 
primul loc în lume în ceea ce privește nu
mărul locuințetor ce se construiesc la mia 
de locuitori. (Aplauze puternice).

Tot mai larg se folosesc în construcția 
de locuințe prefabricatele din beton ar
mat, ceea ce permite să se aplice mai de
plin metodele industriale de construcție, 
să se îmbunătățească calitatea construcții
lor și să se reducă costul lor. Anul acesta, 
de pildă, se vor produce în U.R.S.S. 29 
de milioane metri cub! de prefabricate din 
beton armat. Aceasta depășește de peste 
două ori producția de prefabricate de be
ton armat din S.U A.. Anglia. Franța și 
Germania occidentală la un loc

Astfel și în acest domeniu de Impor
tanță vitală socialismul îsi demonstrează 
în mod convingător superioritatea fată de 
capitalism, care s-a dovedit a nu fi în 
stare să rezolve problema locuințelor si 
care condamnă milioane de oameni să tră
iască în cocioabe sau îi lipsește complect 
de adănnst

Forțele de producție ale societății sovie
tice s-au dezvoltat într-atît încît. fără a 
slăbi atentia fată de industria grea, putem 
a’oca suplimentar, după rum a hotărît re
cent Sovietul Suprem. 25—30 de miliarde 
de ruble peste prevederile planului sente- 
ral pentru sporirea producției mărfurilor 
de larg consum.

Poporul Uniunii Sovietice si-a luat mari 
angajamente de muncă pentru următor'! 
șapte ani si el le îndeplinește cu cinste. A 
fost denășit olanul primului an al septena
lului. Cu o însemnată depășire sînt înde
plinite prevederi Ir lui si în anul acesta. Tn 
dorința de a cîstiga timp în întrecerea 
economică pașnică cu capitalismul, oame
nii sovietici înfăptuiesc lucruri într-adevăr 
m’nunate.

Tn tara noastră a luat avînt întrecerea 
socialistă a întregului popor pentru înde
plinirea înainte de termen a planului sep
tenal. Nu numai diferitele întreprinderi, 
dar și raioane economice, regiuni și repu
blici întregi își iau angajamente mari — 
să îndeplinească sarcinile septenalului în 
cinci ani. Amploarea mișcării pentru o 
muncă comunistă este o mărturie grăitoa
re a noului avînt fără precedent, a activi
tății creatoare a muncitorilor, a oamenilor 
muncii d»n agricultură și a intelectualității.

Peste cinci milioane de muncitori și spe
cialiști. mii de secții. întreprinderi, șan
tiere. colhozuri ș» sovhozuri se întrec pen
tru înaltul titlu de udarnici. de brigăzi și 
colective de muncă comunistă. Trăsătura 
d’stinctivă a aresfri mișcări a inovatori
lor o constituie faptul că ei îmbină cu suc
ces lupta pentru o productivitate ridicată 

a muncii cu ridicarea perseverentă a nive
lului cunoștințelor lor cu afirmarea 
principiilor comuniste în muncă și în via
ță. Deviza acestei mișcări este: să învățăm 
să trăim și să muncim în chip comunist 1 
Acum, în viața noastră de toate zilele se 
naște omul care va trăi și va munci în so
cietatea comunistă.

In deceniu! următor țara noastră va re
zolva sarcina sa economică principală și 
va întrece cea mai puternică și mai bogată 
țară capitalistă — Statele Unite — nu nu
mai în ceea ce privește volumul absolut al 
producției, ci și în ceea ce privește pro
ducția pe cap de locuitor. Acest lucru va fi 
realizat prin accelerarea progresului teh
nic în întreaga economie națională, prin 
mecanizarea și automatizarea producției, 
printr-o uriașă construcție capitală. Știința 
și tehnica sovietică au și atins în pre
zent un nivel atît de înalt care a situat 
Uniunea Sovietică într-o serie de domenii 
ale științei pe primul loc în lume. Dispu
nem de o bază tehnică de producție și de 
cadre care vor putea într-un viitor foarte 
aproDiat să aducă și mai multă glorie 
Patriei noastre ! (Aplauze).

Tn prezent. Comitetul Central al 
partidului nostru și guvernul sovietic, 
pregătindu-se în vederea Congresului 
al XXII-’ea al P C.U.S., care va avea 
loc în 1961, lucrează la planul de 
perspectivă al dezvoltării Uniunii So
vietice pe o perioadă de douăzeci de 
ani. Acest plan de perspectivă va re
prezenta principalul pivot al progra- 
mului partidului în lupta pentru con-
struirea societății comuniste în țara
noastră.

Popoarele sovietice sînt astăzi mai
unite ca niciodată în 1urul partidului co
munist, al Comitetului său Central leni
nist și al guvernului sovietic, sînt pline 
de hotărîre să traducă în viață pre
viziunile comunismului științific, să 
înalțe prin munca lor edificiul lu
minos și măreț al societății comuniste. 
Cu fiecare zi se apropie clipa cînd 
vom putea spune că comunismul, la 
fel ca astăzi socialismul, s-a transformat 
din țelul nostru scump într-o realitate 
vie. Și această clipă fericită, dragi prie
teni. nu e departe ! (Aplauze puternice, în
delung repetate).

Tovarăși ’ Socialismul s-a născut șl s-a 
maturizat în luptă grea. Odată cu dez
voltarea lui au fost create condiții din 
ce în ce mai bune pentru mersul nestăvilit 
înainte.

Construirea societății comuniste în 
Uniunea Sovietică face parte integrantă 
din înaintarea comună a țărilor socialiste 
sore comunism, ea constituie o par
te a marilor transformări revoluțio
nare care marchează triumful marx- 
ism-leninismului și care zguduie în
treaga lume veche. Comunismul își va 
îndeplini măreața sa misiune istorică de 
a izbăvi omenirea de mizerie și războaie. 
Triumful său se apropie datorită muncii 
constructive a poporului sovietic, a po
poarelor tuturor țărilor lagărului mondial 
socialist, strîns unite sub steagul marxism- 
leninismului.

Marea însemnătate Internațională a 
succeselor popoarelor din țările socialiste 
constă tocmai in faptul că, întărind prin 
munca lor cauza socialismului, ele îl înal
ță în ochii tuturor popoarelor, însuflețesc 
pe oameni» muncii din țările capitaliste 
la lupta pentru interesele lor vitale funda
mentale, pentru o viață liberă și fericită. 
Vorbind plastic, putem spune că succesele 
țărilor socialiste sînt o rachetă cu multe 
trepte care va plasa negreșit popoarele în
tregii lumi pe orbita comunismului. (A- 
plauze furtunoase).

Succesele politico-econnmice ale țărilor 
socialiste contribuie la întărirea unității 
noastre, asigură creșterea necontenită a 
factorilor materiali și morali ai întăririi 
păcii. Datorită faptului că viața în țările 
socialiste devine tot mai bună, datorită 
faptului că avem mai mult metal, căr
bune, petrol și mașini, se ivesc noi 
posibilități de ajutor și sprijin reci
proc. de accelerare a construcției socia
liste în toate țările frățești. Iar toate a- 
cestea întăresc nemăsurat de mult mare’e 
lagăr socialist — principalul bastion al 
păcii în întreaga lume .

Se înțelege că succesele nu vin de la 
sine, ci se obțin prin luptă dîrză și prin 
muncă constructivă sub o conducere pri
cepută și elastică Conducerea justă a eco
nomiei naționale de către partidele marx
ist-leniniste din țările socialiste, gospo
dărirea socialistă fundamentată științific 
sînt chezășia înaintării cu succes pe ca
lea avîntului economiei țărilor socialiste 
și a ridicării bunăstării popoarelor lor.

Politica justă în domeniul dezvoltării 
economice este principala condiție a vic

Pentru o politică rezonabilă de pace, 
pentru preîntîmpinarea unui nou 

război mondial
Tovarăși ! Problemele relațiilor interna

ționale, problemele războiului și ale păcii 
au frămîntat întotdeauna profund masele 
populare. E și firesc. Nu o dată în istorie 
politica antipopulară a imperialiștilor, ten
dința lor de a reîmpărți lumea, de a co
tropi noi co’onii au adus omenirii groză
viile unor războaie pustiitoare. Dar oricît 
de cumplite au fost războaiele trecute, 
dacă cercurile imperialiste vor reuși să 
dezlănțuie un nou război mondial, ca’a- 
mitătile lui vor fi incomparabil mai în
grozitoare. Tn vîlvătaia exploziilor bombe
lor cu hidrogen se pot mistui milioane de 
oameni, iar pentru unele state un război 
atomic va fi literalmente o catastrofă. 
Iată de ce. în întreaga lor activitate, 
partidele marxist-leniniste luptă întot
deauna, în mod consecvent, pentru o 
politică rezonabilă de pace, pentru pre
întîmpinarea unui nou război mon
dial.

Sper că mă veți înțe’ege de ce repet 
unele adevăruri cunoscute. Istoria mon
dială s-a dezvoltat în asa fel. încît acum 
există pe globul pămîntesc două sisteme 
sociale : sistemul socialist și cel capitalist. 
Aceste sisteme sociale sînt antagoniste 
Noi, oamenii din lagărul socialist, sîntem 
convinși că a sunat ceasul din urmă al 
capitalismului, că acesta este un sistem 
care și-a trăit traiul. Apologeții caDitalis- 
mului, înfrumusețîndu-și și sulemenindu-si 
sistemul, încearcă să-i prelungească zilele. 
Vă amintiți, desigur, că în Statele Unite 
ale Americii am fost acuzat că mai că 
aș tinde să îngrop fizicește pe fiecare ca
pitalist (Animație în sală). Comuniștii. în- 
țelegînd inevitabilitatea pieirii capitalis
mului și bucurîndu-se că o asemenea zi va 
sosi, totuși în acțiunile lor nu se lasă 
călăuziți de sentimente și idei naive și nu 
se gîndesc să îngroape pe fiecare capita

toriei socialismului și comunismului nu 
numai în fiecare țară în parte ci și în ca
drul sistemului socialist mondial. Căci nu 
trebuie să uitam că pe arena mondială se 
desfășoară întrecerea între cele două sis
teme. Noi credem în victoria sistemului 
nostru. Avem toate condițiile obiective 
pentru această victorie. Insă aceste con
diții trebuie folosite cv pricepere. însăși 
natura sistemului socialist mondial re
clamă o foarte strînsă coordonare a dez
voltării economiei tuturor țărilor, o divi
ziune rațională a muncii între el^.

Conducătorii partidelor comunj^^s-au 
întrunit deja de cîteva ori la coWratuiri 
în legătură cu problemele dezvoltării eco
nomiei și ale colaborării economice a ță
rilor socialiste. Acum doi ani a avut loc 
la Moscova o consfătuire în legătură cu 
problemele coordonării economiei națio
nale a țărilor socialiste, iar la începutul 
acestui an o consfătuire consacrată schim
bului de experiență în ceea ce privește 
dezvoltarea agriculturii. Ambele consfă
tuiri au fost de un uriaș folos pentru la
gărul socialist. Cred că și pe viitor vom 
rezolva în mod colectiv problemele impor
tante ale dezvoltării sistemului mondial 
socialist. Trebuie să tindem, în cadrul în
tregului sistem, spre realizarea unui vo
lum maxim de produse necesare, cu chel
tuire minimă de muncă. Pentru aceasta, 
în fiecare țară trebuie dezvoltate acele ra
muri ale producției care asigură rezultate 
bune, folosind ajutorul celorlalte țări so
cialiste în ceea ce privește obținerea a- 
celor resurse, care sînt insuficiente.

Desigur că imperialiștilor nu le este de 
loc pe plac această strînsă colaborare a 
noastră; ei ar dori ca țările no^M| să 
semene cu carul din celebra faWB în 
care racul dă îndărăt, lebăda se îrfâTță în 
văzduh, iar știuca trage spre apă. (Ani
mație în sală). In acest caz noi nu am 
putea să urnim din loc „carul socialist1*, 
cauza noastră comună — construirea so
cialismului și a comunismului. Zadarnic 
visează însă dușmanii să vadă țările so
cialismului dezbinate și deci mai puțin 
puternice. Nu vor vedea ei acest lucru, 
cum n-o să-și vadă ceafa. (Rîsete, aplauze 
puternice).

încă de pe acum este limpede pentru 
fiecare că numai în condițiile unei strînse 
colaborări economice și politice între ță
rile sistemului mondial socialist este po
sibil mersul lor victorios înainte spre so
cialism și comunism. Altă cale nu există. 
Aceasta o arată în special exemplul Iu
goslaviei. După cum se știe, conducătorii 
Uniunii Comuniștilor se situează de multă 
vreme pe poziția negării necesității lagă
rului socialist, pe care îl identifică cu un 
bloc militar.

Conducătorii Iugoslaviei denumesc poli
tica lor o politică în afara blocurilor, deși 
toată lumea știe, și cu atît mai mult o 
știu conducătorii Iugoslaviei, că ei fac 
parte din așa-numitul bloc balcanic, for
mat din Iugoslavia, Grecia și Turcia. Așa
dar, politica Iugoslaviei nu este de loc o 
politică în afara blocurilor. Prin blocul 
balcanic Iugoslavia este legată de blocu
rile militare agresive N.A.T.O. și C.E.N.T.O.

Țările lagărului socialist construiesc 
noua societate în condiții diferite. Luati 
Cehoslovacia industrială, unde forțele de 
producție au cunoscut încă în timpul ca
pitalismului o dezvoltare destul de însem
nată, și, să zicem. Vietnamul și Albania, 
în trecut țări înapoiate, sau tarile cu un 
nivel mediu de dezvoltare — Bulgaria, Po
lonia și altele. Construirea socialismului 
în fiecare din aceste țări a generat nu
meroase metode și forme diferite. Parti
dele frățești, călăuzindu-se după legile ge
nerale ale construirii socialismului, au îm
bogățit tezaurul nostru colectiv cu expe
riența lor concretă, cu acea diversitate 
fără de care, după cum spunea Lenin, nu 
ne putem închipui construirea socialismu
lui la diferite popoare.

Construirea socialismului și a co
munismului în țările noastre, care pri
mele în istorie făuresc o societate 
nouă, este, ca să folosim o imagin'3 
p'astică. asemenea unei ascensiuni pe 
un munte înalt pe care nu s-a suit 
încă nimeni. Greu și complicat este 
drumul care duce spre vîrf. Multe ob
stacole și primejdii ne pîndesc în a- 
ceastă cale. Dar acum vîrful muntelui 
este anroape. drumul spre el este des
chis. Se văd limpede orizonturile însu- 
flețitoa^e ale viitorului ! Popoarele care 
vor păși după noi pe drumul socialis
mului nu numai că vor folosi expe
riența noastră bogată, dar vor face și 
mai plină de conținut, și mai vie aceas
tă carte deschisă a experienței cons- 
strucției socialiste.

list în parte; ei își dau seama cl 
capitalismul își sapă singur mormîntul. 
(Aplauze).

Dar mai exact, dacă e vorba cine pe 
cine va îngropa, groparul capitalismului, 
după cum a spus Karl Marx, este clasa 
muncitoare. Și eu. ca membru al partidu
lui comunist, ca membru al marii si 
puternicei clase a muncitorilor, nu mă 
exclud pe mine din rîndurile gropari
lor capitalismului. (Aplauze puternice. în
delung repetate). Clasa muncitoare din 
fiecare țară va îndeplini cu mîndrie acea
stă misiune istorică — misiunea de a în
gropa capitalismul și de a crea o societate 
nouă, socialistă, comunistă. Prin urmare, 
însăși clasa muncitoare, înșiși oamenii 
muncii din fiecare țară vor rezolva pro
blema înlocuirii orînduirii capitaliste prin 
orînduirea socialistă. Viitorul aparține cla
sei muncitoare, ideilor ei, care sînt ex
primate în învățătura marxist-leninislă. 
(Anlauze).

Muncitorii. țăranii, intelectualitatea 
muncitoare din toate țările socialiste, 
după ce au cucerit puterea, construiesc 
prin munca lor socialismul și comunismul 
și, prin succesele lor în construirea noii 
societăți, arată ce victorii pot obține oa
menii muncii din fiecare țară, luînd pu
terea în mîinile lor. De aceea, cu cît 
succesele noastre sînt mai mari, cu atît 
mai mult • Aor însufleți ele clasa munci
toare din fiecare țară Ia luota revoluțio
nară. la asaltul capitalismului.

Comuniștii sînt oameni care gîndesc rea
list, ei își dau seama că în condițiile 
actuale, cînd există două sisteme mon
diale, relațiile dintre ele trebuie con
struite în așa fel încît să fie exclusă po
sibilitatea izbucnirii unor războaie între

(Continuare in pag. 7-a)
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state. Numai niște smintiți și niște ma
niaci pot lansa în zilele noastre îndem
nuri la un nou război mondial. Cît pri
vește oamenii cu mintea întreagă — și ei 
reprezintă totuși majoritatea chiar și prin
tre cei mai înrăiți dușmani ai comunis
mului — ei nu pot să nu-și dea seama de 
urmările fatale ale unui nou război.

După cum se știe, guvernul sovietic, 
guvernele celorlalte țări socialiste, prin 
politica lor realistă au dovedit în fapt 
popoarelor din lumea întreagă atașamen
tul lor față de ideea coexistenței pașnice 
intre state. Propunerile cu privire la de
zarmarea generală și totală, cu privire la 
ncetarea experiențelor cu arma nucleară 

>i la interzicerea totală a acestor arme, 
:u privire la reducerea forțelor armate 
ale țărilor socialiste, — cred că nu-i nevoie 
să enumăr aici toate acțiunile iubitoare de 
?ace întreprinse din partea noastră — 
iovedesc în mod concret dorința noastră 
ie a preîntîmpina războiul și de a con- 
>olida realmente cauza păcii.

Noi ne-am pregătit cu toată seriozita
tea în vederea conferinței de la Paris a 
șefilor guvernelor celor patru puteri. După 
:um se știe, prin nerușinatele sale acțiuni 
provocatoare, guvernul S.U.A. a torpilat 
iceastă conferință încă înainte ca ea să fi 
nceput. Numele aviatorului spion Powers, 
!u toate că acesta nu e, firește, decît o 
nică gînganie veninoasă (animație în sală), 
n slujba clicii militariste de la Pentagon, 
7a intra ca o pată rușinoasă în istoria 
Americii, alături de numele acelora care 
-au trimis în acest zbor banditesc.

Ceea ce s-a întîmplat la Paris nu este 
in fenomen întîmplător, — aceasta este 
actica imperialismului. Imperialiștii în 
runte cu cercurile agresive din Statele 
Jpite ale Americii au fost și sînt împotriva 
)oliticii de coexistență pașnică a statelor.

îmi amintesc de o convorbire pe care am 
ivut-o la Camp David cu dl. Dillon, secre- 
ăr de stat adjunct al S.U.A. Fiind dumi- 
iică, președintele S.U.A. a plecat cu eli- 
opțerul să se roage la biserică, iar mie 
oi-a spus că dl. Dillon ar vrea să discute 
u mine unele probleme economice și co- 
nerciale. Probabil că acest om cucernic s-a 
ugat acolo lui dumnezeu pentru reușita 
iborului lui Powers. (Animație în sală), 
’rintre altele, aceasta este un fel de ilus- 
rare a faptului că dumnezeu nu-i ascultă 
cum' pe imperialiști. (Rîsete, aplauze), 
’reședințele S.U.A. s-a rugat domnului 
sentru succesul zborului acestui avion de 
pionaj. Și totuși noi am doborît avionul, 
lui i-a ajutat dumnezeu ? (Animație în 
ală). Cum s-ar zice, el s-a dovedit a fi de 
>artea socialismului. (Aplauze J. Cînd. în 
impui convorbirii mele cu Dillon, 
-am arătat necesitatea de a crea cen- 
Itții pentru coexistența pașnică, el mi-a 
us întrebarea cinică : dar ce este coexis- 
anța ? Eu unul nu înțeleg ce înseamnă 
ceasta. Vedeți cît de nerușinat este dl. 
>illon. Firește, el și cei de teapa lui ar 
refera să existe numai ei, fără țările so- 
ialiste. Dar acest lucru nu mai depinde 
e ei. (Aplauze puternice).
S-ar putea pune întrebarea : dacă impe- 
aliștii sînt împotriva coexistenței pașni- 
s, cum de și-au dat consimțămîntul pen- 
'u întîlnîrea șefilor de guverne care urma 
1 aibă loc la Paris ?
Trebuie să ținem seama de faptul că în 

irite imperialiste atitudinea față de pro- 
lema coexistenței pașnice nu este pretu- 
ndeni aceeași. în timpul convorbirilor pe 
are le-am avut la Paris cu președintele 
•e Gaulle și cu primul ministru Macmil- 
iri, am avut impresia că ei manifestau o 
numită înțelegere a necesității coexisten- 
ti pașnice și chiar ei înșiși cău- 
iu să-mi demonstreze că pe viitor în re- 
ițiile dintre state cu orînduiri sociale di- 
î’rite trebuie promovată o , politică de 
^existență.
încă nu toți reprezentanții cercurilor 

avernante din Statele Unite ale Americii 
nt în stare să rostească cuvintele „coexis- 
?nța pașnică", (animație în sală), iar unii, 
1 de pildă Dillon, declară că nici nu în- 
;leg ce înseamnă aceste cuvinte și refuză 
i ducă o politică în spiritul coexistenței 
așnice. Dar timpul este cel mai bun în- 
ățător, el îi va învăța și pe acești oameni 
iri de cap. Mai devreme sau mai tîrziu 
. vor înțelege că nu există altă alterna- 
vă decît sau coexistența pașnică sau 
n război sîngeros. Nu au decît să alea- 
ă. Victoria însă va fi de partea noastră. 
Iplauze puternice).
Cît privește poporul american e de pre- 
ipus că el va ti^ge concluziile corespun- 
itoare și va promova conducători care în- 
leg necesitatea coexistenței pașnice a sta- 
lor cu orînduiri sociale diferite.
Trebuie să ținem seamă și de faptul că 
rile imperialiste nu sînt monolite, ele își 
1 contradicțiile lor interne. Pe de o parte, 
asa muncitoare, țărănimea muncitoare 

intelectualitatea muncitoare, iar pe de 
tă parte — monopoliștii, capitaliștii, care 

• îmbogățesc din exploatarea clasei mun- 
toare, din exploatarea tuturor oamenilor 
uncii.
Popoarele acestor țări, îndeosebi clasa 
uncitoare, țărănimea, intelectualitatea 
uncitoare și chiar o parte a burgheziei 
i vor război sau se tem de război. Unii 
i vor, alții se tem. Popoarelor le sînt 
umpe lozincile luptei pentru pace, ale 
ptei împotriva războiului. Și, sub pre- 
unea acestor forțe populare, guvernele 
ațelor imperialiste au fost nevoite să-și 
:a consimțămîntul pentru întîlnîrea șefi- 
r de guverne. Dar ele și-au propus 
nainte să zădărnicească această întîlnire, 
r acum încearcă să arunce asupra Uniu- 
i Sovietice vina acestei zădărniciri.
Oamenii care au torpilat conferința 
irsă acum lacrimi de crocodil. Ei sînt 
durerați așa cum a fost îndurerat Iuda 
ire l-a vîndut pe Cristos. Ei au răstignit 
» cruce această conferință, iar acum afir- 
ă că vinovată ar fi Uniunea Sovietică, 
întru că n-a vrut să intre de bună voie 

cursa pe care i-o întinseseră puterile 
iperialiste.
Noi trăim în alte timpuri decît acelea 

i care s-a creat legenda lui Cristos, trăim 
secolul al XX-Jea. (Animație în sală).

cum reprezentanții lucizi ai lumii capi- 
liste recunosc că dezvoltarea socialismu- 
li nu poate fi oprită. Pe unii domni 
ceasta îi face să-și piardă mințile, să 
jcurgă la măsuri care pot fi numite de-a 
reptul provocatoare. Ei dau dovadă de 
îrvozitate, se comportă ca niște zmintițt 
1 asemenea condiții, chiar și aceia dintre 

care nu ar dori să dezlănțuie un război,
: putea de spaimă să apese pe un buton 
reșit, iar urmările vor fi de neînlăturat.
De aceea trebuie să trezim conștiința po

darelor, să întărim vigilența lor, să orga- 
izăm și să intensificăm lupta împotriva 
oliticii agresive a imperialismului, împo

triva colonialiștilor, trebuie să acordăm 
sprijin și ajutor popoarelor care luptă pen
tru eliberarea lor de sub jugul imperialist, 
colonial. Trebuie să acordăm ajutor po
poarelor care și-au dobîndit deja indepen
dența politică, dar se află în stare de de
pendență economică, pentru ca ele să prin
dă putere și să poată promova cu fermitate 
o politică corespunzătoare intereselor păcii.

Toate acestea arată că noi trebuie să 
dezvăluim și mai adînc plăgile imperia
lismului, racilele lui. Pentru a preîntîm
pina războiul, inclusiv un război local, 
deoarece el se poate transforma într-unul 
mondial, fiecare popor în țara sa trebuie 
să exercite presiuni asupra guvernului 
său, să-1 oblige să respecte principiile co
existenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

Imperialismul american a comiș un 
act de provocare împotriva Uniunii So
vietice. Dar incursiunea agresivă, în sco
puri de spionaj, a avionului american are, 
ca să zicem așa, și latura sa pozitivă. 
Acest element pozitiv constă în faptul că 
popoarele tuturor țărilor, care nu vor 
război și care luptă cinstit împotriva lui, 
văd acum și mai limpede că nu trebuie 
să se lase legănate de nici un fel de iluzii, 
că nu trebuie să slăbească eforturile lor în 
lupta pentru pace, că nu trebuie să dea 
crezare declarațiilor celor care îndepli
nesc voința imperialiștilor.

Acum, după eșecul politicii zborurilor 
de spionaj deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice, cercurile agresive din Statele 
Unite, căutînd să-și justifice cît de cît ac
țiunile, pretind că aceste zboruri ar fi fost 
necesare pentru apărarea națională a țării 
lor, pentru preîntîmpinarea unui așa-zis 
atac prin surprindere, în care scop ele au 
căutat să stabilească locurile unde sînt 
amplasate bazele sovietice pentru lansa
rea de rachete. Hotărîrea de a nu sista a- 
ceste zboruri nici chiar avînd în vedere 
întîlnîrea șefilor de guverne a fost luată, 
afirmă ele. ținîndu-se seamă de importan
ța deosebită pe care zborurile de spionaj 
o au pentru asigurarea apărării S.U.A. Ce 
născocire neghioabă, ce minciună sfrun
tată !

Perfidele zboruri de spionaj nu au în 
genere nici un fel de justificare, chiar 
dacă sînt dictate de necesitatea asigurării 
apărării, dat fiind că incursiunea unor 
avioane militare în spațiul aerian al unei 
țări străine constituie o încălcare a suve
ranității. Aceasta aduce prejudicii apără
rii țării în care este trimis avionul și ea 
are tot dreptul să ia toate măsurile ne
cesare pentru apărarea sa. Adevărul este 
că tocmai asemenea zboruri și încălcarea 
suveranității pot constitui o cauză care 
să provoace un nou război.

Referirea cercurilor agresive americane 
la interesele apărării S.U.A. nu rezistă 
criticii din nici un punct de vedere. Eu 
afirm că materialele obținute în urma zbo
rurilor de spionaj sînt complect lipsite de 
valoare din punctul de vedere al asigu
rării apărării S.U.A. Noi știm foarte bine 
că zborurile avioanelor de spionaj se efec
tuau tocmai în regiuni în care nu avem 
baze pentru lansarea de rachete. Noi știm 
că acum doi-trei ani au fost fotografiate 
regiuni- în care sînt situate poligoane pe 
care noi efectuăm lansări experimentale 
de rachete. Au fost fotografiate poligoane 
pentru experimentarea armei-rachetă și 
nu baze militare-strategice pentru lansa
rea de rachetă. Dacă senatorii americani 
care anchetează în prezent toată această 
afacere murdară nu se pot descurca sin
guri în aceste probleme, le recomand să 
ceară avizul unor specialiști. La nevoie, 
noi înșine am fi dispuși să le dăm o con
sultație în această chestiune (risete, aplau
ze), și atunci ei se vor convinge că avioa
nele americane au zburat deasupra unor 
poligoane experimentale și nu deasupra 
bazelor pentru lansarea de rachete. Au fost 
fotografiate, desigur, și alte obiective, dar 
nici acestea nu au vreo legătură cu bazele 
pentru rachete.

Justificarea politicii aventuriste capabile 
să provoace un conflict militar o pot face, 
speculînd sentimentele naționale ale po
porului american, numai niște oameni care 
se lasă călăuziți de politica „echilibristicii 
în pragul războiului", numai niște oameni 
care se joacă de-a războiul, care se joacă 
cu focul. Noi declarăm : dacă vor fi folo
site alte metode de spionaj, le vom para
liza și pe acestea și le vom da riposta cu
venită. (Aplauze puternice).

Dar să presupunem chiar că bazele 
pentru lansarea de rachete ar fi fost foto
grafiate. Ce valoare poate avea acest lucru 
pentru apărarea unei țări, pentru preîn
tîmpinarea unui atac prin surprindere ? 
Nici una. Datele cu privire la locul unde 
sînt amplasate asemenea baze pot avea 
valoare nu pentru o țară care se îngrijește 
de interesele apărării sale, ci numai pen
tru statul care plănuiește o agresiune, care 
intenționează să dea cel dintîi lovitura și 
de aceea vrea să distrugă bazele de lan
sare a rachetelor spre a evita o contralo- 
vitură după ce își va fi săvîrșit agresiu
nea. Ce-i drept, față de existența mijloa
celor moderne, bazele pentru rachete nu 
pot fi distruse printr-o singură lovitură, 
prin două sau cîteva lovituri ; tehnica ra
chetelor asigură acum posibilitatea de a 
da o contralovitură în orice împrejurări.

Prin urmare, stabilirea amplasării ba
zelor pentru rachete nu poate pune la 
adăpost o țară împotriva unei agresiuni. 
Și deoarece guvernul Statelor Unite ale 
Americii ne încredințează că nu va să- 
vîrși primul o agresiune, se pune între
barea în ce scop se fac aceste zboruri 
agresive care tulbură relațiile normale 
dintre țări și provoacă conflicte cu impli
cații de ordin militar ?

Un guvern care se situează efectiv pe 
pozițiile păcii și care tinde să rezolve pro
blemele internaționale litigioase nu pe ca
lea războiului, ci pe calea tratativelor, nu 
va recurge niciodată la zboruri agresive 
de spionaj, care duc la rezultate diame
tral opuse — la ascuțirea, la agravarea si
tuației internaționale — și pot provoca un 
conflict militar.

Conducătorii guvernului S.U.A. pun ac
centul pe faptul că avionul militar doborît 
la 1 mai nu era înarmat. într-adevăr, a- 
cesta a fost un avion de spionaj, prevăzut 
cu utilajul corespunzător destinației sale 
— instalații de radiolocație și aparate 
de fotografiat. Dar el putea să aibă la 
bord și o bombă atomică. Ar însemna că 
acum trebuie să creăm aparate care să ne 
permită să stabilim dacă avionul respectiv 
este sau nu înarmat cu arma nucleară. Sau 
poate ar trebui să-1 întrebăm pe aviato
rul care conduce un asememea avion : „Vii 
în Uniunea Sovietică cu o bombă atomică 
sau cu aparate pentru spionaj ?“ (Rîsete. 
aplauze).

Nu, domnilor, noi nu intenționăm să 

cheltuim bani pentru asemenea cercetări 
sau să întrebăm pe aviatori cu ce vin ei 
în Uniunea Sovietică.

Noi știm că dacă un avion pătrunde 
fără permisiune în spațiul unui alt stat, 
aceasta este o diversiune, este o provo
care, și prin urmare țara respectivă tre
buie să se apere. Ce mijloace de apărare 
există ? Doborî rea avioanelor și lovirea 
bazelor de pe care ele decolează. (Aplauze).

Poporul Statelor Unite ale Americii și 
popoarele țărilor care s-au aliat cu ele și 
în care sînt situate bazele militare ame
ricane trebuie să tragă concluzia că po
litica pe care o duc Statele Unite ale 
Americii este politica lui Dulles, politica 
lui^Adenauer, politica „în pragul războiu
lui". Iar acela care duce o asemenea po
litică poate să tîrască toate popoarele în 
prăpastia unui al treilea război mondial.

Tovarăși ! Acum este clar pentru toată 
lumea că Statele Unite ale Americii, care 
au torpilat conferința la nivel înalt, nu- 
au avut nici un fel de propuneri construc
tive pe care să le prezinte la această con
ferință. Delegația sovietică însă nu a ve
nit cu geamantanele goale la conferință ; 
ea adusese propuneri concrete, care nu 
din vina noastră nu au putut fi discutate 
la conferința șefilor de guverne. Propu
nerile noastre au fost însă trimise acum 
guvernelor tuturor țărilor și supuse spre 
examinare Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare.

Dacă puterile occidentale ar poseda și 
ele măcar oarecare planuri pozitive, ele 
ar putea să le dea acum publicității, cum 
a făcut Uniunea Sovietică, publicîndu-și 
noile propuneri în problema dezarmării, 
și să arate astfel lumii întregi că au avut 
într-adevăr ceva de propus atunci cînd 
au venit la Paris. Dar de pe țărmurile a- 
pusene nu se aud nici un fel de propuneri 
rezonabile. De pe țărmurile apusene se 
aude vechiul cîntec de care toată lumea 
s-a săturat : propunerile Uniunii Sovietice 
în problema dezarmării sînt propagandă.

Toată lumea vede acum cine s-a pre
gătit cu adevărat în vederea dezarmării 
și a pregătit propuneri menite să ducă 
la rezultate pozitive, și cine nu s-a pre
gătit pentru ținerea conferinței la nivel 
înalt, ci. dimpotrivă, și-a pus în gînd s-o 
zădărnicească și a zădărnicit-o.

Cu toate că conferința de la Paris a fost 
zădărnicită de cercurile agresive din 
S.U.A., de pe urma acestui fapt n-au dis
părut problemele internaționale arzătoare, 
care tot își mai așteaptă rezolvarea. Pen
tru a obține statornicirea unor relații nor
male între state și a exclude posibilitatea 
unui nou război mondial, trebuie solu
ționată problema dezarmării generale, 
distruse mijloacele de ducere a războiului 
și desființate forțele armate ale statelor. 
Se înțelege de la sine, sub un control in
ternațional corespunzător. Trebuie să li
chidăm rămășițele celui de-al doilea răz
boi mondial, să încheiem tratatul de pace 
cu cele două state germane și să rezolvăm 
pe această bază problema Berlinului oc
cidental.

Uniunea Sovietică și celelalte țări so
cialiste sînt oricînd gata să-și trimită re
prezentanții pentru a semna un tratat de 
dezarmare generală, pentru a semna Tra
tatul de pace cu Germania. în repetate 
rînduri, am chemat și statele occidentale 
să dea dovadă de bună voință. Dar 
cercurilor agresive din Statele Unite nu 
le trebuia rezolvarea acestor probleme ; 
lor le trebuia o provocare pentru a ză
dărnici întîlnîrea și a submina astfel po
sibilitatea discutării problemelor interna
ționale la ordinea zilei.

Ce concluzie se poate trage din zădăr
nicirea conferinței ? Dacă guvernul Sta
telor Unite ale Americii va continua și de 
aci înainte politica proclamată de Herter, 
dacă va continua să efectueze zboruri, 
aceasta va avea desigur cele mai grave 
urmări pentru cauza păcii.

Oamenii de stat care se află în prezent 
la conducerea Statelor Unite și-au de
monstrat agresivitatea și înverșunarea. Ei 
sînt atît de orbiți de furia împotriva co
munismului încît nu mai sînt în stare să 
înțeleagă lucid condițiile care s-au creat 
în lume. Actualii conducători ai S-U.A. par 
a nu fi în stare să construiască pe baze 
juste relațiile dintre state cu orînduiri so
ciale diferite.

Nu e treaba noastră, ci treaba poporu
lui american să decidă cine va fi ales ur
mătorul președinte al S.U.A. Dar statul 
nostru, poporul nostru, care vor să tră
iască în pace și prietenie cu poporul ame
rican, au desigur tot interesul să fie 
ales un asemenea președinte și să fie for
mat un asemenea guvern care să-și dea 
seama de greșelile comise de actualul gu
vern al Statelor Unite ale Americii și să 
le îndrepte.

Uniunea Sovietică și Statele Unite sînt 
două mari puteri mondiale. însăși istoria 
le-a rezervat acest loc. De cele două state 
ale noastre depinde în multe privințe cum 
va evolua mai departe situația internațio
nală — pe drumul întăririi păcii sau pe 
drumul înveninării relațiilor.

Guvernul sovietic a făcut totul pentru 
ca relațiile care se amelioraseră oarecum 
între statele noastre să se dezvolte și mai 
departe. Dar conducătorii americani fac 
tot ce pot pentru a readuce lumea la cele 
mai triste vremuri ale „războiului rece". Și 
acest lucru nu se face la întîmplare, ci în 
baza unui plan, după cum au recunoscut 
de fapt secretarul de stat Herter și pre
ședintele S.U.A. Doar ei au recunoscut că 
au trimis cu premeditare avionul de spio
naj deasupra teritoriului Uniunii Sovietice. 
Firește, orice guvern și orice om de stat 
cu judecată sănătoasă își dă seama că 
trimiterea unui avion de spionaj, pătrun
derea în spațiul unei alte țări, nu pot con
tribui la îmbunătățirea relațiilor dintre 
țări, la rezolvarea problemelor care ur
mau să fie discutate în cadrul întîlnirii 
la nivel înalt.

Ce linie trebuie să urmăm în aceste con
diții ? Trebuie oare să acceptăm această 
„provocare" și să renunțăm la eforturile 
care au fost depuse de popoarele țărilor 
noastre pentru a obține destinderea încor
dării internaționale, lichidarea „războiu
lui rece" și normalizarea relațiilor dintre 
state ? Nu, o asemenea politică ar fi nejus- 
tă. Dacă am porni pe această cale, ar în
semna să facem pe placul imperialiști
lor, care cîștigă de pe urma „războiului 
rece" și a cursei înarmărilor. Aceasta ar 
corespunde dorințelor lor. Prin urmare, ar 
fi ca și cum ar primi o recompensă pen
tru acțiunile lor provocatoare. Noi nu tre
buie să admitem așa ceva. Doborînd a- 
vionul „U-2", noi nu numai că l-am 
doborît pe spionul-provocator, dar am și 
dat peste nas imperialiștilor americani. 

am dat peste nas utilitariștilor de la Pen
tagon .' (Aplauze).

Toate popoarele vor pace, inclusiv po
porul american. De acest lucru nu m-am 
îndoit înainte de călătoria în S.U.A. și 
m-am convins îndeosebi în timpul șederii 
mele în acea țară. Și dacă acum, în urma 
zădărnicirii conferinței, în urma minciuni
lor, calomniilor și mobilizării tuturor for
țelor pentru ațîțarea „războiului rece", cîte 
unii se lasă amețiți de zarvă, acesta este 
un fenomen vremelnic, care mai devreme 
sau mai tîrziu va ceda locul unei situații 
mai sănătoase.

Ceea ce s-a întîmplat este una din mani
festările convulsiilor imperialismului. 
Cercurile agresive ne vor provoca și de aci 
înainte. De aceea noi, reprezentanții lumii 
socialiste, reprezentanții clasei muncitoare, 
reprezentanții țărănimii muncitoare, tre
buie să dăm o ripostă energică și ho-tărîtă 
militariștilor, să zădărnicim uneltirile lor 
agresive.

Citind presa din diferite țări și scrisori le 
pe care le primesc, vad că unii oameni, și 
chiar dintre cei care se pronunță pentru 
coexistență și luptă pentru asigurarea 
păcii, nu înțeleg pînă la capăt poziția 
adoptată de guvernul sovietic la Paris. 
Unii îmi pun întrebarea de ce chiar și 
după ce președintele Eisenhower a decla
rat că a suspendat zborurile deasupra te
ritoriului Uniunii Sovietice noi nu am. 
consimțit să participăm la conferința la 
nivel înalt. Ni se spune : de ce ați plecat 
din Paris, din moment ce președintele a 
dat satisfacție Uniunii Sovietice declarînd 
că zborurile vor fi sistate !

Aș vrea să dau încă o dată lămuriri Tn 
legătură cu această chestiune. O fac pen
tru a ajuta oamenilor de bună credință, 
care vor într-adevăr ca pacea să dom
nească pe pămînt, să înțeleagă just poziția 
Uniunii Sovietice.

Suspendarea zborurilor a fost anunțată 
de președinte la Paris, la întîlnîrea pre
liminară a șefilor celor patru state. Decla
rația respectivă a fost făcută cam în 
acest spirit: „Noi, Dwight Eisen
hower, vă dăruim următoarele : suspen
dăm zborurile de spionaj deasupra terito
riului Uniunii Sovietice".

Judecați și dv. Este admisibil oare un 
asemenea ton într-o convorbire serioasă 
cu reprezentanții unui mare și puternic 
stat socialist?! Cînd l-am rugat pe preșe
dinte să precizeze pe ce termen se suspen
dă zborurile, el a spus : pe timpul șederii 
mele la Casa Albă. Această precizare me
rită o atenție deosebită. Nu mai vorbesc 
de hotărîrea însăși — de a suspenda zbo
rurile. Președintele Statelor Unite ale 
Americii a aprobat aceste zboruri, a per
mis efectuarea unor zboruri de spionaj 
chiar în ajunul întîlnirii șefilor de gu
verne. După ce noi am doborît avionul- 
agresor, a fost făcută o declarație în sensul 
că aceste zboruri se efectuau în interesul 
Statelor Unite, că ele se efectuau și înainte 
și că vor continua să fie efectuate. Acest 
lucru a fost anunțat de Herter, dar el a 
invocat numele președintelui și președin
tele s-a declarat de acord cu el.

Cînd am sosit la Paris, președintele a 
făcut o declarație cu privire la suspenda
rea zborurilor. El a făcut-o sub presiunea 
opiniei publice mondiale, și, după cum se 
pare, sub presiunea Franței și Angliei. Dar 
orice om care se pricepe cît de cît în poli
tică trebuie să înțeleagă că deoarece pre
ședintele a suspendat zborurile, el poate 
să suspende și suspendarea acestor zboruri, 
adică să permită iarăși Zborurile și să a- 
probe planuri pentru noi incursiuni în 
spațiul aerian al Uniunii Sovietice.

Această declarație a președintelui este 
un subterfugiu, o jumătate de măsură — 
ea nu este o recunoaștere a caracterului 
nejust al politicii agresive. Vorbind despre 
suspendarea zborurilor, el are aerul de a 
face un hatîr Uniunii Sovietice. Noi însă 
nu avem nevoie de pomană și daruri de la 
imperialiști; noi nu le-am primit, nu le 
primim și nu le vom primi niciodată. 
(Aplauze). Noi luptăm nu numai pentru 
securitatea țării noastre, ci și pentru 
securitatea fiecărui stat suveran. Uniunea 
Sovietică cere ca suveranitatea să fie 
respectată de către toate țările din lume 
și ca nimeni să nu îndrăznească s-o în
calce.

Președintele a suspendat zborurile. Dar 
dacă el își va suspenda această hotărîre 
și zborurile vor fi reluate, ce va trebui să 
facem atunci ? ! Noi vom dobori avioane
le și vom lovi bazele lor de decolare. 
(Aplauze). Dar vrem ca guvernul Sta
telor Unite ale Americii să-și dea 
seama că miza lui pe zborurile de 
spionaj este o aventură, că efectuarea 
unor asemenea zboruri este un act 
de agresiune împotriva Uniunii Sovietice 
și împotriva oricărei alte țări. De aceea 
noi am și cerut să se recunoască că ase
menea acțiuni sînt nejuste, că trebuie pre
zentate scuze, pedepsiți cei vinovați și 
date asigurări că asemenea lucruri nu se 
vor mai repeta. Oricare țară suverană 
care nu este un satelit al S.U.A. ar fi pro
cedat la fel.

Noi nu intenționăm să ne lăsăm pro- 
vocați și să ne abatem de la linia genera
lă a politicii noastre externe, care a fost 
trasată de Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
și consfințită prin Declarația Partidelor 
Comuniste, adoptată în 1957 în timpul 
sărbătoririi celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Aceasta este politica coexistenței, politica 
întăririi păcii, slăbirii încordării interna
ționale și lichidării „războiului rece”.

In directă legătură cu politica de coexis
tență pașnică se află teza că în vremea 
noastră războiul nu este inevitabil, teză 
proclamată la Congresele XX și XXI ale 
partidului nostru. Tezele cu privire la im
perialism, formulate de Lenin, își păstrea
ză valabilitatea și, ca și înainte, ele ne ser
vesc și ne vor servi drept stea călăuzitoare 
în teoria și practica noastră. Dar nu tre
buie să uităm că tezele leniniste cu privire 
la imperialism au fost formulate și dezvol
tate de el cu zeci de ani în urmă, cînd nu 
existau numeroase fenomene care acum 
au devenit hotărîtoare pentru dezvoltarea 
procesului istoric, pentru întreaga situa
ție internațională.

Unele dintre tezele leniniste cu privire 
la imperialism datează din perioada cînd 
încă nu exista Uniunea Sovietică, cînd nu 
existau celelalte state socialiste. In pre
zent, crește și se întărește puternica Uniu
ne Sovietică cu uriașul său potențial eco
nomic și militar, crește șl se întărește ma
rele lagăr socialist, care numără astăzi 
peste un miliard de oameni, au sporit ca
pacitatea de organizare și conștiința cla
sei muncitoare, care chiar în țările capi
taliste duce o luptă activă pentru pace. în 
prezent acționează asemenea factori ca 
mișcarea largă a partizanilor păcii, creșțe 

numărul statelor care se pronunță pentru 
pace între popoare. Trebuie remarcat de 
asemenea că imperialismul nu dispune 
acum de un asemenea spate al frontului, 
sub forma sistemului colonial, cum a avut 
in trecut.

în afară de aceasta, tovarăși, doar nu se 
poate să repetăm în mod mecanic, astăzi, 
în această problemă, ceea ce a spus V. I. 
Lenin cu multe decenii în urmă despre im
perialism și să spunem într-una că războa
iele imperialiste sînt inevitabile atîta timp 
cit socialismul nu a învins în întreaga 
lume. Trăim astăzi într-o perioadă cînd 
forțele socialismului cresc și se întăresc 
tot mai mult, cînd mase tot mai largi de 
oameni ai muncii pășesc sub steagul mar- 
xism-leninismului. (Aplauze puternice).

Istoria va cunoaște probabil vremuri 
cînd capitalismul se va menține doar în- 
tr-un număr mic de state, și poate chiar 
state atît de mici ca bunăoară nasturele 
de la haină. Și atunci ? Oare și în astfel de 
condiții trebuie să vedem numai litera ce
lor ce a spus V. I. Lenin — absolut just 
pentru timpul său — și să repetăm pur și 
simplu că războaiele sînt inevitabile, în- 
trucît există încă țări capitaliste ?

Bineînțeles că esența capitalismului, a 
imperialismului nu se schimbă, chiar dacă 
el este reprezentat de țări mici. Este știut 
că lupul este o fiară tot atît de sîngeroasă 
ca și leul sau tigrul, deși are o putere in
comparabil mai mică. De aceea pe om îl 
înspăimîntă o întîlnire cu un lup mult mai 
puțin decît cu un tigru sau leu. Firește, și 
fiarele mai mici știu să muște, natura lor 
e aceeași, dar posibilitățile sînt diferite, 
ele nu reprezintă o forță atît de mare și 
pot fi mai ușor făcute inofensive.

De aceea nu se poate repeta, fără a ține 
seama de situația concretă, fără a .ține 
seama de schimbarea raportului de forțe 
pe plan mondial, ceea ce a spus marele 
Lenin în cu totul alte condiții istorice. 
Dacă Lenin s-ar scula din mormînt, el ar 
lua asemenea oameni, cum se spune, de 
urechi și i-ar învăța cum trebuie înțeleasă 
esența lucrurilor. (Aplauze).

Noi trăim intr-un timp cmd n-avem ală
turi de noi pe Marx, Engels, Lenin. Dacă 
noi vom proceda cum procedează copiii 
care învățind alfabetul compun cuvintele 
din litere, nu vom face mare lucru. Marx, 
Engeis, Lenin au creat opere nemuritoare, 
care nu-și vor pierde strălucirea in veacuri. 
Ei au indicat omenirii calea spre comu
nism. Iar noi mergem cu fermitate pe a- 
ceastă cale. Pe baza învățăturii marxist- 
leniniste trebuie să gindim noi înșine, să 
studiem profund viața, să analizăm situa
ția actuală și să tragem concluzii care aduc 
foloase cauzei comune a comunismului. 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

Trebuie să știm nu numai să citim, ci 
să și înțelegem in mod just cele ce am 
citit, să știm să le aplicăm la condițiile 
concrete ale epocii în care trăim, să ținem 
seama de situația existentă, să ținem sea
ma de raportul de forțe real. (Aplauze pu
ternice). Un om politic care acționează în 
acest fel dovedește că știe nu numai să 
citească, ci să și aplice în mod creator în
vățătura revoluționară. Dacă nu face a- 
ceasta, se asemuiește omului despre care 
în popor se spune : „Se uită în carte ca 
mîța în calendar (Risete, aplauze).

Toate acestea ne dau temei pentru a 
afirma cu certitudine că în condițiile ac
tuale războiul nu este inevitabil. (Aplau
ze puternice). Cine nu înțelege acest lu
cru, acela nu are încredere în forța și po
sibilitățile creatoare ale clasei muncitoare, 
acela subapreciază tăria lagărului socia
list, nu crede în marea forță de atracție 
a socialismului care și-a demonstrat cît se 
poate de limpede superioritatea față de 
capitalism.

Este oare exclusă posibilitatea ca im
perialiștii să dezlănțuie un război în con
dițiile actuale ? Noi am spus nu odată și 
repetăm : nu, nu este exclusă. Dar țările 
imperialiste nu pot să nu țină seamă de 
forța Uniunii Sovietice, de forța întregu
lui lagăr socialist. Se înțelege că imperia
liștii nu doresc să dezlănțuie un război pen. 
tru a arde ei înșiși în flăcările lui. Ei ar 
vrea să distrugă țările socialiste. De a- 
ceea, acuma pînă și reprezentanții nătîngi, 
descrei erați ai cercurilor imperialiste se 
vor gîndi, și nu odată, la forța noastră, 
înainte de a se lansa într-o aventură mi
litară.

Pînă și «mințitul de Hitler, dacă ar fi 
fost convins că războiul pe care l-a început 
împotriva Uniunii Sovietice se va termina 
cu zdrobirea hoardelor sale fasciste și că 
el însuși în al cincilea an de război va a- 
junge să se ascundă într-o subterană din 
Berlin și își va zbura creierii, nici el nu ar 
fi luat hotărîrea dementă de a pomi 
războiul împotriva țării noastre. Asta-i 
limpede !

Și cacă imperialiștii vor dezlănțui to- 
tuși războiul are oare lagărul nostru so
cialist posibilitatea de a-1 curma ? Da, are. 
(Aplauze puternice). Să vă dau un exem
plu. Cînd în 1956 Franța, Anglia și Israe
lul au atacat Egiptul, intervenția noastră 
a curmat acest război. imperialist, care a 
fost dezlănțuit de forțele agresive pentru 
a răpi Egiptului independența. Noi am 
ajutat poporul egiptean, care lupta eroic 
pentru libertatea patriei sale. (Aplauze).

In acel timp, Organizația Națiunilor 
Unite s-a întrunit, a condamnat războiul 
și a cerut să i se pună capăt Firește, 
atunci cînd Anglia, Franța și Israelul și-au 
început atacul tilhăresc împotriva Egiptu
lui, ei știau foarte bine că Organizația 
Națiunilor Unite nu va aproba agresiunea 
lor. Dar ele scontau că pînă va fi adoptată 
o hotărîre, pînă se vor desfășura discuțiile 
și încercările de înduplecare, ele își vor 
îndeplini opera lor murdară, vor strivi 
Egiptul și-și vor realiza scopul Ier impe
rialist.

Probabil că așa s-ar fi întîmplat, dacă 
nu ar fi fost Uniunea Sovietică, dacă nu 
ar fi fost lagărul socialist. Dar Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste și-au 
ridicat glasul. Guvernul sovietic a adresat 
mesaje lui Eden, Guy Mollet și Ben Gu
rion, în care i-a avertizat că există o 
țară care poate să dea o lovitură zdrobi
toare dacă agresiunea nu va fi curmată. 
Și literalmente 22 de ore după aceasta răz
boiul a încetat. (Aplauze puternice). Eden^ 
Guy Mollet — acest așa-zis lider al socia
liștilor, dar în realitate un înrăit imperia
list-colonialist — și Ben Gurion, trepădu
șul lor. s-au astîmpărat pe loc.

în felul acesta Uniunea Sovietică și 
toate țările lagărului socialist și-au îm
plinit datoria. Războiul a fost curmat. Nu 
este oare aceasta o demonstrare a for
țelor socialismului ? ! Și aceasta s-a în
tîmplat la scurt timp după ce Congresul al 
XX-lea al partidului nostru a proclamat 
teza că în condițîle actuale războiul nu 
este inevitabil și că, dacă el va fi dez^ 

lănțuit, noi avem posibilitatea să zădăr
nicim planurile aventuriste ale agresori
lor, să îndrumăm mersul evenimentelor în 
direcția necesară.

Trebuie avut în vedere că acest lucru 
s-a întîmplat în 1956. Acum însă în Uniu
nea Sovietică au fost create asemenea 
mijloace militare puternice despre care 
imperialiștii nu au o idee deplină, cu 
toate zborurile lor de spionaj. (Animație, 
aplauze puternice).

Sau luați alt exemplu, cel din 1957, 
cînd am preîntîmpinat un- atac împotriva 
Siriei din partea Turciei, pe care o îm
pingeau spre aventură imperialiștii din 
S.U.A. Sau în 1958, după revoluția din 
Irak, americanii și englezii și-au concen
trat forțele și s-au pregătit să atace Ira
kul. Imperialiștii americani împingeau din 
răsputeri Turcia, Iranul și Pakistanul 
împotriva Irakului. Americanii au depus 
atîta grabă în pregătirea acestei agre
siuni, încît au încălcat chiar suveranita
tea Austriei, transportîndu-și trupele sta
ționate în Germania, direct peste terito
riul Austriei neutre, în Liban și Iordattia. 
Dar și în acest caz, ei și-au ratat lovi
tura și nu s-au încumetat să dezlănțuie 
agresiunea împotriva Irakului, avînd în 
vedere avertismentul hotărît dat da 
Uniunea Sovietică și de celelalte țări so
cialiste. Ei au venit pe calea aerului, au 
stat cît au stat și și-au luat zborul, cum 
s-ar spune, cu buzele umflate, iar Re
publica Irak dăinuie și se întărește. 
(Aplauze).

Trebuie subliniat că atît în cazul Siriei 
cît și în cazul Irakului era vorba de a da 
ripostă agresiunii pe care cel mai puternic 
stat imperialist — Statele Unite ale Ame
ricii — se pregătea s-o săvîrșească împo
triva Siriei și Irakului.

Imperialiștii americani și politica lor 
aventuristă s-au discreditat în așa mă
sură încît au devenit odioși nu numai 
popoarelor tarilor socialiste, ci și popoare
lor statelor aliate cu ei.

In mod rușinos a fost alungat din Co
reea de Sud, Li Sîn Man, această ma
rionetă sîngeroasă. Fostul prim ministru 
al Turciei, Menderes, executant docil al 
voinței americanilor, stă la pușcărie. Chiar 
și în Taivan, pe această insulă ocupată de 
americani, cu toată teroarea sălbatică a 
lacheului american Cian Kai-și, a fost 
devastată ambasada S.U.A. Știți foarte 
bine că milioane de japonezi manifestea
ză cu dispreț și ură împotriva ocupanților 
americani. Intr-un cuvînt, în țările 
în care imperialiștii americani încă 
nu sînt dați afară cu un picior în 
spate, se acumulează mînia poporului, se 
coc forțele protestului. Or, precum se știe, 
după fulger, vine și tunetul. (Aplauze).

Știți, desigur, că poporul japonez, des- 
fășurînd o puternică mișcare de protest 
împotriva ratificării de către parlamentul 
japonez a așa-numitului tratat japono-ame- 
rican de securitate, împotriva sosirii în 
Japonia a președintelui Statelor Unite, a 
obținut ca președintelui Eisenhower să-i 
fie refuzată intrarea în Japonia.

Atunci cînd guvernul sovietic și-a re
tras invitația făcută președintelui Eisen
hower de a vizita Uniunea Sovietică, mo
tivele acestui gest erau explcabile și 
clare pentru toată lumea. De altfel pre
ședintele însuși trebuia să se aștepte că în 
cazul unui eșec al zborurilor avioanelor de 
spionaj U—2 deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice, care fuseseră aprobate de el, 
călătoria președintelui va fi zădărnicită și 
el va fi un oaspete nedorit în țara noastră. 
El însă a socotit probabil că totul se va 
termina cu bine pentru guvernul S.U.A., 
care voia să umilească Uniunea Sovietică 
cu zboruri de spionaj nepedepsite.

Dar după ce avionul de spionaj U-2 a 
fost doborît deasupra Uniunii Sovietice și 
președintele Eisenhower nu a prezentat 
scuze și nu a condamnat zborurile de spio
naj deasupra țării noastre, el ne-a pus în 
fața necesității de a retrage invitația pe 
care i-am făcut-o de a vizita țara noastră. 
Toate acestea sînt desigur explicabile, sînt 
explicabile motivele, explicabile sînt și 
consecințele.

Dar priviți ce a ieșit cu vizita președin
telui Eisenhower în Japonia. Guvernul 
S.U.A. a dat dovadă de prea multă încre
dere în sine atunci cînd a insistat asupra 
vizitei președintelui său în Japonia cu toa
te protestele poporului japonez, cu toată 
„repetiția- neizbutită făcută de secretarul 
președintelui, domnul Hagerty; acesta a 
trebuit să învețe metodele acrobației (ri
sete) pentru a se smulge, pe aeroportul 
din Tokio, din îmbrățișările „ospitaliere" 
ale japonezilor, care și-au exprimat ade
vărata lor atitudine față de acest sol al 
Statelor Unite. (Aplauze puternice).

S-ar părea că președintele Eisenhower 
ar fi trebuit să tragă concluzii practice din 
toate acestea și să ia o hotărîre justă. Dar 
el nu a tras asemenea concluzii și a con
tinuat să insiste asupra vizitei sale în Ja
ponia. Rezultatele sînt cunoscute de toată 
lumea.

Ei bine, acum nu ne rămîne de
cît să-1 compătimim, (rîsete) să-i în
țelegem emoțiile încercate după aceas
tă palmă primită în public. Dar, cum 
se spune, ce semeni, aia culegi. (Aplau
ze). Iar guvernul S.U.A. seamănă deo
camdată numai sămînța războiului. Vizita 
președintelui american în Japonia era me
nită să vină în sprijinul primului minis
tru Kiși. care începuse să lanseze semnale 
„S.O.S. să cheme pe americani să-i sal
veze guvernul. Prin vizita sa în Japonia 
Eisenhower a vrut să arunce, cum s-ar 
zice, un colac de salvare primului minis
tru Kiși. Președintele și guvernul S.U.A. 
au făcut totul pentru a întări guvernul 
pro-american al Japoniei, care nu ține 
seama de interesele poporului japonez, ci 
se află la remorca politicii imperialiste a 
S.U.A. (Aplauze).

Rezultatul nu a fost însă deloc acela 
pe care îl așteptau Kiși și Eisenhower. Po
porul japonez i-a închis ușa în nas musa
firului nepoftit din Statele Unite și și-a 
arătat în fața întregii lumi ura față de 
politica imperialistă a Statelor Unite și 
față de marioneta lor din Japonia, pre
mierul Kiși.

Din toate acestea se poate trage o sin
gură concluzie justă — să continuăm să 
luptăm cu aceeași perseverență împotriva 
imperialismului, împotriva războiului, să 
luptăm împotriva blocurilor militare agre
sive, să căutăm în mod perseverent să ob
ținem dezarmarea, lichidarea bazelor mi
litare străine. Cu cît popoarele își vor da 
mai repede seama de primejdia îngrozi
toare pe care o reprezintă bazele străina
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de pe teritoriul țărilor lor, cu atît ele vor 
lupta mai perseverent pentru a obține 
lichidarea acestor baze, cu atît ele iși vor 
asigura mai repede pacea și securitatea. 

Poporul japonez, care a simțit pe pro- 
pia sa piele toată grozăvia primelor bom
bardamente atomice, este foarte sensibil 
la primejdia pe care o reprezintă pentru 
el bazele militare americane. Noi, poporul 
sovietic, care am fost puși la foarte grea 
încercare prin invazia hoardelor germano- 
fasciste pe teritoriul patriei noastre, înțe
legem deosebit de bine acest lucru.

Politica militariștilor americani, care Iși 
amplasează în Japonia bazele militare, în
dreptate împotriva Uniunii Sovietice și a 
Chinei populare, este una dintre principa
lele surse ale încordării internaționale. 
Luptînd împotriva bazelor străine pe teri
toriul său, poporul japonez luptă pentru 
slăbirea încordării internaționale, pentru 
încetarea „războiului rece".

Noi dorim poporului japonez să obțină 
anularea tratatelor și acordurilor inegale 
care îi sînt impuse. Dorim ca guvernul 
japonez să se călăuzească după interesele 
vitale ale poporului său și nu după inte
resele altora - ale statelor imperialiste.

Salutăm lupta curajoasă a poporului 
japonez și îi întindem o mină prieteneas
că ! (Aplauze puternice).

U.R.S.S. a dus o politică iubitoare de 
pace atunci cînd era singură în fața pu
ternicului lagăr al statelor imperialiste. 
Ducem această politică și în prezent, cînd 
forțele iubitoare de pace dispun de o su
perioritate incontestabilă asupra forțelor 
războiului și ale agresiunii.

Poziția noastră izvorăște din faptul că 
noi credem cu tărie îh trăinicia orînduirii 
socialiste, în sistemul nostru și de aceea 
sîntem liniștiți în privința viitorului so
cialismului. Pentru victoria ideilor socia
liste în întreaga lume nu este nevoie de 
un război mondial. Aceste idei vor birui 
în cursul întrecerii pașnice a țărilor socia
liste cu țările capitaliste. (Aplauze).

In raportul tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej s-a dat o înaltă apreciere rolului par
tidului nostru, rolului popoarelor Uniunii 
Sovietice în lupta pentru victoria comu
nismului, pentru asigurarea păcii în în
treaga lume. Permiteți-mi ca în numele 
delegației noastre, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, în numele guvernului sovietic 
și al întregului popor sovietic să exprim 
sincere mulțumiri pentru această înaltă 
apreciere a eforturilor noastre. (Aplauze 
furtunoase ; asistența, în picioare, ovațio
nează îndelung).

Noi constatăm cu satisfacție, dragi tova
răși, că legăturile de prietenie frățească 
dintre partidele noastre, dintre popoarele 
țărilor noastre, cresc și se întăresc necon
tenit. Intre partidele noastre, între țările 
noastre, există o unitatea de vederi, atît în 
problemele interne ale dezvoltării țărilor 
noastre, cît și în toate problemele inter
naționale ; în problemele luptei pentru 
pace, pentru coexistența pașnică a state
lor cu orînduiri sociale diferite, pentru re
glementarea pașnică a tuturor problemelor 
litigioase dintre state, pentru dezarmare, 
ca și în toate celelalte probleme.

Intre partidele noastre, între statele 
noastre socialiste, niciodată nu au existat 
deosebiri de puncte de vedere, nu au e- 
xiștat deosebiri de interpretare și nici 
chiar deosebiri de nuanțe în interpretarea 
problemelor internaționale vitale, a pro
blemelor mișcării muncitorești revoluțio
nare internaționale, a asigurării victoriei 
marii cauze a comunismului.

Sîntem convinși, și vă încredințez. drag! 
prieteni, că în not în Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, ați avut și veți 
avea întotdeauna cel mai credincios prie
ten in lupta noastră comună, câ noi vom 
merge întotdeauna in același pas, împreu
nă cu toate partidele comuniste și mun
citorești frățești, împreună cu întreaga 
clasă muncitoare revoluționară în lupta 
pentru marea cauză a clasei muncitoare, 
sub steagul de neînvins al marxism-leni- 
nismului. (Aplauze puternice, îndelung re
petate).

Tovarăși ! Congresul vostru face bilan
țul unei importante perioade din via
ța țării, stabilește căile desăvîrșirii con
struirii socialismului în Republica Popu
lară Romînă. Comuniștii din întreaga lume 
se bucură de succesele voastre, sînt mîndri 
că, in același rind, umăr la umăr cu celelal

te partide marxist-leniniste, pășește cu fer
mitate prietenul și fratele nostru — Par
tidul Muncitoresc Romin. (Aplauze furtu-

Unitatea partidelor marxist-leniniste 
este chezășia victoriilor noastre viitoare. 
Fidelitatea față de leninism determină în
treaga noastră activitate, deplina noastră 
înțelegere reciprocă în problemele con
strucției socialiste, în problemele politicii 
externe și ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Fidelitatea față de leninism si unitatea 
vor asigura triumful deplin al măreței 
noastre cauze comune — vom construi co
munismul !

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să dau ci
tire salutului adresat de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice celui de-al IIT-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romin.

Celui de»al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Dragi tovarăși, delegați Ia cel de-al III-lea Congres al Partidului Munci- 
toresc Romin,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, tn numele tu

turor comuniștilor și oamenilor muncii din țara noastră, vă trimite dv„ și prin dv. 
tuturor membrilor P.M.R., întregului popor romin frate, un salut fierbinte și urări 
cordiale de noi succese in construirea socialismului.

Partidul Muncitoresc Romin se călăuzește ferm in întreaga sa activitate după 
teoria victorioasă a marxism-leninismului, ap’icind-o in mod creator in condițiile 
țării sale și conduce cu pricepere poporul romin pe calea unei vieți libere și fericite.

In anii primului și ai celui de-al doilea plan cincinal. harn:cul popor romin. 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Romin. a schimbat radical iaftțișarea țării 
sale și a obținut succese remarcabile in dezvoltarea si întărirea economici socia
liste, în înfăptuirea revoluției culturale, in ridicarea bună«tării oamenilor muncii 
din Republică. în lupta pentru construirea Romin ei sorialiric a crescut și s-a 
intărit alianța clasei muncitoare cu țărănimea, s-a consolidat unitatea rnoral- 
politică a poporului romin Succesele istorice ale poporului romin confirmă cu o 
forță nouă marile avantaje ale sistemului socialist asupra celui capitalist.

Prin slujirea devotată a intereselor oamenilor muncii, prin fidelitatea «a fată 
de măreață cauză a socialismului și comunismului. Partidul Muncitoresc Romin 
șl-a cucerit pe bună dreptate încrederea nemărgiuiU a întregului popor romin. 
Luptînd cu consecvență pentru puritatea teoriei marxist-leniniste. împotriva ori
căror încercări de a o revizui, apărind eu botărire principiile internaționalismului 
proletar și dezvoltând legături st rinse cu partidele frățești din celelalte țări. 
Partidul Muncitoresc Romin contribuie la întărirea necontenită a puternicului 
lagăr socialist, la dezvoltarea mișcării comuniste mondiale.

Partidul Muncitoresc Romin militează activ pentru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice a statelor cu sisteme sociale diferite, pentru întărirea păcii și 
securității popoarelor. Călăuzită de aceste principii. Republica Populară Romînă, 
împreună cu celelalte țări socialiste, a adus și aduce • mare contribuție la lupta 
pentru lichidarea războiului rece, pentru dezarmarea generală și totală, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă liberă de arma atomică și rachetă.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice urează din tot 
sufletul Partidului MuncAoresc Romîn. întregului popor romin noi succese in lupta 
pentru a vin tul economiei naționale, pentru ridicarea bunăstării oamenilor munci, 
pentru întărirea unității marii comunități a Urilor socialiste, pentru pace in 
întreaga lume.

Poporul sovietic, ea prieten sincer si credincios al poporului romin. este con
vins că muncitorii, țăranii și intelectualii din Republica Populară Romînă însu
flețiți de botăririle celui de-al III-lea Congres al P.M.R-. vor îndeplini cu succes 
planul de 6 ani de dezvoltare a economiei naționale a țării, care va constitui o 
etapă botăritoare a mărețului program de desăvirsire a construirii socialismului 
in Republica Populară Romînă

Trăiască poporul frate romin. care construiește socialfismul!
Trăiască Partidul Muncitoresc Romin. conducătorul încercat al poporului romin! 
Să se întărească și să înflorească prietenia romino-sovietică de nezdruncinat! 
Să trăiască și să se întărească unitatea popoarelor țărilor socialiste !
Trăiască marea solidaritate a oamenilor muncii din toate țările in lupta pentru 

pace și prietenie intre popoare .*
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE
(Salutul C.C. al P.C.U.S. a fost subliniat fa repetat* ffndari d* opiouz* 

puternice. La sfirșit, asistența, in picioare, oruțioaenzd fndehrap pentru prietenia 
de nezdruncinat dintre poporul romin p popoarele Uwnrun Sovietice, pentru 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice șj Contitetei ada Central, fia frunte cu 
N. S. Hrușciov).

(Subtitlurile aparțin redacției)

Ecoul internațional al Congresului 
al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn

MOSCOVA (Agerpres). — 
Presa sovietică continuă să a- 
corde o atenție deosebită lu
crărilor Congresului al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
min. Ziarul „Pravda" publică 
pe două pagini și jumătate ra
portul prezentat la Congres de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Celelalte publică, de aseme
nea, extrase ample ale rapor
tului prezentat la Congres.

Trimisul special al ziarului 
„Izvestia”, M. Grebnev, în co
respondența intitulată „Mărea
ța frăție a comuniștilor", scrie: 
„Congresul a fost precedat de 
o vastă activitate pregătitoa
re. In presă. în adunări a avut 
Joc discutarea de către între
gul popor a planului dezvol
tării continue a economiei și 
culturii republicii. In întrea
ga țară s-a desfășurat pe larg 
întrecerea socialistă pentru a 
întâmpina cu cinste Congresul 
partidului. Sute de întreprin
deri industriale, gospodării a- 
gricole colective, gospodării de 
stat au raportat despre noile 
lor succese în muncă".

Sub titlul „Unitate și coeziu
ne” corespondenții ziarului 
,.Pravda“, M. Stepicev și E. 
Kiselev, relatează că Congre
sul Partidului Muncitoresc 
Romin s-a deschis într-o at
mosferă de uriaș avînt politic.

Congresul al III-lea, se sub
liniază în corespondență, este 
un eveniment de o importanță 
deosebită în viața partidului si 
a intrcoului p^por romîn. F.l 
va face bilr.nțul activității rod
nice a partidului și poporului 
în perioada care a trecut de 
la Congresul al IT-lea și va 
trasa căile nentru desăvîrsi- 
rca construirii socialismului în 
R. P. Romînă.

In vasta sală a Pa’atului Re
publicii. scrie „Pravda", s-au 
întrunit constructori de ma
șini din București, petroliști 
din PIoești, oțelari din Hune
doara. oameni ai muncii de la 
sate, savanți eu renume, oa
meni de știință și crltnră. ac
tiviști de partid. Delegații la 
Congres reprezintă pe cei pes
te 800.000 de membri al avan
gărzii oamenilor muncii din 
Romînia.

După ce prezintă desfășura
rea primei ședințe a Congre
sului, corespondenții ziarului 
„Pravda" scriu în încheie
re că la terminarea raportu
lui, în ovațiile entuziaste ale 
participanților la Congres, to
varășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
Nikita Sergheevici Hrușciov 
s-au îmbrățișat cu căldură.

Ziarul „Pravda" informează 
de asemenea că raportul pre
zentat de tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej va fi publicat in În
tregime in revista „Kommu- 
nist” și va apare și în broșură 
separată".

★
VARȘOVIA 21 (Agerpres).— 

întreaga presă centrală polo
neză a publicat la 21 iunie pe 
prima pagină materiale în le
gătură cu deschiderea Congre
sului. Ziarul „Tribuna Ludu" 
redă pe larg un amplu repor
taj transmis de trimisul său 
special la București în care 
este descrisă atmosfera entu
ziastă care domnește în im
presionanta sală a Congreselor 
din Palatul Republicii. Ziarul 
scoate în evidență pasajele 
mai importante din raport. 
Aproape o pagină a ziarului 
ocupă textul prescurtat al ra
portului. Un spațiu larg îl 
acordă deschiderii Congresu
lui și raportului prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, de asemenea ziarele 
„Sztandar Mlodych" „Zycie 
Warszawy", „Glos Pracy și al
tele.
i ★

SOFIA 21 (Agerpres).— Toar
te ziarele din R. P. Bulgaria 
publică pe pagina întîi ampla 
informație despre deschiderea 
Congresului transmisă de la 
București de trimisul special 
al agenției B.T.A. Ziarul „Ra- 
botnicesko Delo“ publică tex
tul prescurtat al raportului 
prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu Dej. Ziarul scoate 
în evidență marile succese ob
ținute de poporul romîn sub 
conducerea P -tidului Munci
toresc Romîn în perioada care 
a trecut de la cel de-al doilea 
Congres. Ziarul „Otecestven

Front- publică informația în 
legătură cu deschiderea Con
gresului transmisă de la Bucu
rești de corespondenrul special 
al ziarului.

♦
PRAGA 21 (Agerpres).—Presa 

cehoslovacă consacră de ase
menea un spațiu important co
respondențelor din București. 
Ziarul „Rude Pravo- sub titlul 
„La București s-a deschis cel 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R.* publică informația 
privind deschiderea Congresu
lui și date ample din raportul 
prezentat la Congres. Ziarul 
„Obrana Lidu- a inserat ma
terialele privind Congresul sub 
titlul „Poporul romîn pe ca’.ea 
desăvîrșirii construcției socia
liste-. Ziarul „Prace" iși inti
tulează corespondența „Peste 
40 de delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești la 
București-. De asemenea, zia
rul reproduce largi pasaje din 
raport, subliniind succesele în
registrate de poporul romîn 
între cele două congrese ale 
partidului.

★
BUDAPESTA 21 (Agerpres). 

Ziarele ungare „Nepszâbâd- 
sag-, „Nepszăva" și „Magyar 
Nemzet- publică relatări amă
nunțite despre lucrările din 
prima zi a congresului. Sub 
titlul „Sub semnul fidelității și 
atașamentului față de partid", 
ziarul „Nepszâbâdsag" infor
mează pe larg despre deschi
derea Congresului și despre 
raportul C.C. al P.M.R. în co
respondență se arată că „Din 
raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej se desprinde 
imaginea unui viitor minunat 
atît în legătură cu planul dez
voltării economiei naționale pe

perioada 1960—1965. cît și în 
legătură cu schița planului de 
perspectivă pe 15 ani”.

♦
PARIS (Agerpres). — Ziare

le franceze publică ample in
formații in legătură cu deschi
derea Congresului și reproduc 
pasaje din raportul C.C. al 
P.M.R. prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej.

Ziarul „L’Humanite" publi
că o amplă relatare a trimisu
lui său special la București. 
După ee relevă pasajele cele 
mai importante din capitolele 
consacrate realizărilor obținu
te între eele două congrese în 
domeniul dezvoltării econo
miei și aspectelor celor mai 
importante din obiectivele de 
viitor. „L’Humanite" relevă 
părțile din raport consacrate 
problemelor situației interna
ționale.

Sub titlul „Cifre elocvente", 
ziarul „Combat" reproduce pe 
larg date prezentate în raport 
cu privire la dezvoltarea in
dustriei si agriculturii R.P.R., 
precum și in legătură cu creș
terea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Ziarul prezin
tă in continuare unele din sar
cinile planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1960-1965.

★
ROMA (Agerpres). — Zia

rele italiene de marți anunță 
pe larg deschiderea Congresu
lui al III-lea al P.M.R. Ziarul 
„Unita” publică o amnlă co
respondență asunra ședinței de 
deschidere a Congresului si 
larri extrase din raportul C.C. 
al P.M.R. „Paese” subliniază 
că ?ce<t congres „constituie 
fără îndoială un mare eveni
ment in viața mișcării comu
niste internaționale".

Sosirea delegației 
Partidului Comunist din Brazilia 

la cel de-al 111-lea Congres al P.M.R, 
Marți seara a sosit în Capi- de-al III-lea Congres al Parti- 

tală delegația Partidului Co- dului Muncitoresc Romîn. 
munist din Brazilia invitată 
să ia parte la lucrările celui (Agerpres)

Conferința celor zece state
pentru dezarmare

GENEVA 21 (Agerpres). — 
Corespondentă speci-ală:

In ședința din 21 iunie a 
Comitetului ce'.or zece state pen. 
tru dezarmare au luat cuvintul 
Martino, de'egatul Italiei și 
Eduard Mezincescu, reprezen
tantul R. P. Romine.

Reprezentantul Italiei a in
sistat asupra necesității ca co
mitetul să discute cu prioritate 
amănuntele sistemului de con

trol tncă înainte de examinarea 
măsurilor concrete de dezarma
re. in felul acesta repiezentan- 
tul Italiei a insistat asupra stu
dierii problemelor controlului 
fără legătură cu măsurile con
crete de dezarmare.

Referindu-se în continuare la 
problema asigurării securității 
internaționale în legătură cu so
luționarea problemei dezarmă
rii, delegatul Italiei a declarat

că procesul de dezarmare tre
buie început cu îpfiintarea unor 
forte internaționale de politie.

In cuvintarea sa. Martino nu 
a abordat problema principală 
— programul de dezarmare ge
nerală și totală, precum și ati
tudinea Italiei față de noile 
propuneri sovietice, elaborate 
luîndu-se In considerare păreri
le reprezentant'lor puterilor oc
cidentale.

Cuvintarea reprezentantului R.
Șeful delegației R. P. Romi

ne. Eduard Mezincescu, care a 
luat apoi cuvintul a arătat la 
început că incăpăținarea cu 
care reprezentanții occidentali 
continuă, in ciuda explicat ilor 
și răspunsurilor c'are și com
plete ale reprezentanților țărilor 
sociakste, să folosească proble
ma controlului pentru a bloca 
progresul negocierilor asupra 
dezarmării generale și totale, a 
făcut necesară o nouă expunere 
in legătură cu poziția țărilor so
cialiste asupra controlului.

E. Mezincescu a prezentat o 
sinteză a principiilor generale Și 
a metodelor de control după care 
trebuie să se călăuzească sta
tele in tot timpul procesului de 
dezarmare generală și totală, 
precum și după desăvîrșirea a- 
cestu a și care sini aplicabile 
pentru toate măsurile de dezar
mare.

Șeful delegație; R. P. Romine 
a arătat apoi întreaga nelemei- 
n c;e a considerațiilor delegatu- 
•ji italian care la adăpostul 

unor formulări vagi a încercat 
să convingă comitetul de a lua 
in discuție problemele controlu
lui fără dezarmare.

Delegatul romin a subliniat 
ci noul program sovietic de de
zarmare generală și totală pre
vede infi nțarea unui sistem da 
control cate asigură pe deplin 
un control internațional eficace 
pe măsura înfăptuirii unor sau 
altor acțiuni de dezarmare. Pnn- 
c ? e fundamentale ale unui 
5 stern international eficace de 
control, cuprinse in propune- 
rrle sovietice, vor fi preciza‘e și 
dezvoltate cu prilejul examină
rii concrete a programului de 
dezarmare.

In privința principiilor gene
rale. a spus delegatul romîn, nu 
există, la drept vorbind, diver
gente între țările socialiste și 
țările occidentale. Aceasta ar

trebui să servească drept bază 
pentru a trece fără a mai întîr- 
zia, la discutarea măsurilor de 
dezarmare și de control, con
form programului de dezarmare 
generală și totală, prezentat în 
noile propuneri ale guvernului 
sovietic.

Dacă discuțiile noastre ar fi 
să continue in mod constructiv, 
am fi îndreptățiți să ne așteptăm 
la realizarea, în cursul acestei 
eiape a discuțiilor noastre, a 
unui acord de principiu asupra 
țelului final, asupra măsurilor 
care trebuie să fie puse în a- 
plicare pentru a-1 atinge, asu
pra programului concret, pe e- 
tape progresive a dezarmării 
generale și totale cuprinzînd 
măsurile de dezarmare ce tre
buie puse in aplicare în fiecare 
etapă, precum și măsurile de 
control international eficace co
respunzătoare pentru verificarea 
punerii lor in aplicare.

In decursul etapelor ulterioare 
ale tratativelor, de exemplu în 
timpul discutării fiecărui articol 
al proiectului de tratat de de
zarmare generală și totală, de
sigur, va trebui să revenim la 
problema controlului care va fi 
elaborată mal detailat, în timp 
ce măsurile de dezarmare ce 
trebuie efectuate vor fi de ase
menea elaborate niai detailat 
precizîndu-se succesiunea lor 
precisă și fixindu-se termenele 
lor de punere în aplicare.

Aceasta este succesiunea și 
progresul normal a| oricăror 
negocieri care vor să ajungă la 
rezultate. A încerca schimbarea 
acestei succesiuni normale, a 
cere ca detaliile sau aspectele 
particulare ale unei probleme 
sau ale alteia în mod arbitrar 
ridicate |a rangul de principii 
generale să fie precizate încă 
din prima etaoă a negocierilor, 
nu înseamnă decit a dovedi lip
sa de dorință de a pune în va-

GENEVA —La 21 iuni« a avut 
loc o jedin*.» ordrnară 3 confe
rinței celor trei puteri în pro- 
b’ema încetării experiențelor cu 
arme nuc’-eare Au fost luat? în 
discuție materialele prezentate 
spre examinate conferinței.

MOSCOVA. - Tn Sala Coloa
nelor a Casei Sindicatelor, sub 
auspiciile comitetelor de stat ale 
Uniunu Sovietice care se ocupă 
de problemele dezvoltării tehnicii 
noi și ale Direcției Centrale de 
Statistică « a deschis o consfă
tuire unională consacrată auto
matizării lucrărilor de calcul. La 
consfătuire participă 500 de oa
meni de știință, statisticieni, 
constructori de mașini de calcul 
și contabili.

ULAN BATO». - După cum 
transmite agenția Monțame. U 
19 Iunie 1960 au avut loc alege
rile pentru Mărețe HuraJ Popu
lar al R. P Mongole. Cei 99.98 
la sută din alegători, care au 
participat 1, •'egeri eu votat 
pentru cand:dațsi blocului mem
brilor de partid și celor fără de 
partid.

MOSCOVA — La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
comun privitor la relațiile co
merciale dintre U R.S.S și Ma
rea Britanic în care se mențin, 
nează că la 10 iunie a fost sem
nat la Londra un protocol cu 
priv're la tratativele care au 
avut loc între delegațiile guver
namentale ale Uniunii Sovietice 
și Regatulu Unit al Marii Bri. 
tanii. in cursul tratativelor, cele 
două delegații au constatat cu 
satisfacție că,de la intrarea în 
vigoare a acordului pe termen 
de cinci ani din mai 1959, co
merțul dintre cele două țări a 
sporit considerabil.

Obiectul t'atativelor a fost ve
rificarea modului In car* este 
îndeplinit acordul pe termen de 
cinci ani cu privire la schimbul 
de mărfuri și elaborarea de mă
suri în scopul îmbunătățirii con
tinue a relațiilor comerciale din
tre cele două țări,

LEOPOLDVILLE. — Agenția 
France Press» anunță că Patrie* 
Lumumba, președintele mișcării 
naționale congoleze a fost tnsăr. 
cinat cu formarea noului guvern 
al Congo-ului,

P. Romine
loare acordurile realizate asu
pra problemelor importante, în
seamnă a căuta pretexte pentru 
a împiedica progresul negocie
rilor.

Dacă delegații occidentali vor 
să contribuie la progresul nego
cierilor noastre, ei trebuie să 
pornească de la ideea că țările 
socialiste sînt tot atit de inte
resate, ca și partenerii lor oc
cidentali, dacă nu mai mult, ca 
punerea în aplicare a unui tra
tat de dezarmare generală și 
totală să fie scrupulos verificat,

Este evident că despicarea ti
rului în patru cu privire la con
trol urmărește să creeze o per
dea de fum pentru a ascunde o- 
pindei publice lipsa de dorință a 
puterilor occidentale de a se 
angaja în negocieri serioase a- 
supra dezarmării generale și 
totale.

Este singura Interpretare care 
poate să fie dată propunerilor pe 
care le-a schițat la 15 iunie re
prezentantul Statelor Unite și 
care constau in fond in a sub
stitui negocierilor unui tratat de 
dezarmare generală_și totală ne
gocierea cîtorva măsuri izolate 
de control asupra armamente, 
lor.

Reprezentantul Statelor Unite 
a declarat in fața comitetului că 
Statele Unite nu sînt dispuse 
să se angajeze în măsuri de 
dezarmare „radicale și imediate", 
ca acelea propuse de Uniunea 
Sovietică.

Trebuie deci să conchidem că 
Statele Unite ar dori ca noi să 
negociem măsuri de dezarmare 
care nu sînt „nici radicale nici 
imediate". Deci măsuri care nu 
au practic efect asupra cursei 
înarmărilor sau asupra poten
țialelor militare ale statelor, cu 
alte cuvinte comitetul este Invi
tat fără echivoc, să-și piardă 
timpul.

Delegații puterilor occidentale 
ar trebui să facă cunoscut co
mitetului dacă guvernele lor 
sînt într-adevăr dispuse să se 
angajeze într o discuție serioa
să asupra noilor nropuneri ale 
țărilor socialiste cu privire la 
prevederile fundamentale ale 
unui tratat de dezarmare gene
rală și totală.

Vizita președintelui
Indiei in U. R. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). - 
TASS transmite : Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a oferit la 21 iunie în Palatul 
Mare al Kremlinului un de
jun în cinstea lui Rajendra 
Prasad, președintele Indiei șl 
a persoanelor care 11 Însoțesc.

Din partea sovietică la de
jun au participat Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. J 
A. Aristov, E. Furteva, N. Ig
natov, F. Kozlov, A. Kosîghin. 
O. Kuusinen, A. Mikoian, N. 
Muhitdinov, D. Poleanski, mi
niștri, conducători ai Instituții
lor centrale și alte persoane 
oficiale.

La dejun Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., șl 
președintele Rajendra Prasad 
au rostit cuvîntări.

L. Brejnev și-a exprimat sa
tisfacția în legătură cu faptul 
că Uniunea Sovietică și Re
publica India pășesc alături țn 
lupta pentru pace și coexisten
ță pașnică.

în cuvintarea sa de răspuns, 
președintele Indiei, Rajendra 
Prasad, a mulțumit pentru cu
vintele calde rostite la adresa 
Indiei.

Plenara C. C. 
al P. M. U. P.
VARȘOVIA (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
P.A.P. la 21 iunie s-a deschis 
la Varșovia cea de-a 5-a ple
nară a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez consacrată sarcinilor 
în domeniul investițiilor pe 
anii 1961-1965.

Cuvintul introductiv la ra
portul difuzat în prealabil a 
fost rostit de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C. C. 
al P.M.U.P. Plenara iși conti
nuă lucrările.

Sesiunea Biroului
F. M. T. D.

BUDAPESTA 21 (Ager
pres). — La 21 Iunie s-a des
chis la Budapesta sesiunea 
Biroului Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat.

Ordinea de zi a sesiunii cu
prinde o singură problemă: 
Sarcinile Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat in 
lupta pentru pace, pentru 
coexistența pașnică și pentru 
independența națională in ac
tuala situație internațională.

Sesiunea va dura două zile.

in Japonia demonstrațiile
populare

TOKIO 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : Poporul ja
ponez continuă lupta împotri
va tratatului de securitate, 
pentru demisia guvernului 
Kiși. La 21 iunie în diferite 
locuri din Tokio au început din 
nou mitingurile și demonstra
țiile oamenilor muncii. In fața 
clădirii parlamentului are loc 
o grevă cu brațele încrucișa
te a studenților de la Univer
sitățile din Tokio și Kioto. La 
mitingurile și demonstrațiile 
care vor avea loc în seara a- 
cestei zile, potrivit datelor pre
liminare, vor participa aproxi
mativ 100.000 de oameni, 
în legătură cu greva gene
rală fixată pentru ziua de 22 
iunie, Consiliul General al

contlmtâ
Sindicatelor <lin Japonia a lan
sat un apel către poporul ja
ponez chemîndu-1 să-și uneas
că eforturile în lupta pentru 
demisia guvernului Kiși, pen
tru dizolvarea parlamentului* 
împotriva tratatului militar.

Consiliul general îndeamnă 
să se lupte pentru crearea unui 
guvern democratic care să 
promoveze o politică de pace 
și democrație.

La rîndul său, guvernul ia 
tot felul de măsuri pentru a 
împiedica greva generală a 
oamenilor muncii fixată pen
tru 22 iunie.

Paralel cu amenințările că 
se vor exercita presiuni asu
pra participanților la demon
strații și cu arestările care se

In S. U. Anglia și Islanda

Demonstrații împotriva bazelor americane 
pe teritorii străine

WASHINGTON 21 (Ager
pres).— După cum transmite 
agenția United Press Interna
tional, in după-amiaza zilei de 
20 iunie in fața Casei Albe a 
avut loc o demonstrație împo
triva tratatului de securitate 
japono-american. Potrivit a- 
genției, demonstranții repre
zentând grupări ale tineretului 
din New York. Boston. Phila
delphia și Baltimore au insta
lat pichete in momentul cînd 
Senatul dezbatea problema ra
tificării tratatului. Ei purtau 
pancarte pe care scria : „Spri
jinim acțiunea eroică a Japo
niei !“, „Nu vrem o nouă Hi- 
roșimă!“, „America — des
ființează bazele și pleacă din 
Japonia !”.

Un alt grup de demonstranți 
din Boston purtau pancarte 
pe care se putea citi : „Cerem 
retragerea imediată a tuturor 
trupelor americane și a baze
lor din Japonia, precum și li- 
ch'darea tuturor tratatelor 
militare, vechi și noi, intre 
S.U.A. și Japonia". Manifes- 
tanții au cerut de asemenea 
încetarea amestecului S.U.A. 
în afacerile interne ale po
porului japonez.

După cum relatează agenția, 
un purtător de cuvînt al de
monstranților, James Lam
brecht din New York, a decla
rat că manifestanții consideră

că Statele Unite au comis un 
act de agresiune trimițind a- 
vionul de spionaj „U-2“ dea
supra Uniunii Sovietice.

★
LONDRA 21 (Agerpres). — 

La 20 iunie studenții de la 
Universitatea din Leeos au 
organizat o demonstrație de 
protest împotriva existenței 
bazelor americane din Anglia 
și în semn de solidaritate cu 
poporul japonez. Demonstran
ții purtau pancarte pe care 
scria : „Muncitorii și studenții 
din Japonia s-au unit în lupta 
pentru pace, trebuie să ne u- 
nim și noi !“ „Nu vom admite 
ca avioanele „U-2“ să decoleze 
de pe aeroporturile Angliei !“, 
„Bazele americane nu vor a- 
duce niciodată pace Japoniei 
și Angliei !“.

După terminarea demonstra
ției în fața universității a avut 
loc un miting în cadrul căruia 
studenții au hotărît să trimită 
studenților japonezi o telegra
mă de solidaritate.

★
REYKJAVIK 21 (Agerpres). 

— TASS transmite :
Lupta poporului islandez 

pentru lichidarea bazelor a- 
mericane din Islanda, impo- 
triva participării Islandei la 
blocurile militare și pentru 
promovarea unei politici de 
neutralitate, se intensifică pe

zi ce trece și ia noi forme. Din 
inițiativa organizației „împo
triva atentatelor la adresa Îs- 
landei", a Asociației Tinerilor 
Socialiști și a unui mare număr 
de oameni de literatură și 
artă, la 20 iunie a avut loc pri
mul marș de protest împotri
va prezenței trupelor america
ne în țară. Demonstranții au 
plecat din Keflavik, unde se 
află o bază militară a S.U.A., 
spre capitala Islandei, Reyk
javik. Acest marș a fost de a- 
semenea sprijinit de Partidul 
Socialist Unit din Islanda și 
de „Partidul Apărării Națiu
nii". Participanții la marș pur
tau pancarte pe care scria : 
„Afară din țară cu armata a- 
mericană !“, „Neutralitate per
manentă !“. lntr-una din pie
țele centrale din Reykjavik a 
avut loc un miting la care au 
participat aproximativ 3.000 de 
persoane.

Participanții la miting au a- 
doptat in unanimitate o rezo
luție in care cer ca Islanda să 
fie declarată țară neutră și să 
iasă din N.A-T.O., să fie lichi
date bazele militare de pe te
ritoriul ei, să fie retrase tru
pele americane din Islanda*

Marșul din Keflavik, după 
cum subliniază la 20 iunie zia
rul „Thjodviljinn", constituie 
începutul unei puternice miș
cări a poporului islandez pen
tru independența țării.

operează, la 21 iunie guvernul 
a mobilizat la Tokio unități ale 
poliției din prefecturile în
depărtate. Pe străzi patrulea
ză detașamente polițienești în
tărite. De data aceasta, în a- 
fară de căști, arme și bastoa
ne de cauciuc, polițiștii sînt e- 
chipați cu măști de gaze și gre
nade cu gaze lacrimogene. 
Parlamentul, reședințele ofi
ciale și particulare ale premie
rului, precum și ambasada a- 
mericană se află sub paza 
strictă a poliției. La 21 iunie, 
direcția poliției a fost de ase
menea înconjurată cu garduri 
de sîrmă ghimpată. Guvernul 
Kiși a alocat pentru lupta îm
potriva demonstranților sume 
suplimentare din fondul de re
zervă.

TOKIO 21 (Agerpres), - TASS 
transmite : Asociația națională a 
profesorilor șt oamenilor de ști
ință a publicat o declarație de 
protest împotrlva „ratificării^ 
de către Camera Superioară a 
parlamentului a ..tratatului de 
securitate" țaoono american. A- 
sociația a cerut demisia imedia
tă a guvernului Kiși și dizolva
rea parlamentului.

Asociația profesorilor japonezi 
și 250 de conferențiari și profe
sori de la Universitatea „Kago- 
sima“ au protestat ae ademenea 
împotriva guvernului care a in- 
călcat no'm»ie parlamentare șl 
au cerut demisia lut. imediată și 
dizolvarea parlamentului.

Corpul didactic al Universită. 
ții de Stat din Tokio a publicat 
la 2i iunie o declarație tn care 
arată că demonstrațiile studen- 
.țești nu sînt în nici un caz re
zultatul instigărilor profesorilor, 
ci reprezintă un răspuns la re
presiunile șl acțiunile antidemo. 
cratice ale guvernului Kiși șl ale 
partidului guvernant.

..Nu ma< putem prfol tn tăcere 
cum slnt încălcate legile și con- 
stituțiant se spune tn declarație.
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