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„Hotărîrile pe care le va adopta Congresul 

vor deveni programul de luptă al partidului 

și al tuturor oamenilor muncii, vor da un nou avînt 

forțelor creatoare ale țării."

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

Lucrările Congresului al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Muncă entuziastă in fabrici și uzine

Ședința de miercuri 
dimineața

Miercuri au continuat lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncito
resc Romîn.

Delegații au salutat cu pu
ternice aplauze pe membrii 
Prezidiului Congresului.

Ședința de dimineață s-a 
deschis la ora 8,30 fiind pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în continuarea discuțiilor 
la raportul Comitetului Cen
tral și la raportul Comisiei 
Centrale de Revizie, tov. Isac 
Martin, delegat al organiza
ției regionale de partid Timi
șoara, prim-secretar al Comi
tetului regional Timișoara al 
P.M.R., a vorbit despre creș
terea rîndurilor partidului, 
despre întărirea compoziției 
muncitorești a organizației 
regionale, despre munca de 
selecționare, creștere și pro
movare a cadrelor de partid, 
arătînd experiența organizații
lor de partid din regiune în 
acest domeniu. Evidențiind 
succesele obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii 
regiunii, vorbitorul a arătat 
măsurile luate de Comitetul 
regional de partid pentru în
tărirea gospodăriilor colective, 
pentru sporirea producției ve
getale și animale.

Tov. Ion Constantin, dele
gat al organizației orășenești 
de partid București, director 
general al Uzinelor „Mao Țze- 
ctun“ a vorbit despre lupta 
colectivului întreprinderii pen
tru îmbunătățirea caracteristi
cilor tehnice și a randamentu
lui utilajelor produse. Vorbito
rul s-a ocupat de asemenea de 
posibilitățile de micșorare a 
consumului de metal la con
strucția noilor mașini și uti
laje.

Primit cu vii aplauze, tova
rășul Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, a adus salutul Parti
dului Comunist Bulgar.

A luat apoi cuvintul tov. 
Dumitru Balalia, delegat al 
organizației regionale de par
tid Ploești, prim-secretar al 
Comitetului regional Ploești 
al P.M.R., care a vorbit des
pre dezvoltarea industriei pe
troliere și de utilaj petrolier 
în regiune. El a arătat mo? 
dul în care comitetul re
gional de partid, folosind bo
gata experiență a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, 
s-a ocupat de reducerea pre
țului de cost, de introducerea 
metodelor avansate de foraj 
și extracție.

El a arătat că muncitorii 
petroliști și ceilalți oameni 
ai muncii din regiune dezbă- 
tînd proiectul de Directive, 
și-au exprimat hotărîrea de 
a face totul pentru transpu
nerea în viață a politicii par
tidului.

întîmpinat cu vii aplauze, 
tovarășul Antonin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Cehoslovace 
a transmis Congresului salu
tul Partidului Comunist din 
Cehoslovacia.

în continuarea discuțiilor 
tov. Florea Fîntînă, delegat 
al organizației regionale de 
partid Craiova, președintele 
Gospodăriei Agricole colecti
ve din comuna Maglavit, a 
vorbit despre succesele obți
nute de colectiviști în întări
rea economico-organizatorică 
a gospodăriei lor, în sporirea 
producției și dezvoltarea a- 
vutului obștesc. Pe această 
bază au sporit veniturile, iar 
colectiv.știi și-au ridicat sim
țitor nivelul de trai.

Tovarășul Ene Țurcanu, 
delegat al organizației regio
nale de partid Suceava, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Suceava al P.M.R., după 
ce a înfățișat dezvoltarea eco
nomică a regiunii în anii pu
terii populare, a analizat pe 
larg problemele legate de 
asigurarea unui puternic a- 
vînt al economiei fores
tiere, creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea 
utilizării masei lemnoase în 
scopuri industriale și valorifi
carea superioară a lemnului.

Tov. Nagy Istvan, delegat 
al organizației regionale de 
partid Cluj, președintele Fi
lialei Cluj a Uniunii Scriito
rilor a subliniat succesele im
portante obținute sub îndru
marea partidului de litera
tura și arta realist-socialistă 
din țara noastră, care au o 
inepuizabilă sursă de inspira
ție în eforturile eroice ale oa
menilor muncii în opera de 
construire a socialismului. El 
a vorbit despre activitatea 
scriitorilor romîni și ma

in sala Congresului ou sosit pionierii.
ghiari din Cluj de oglindire 
a vieții noi a poporului nos
tru, a frăției dintre poporul 
romîn și minoritățile națio
nale.

Tov. Teodor Bulea, delegat 
al organizației regionale de 
partid Hunedoara, tehnician 
miner la exploatarea minieră 
Aninoasa, a vorbit despre 
transformările adinei din via
ța minerilor Văii Jiului, unde 
așezările muncitorești au de
venit in acești ani de nere- 
cunoscut. El a raportat Con
gresului despre felul in care 
minerii, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au mun
cit pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Congresul al 
II-lea al P.M.R., cu privire la 
creșterea producției și pro
ductivității muncii în indu
stria carboniferă, la reducerea 
prețului de cost.

După pauză, ședința a fost 
prezidata de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

Primit cu vii aplauze a 
luat cuvintul tovarășul Ale
xandru Drâghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Afacerilor 
Interne.

în cuvîntul său, tovarășa 
Eva Feder, delegat al organi
zației regionale de partid 
Oradea, secretar al Comite
tului regional Oradea al 
P.M.R., a subliniat că mă
rețele realizări dintre cele 
două congrese se datoresc 
fermității cu care partidul a 
aplicat principiul leninist de 
creștere cu precădere a indu
striei producătoare de mij
loace de producție, preocupîn- 
du-se în același timp de dez
voltarea industriei bunurilor 
de consum. Ea a vorbit des
pre experiența comitetului re
gional în munca de partid în 
întreprinderile de industrie 
alimentara.

Primit cu vii aplauze, tova
rășul Pin Cijen, membru al 
Biroului Politic și ai Secre
tariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, a adus Congresului 
salutul Partidului Comunist 
Chinez.

A luat apoi cuvîntul tov. 
Vasile Vaida, delegat al or
ganizației regionale de partid 
Cluj, prim-secretar al Comi
tetului regional Cluj al 
P.M.R., care a arătat că 
la fel ca toate regiunile 
țării, regiunea Cluj a cu
noscut o puternică dezvol
tare în ultimii ani. El a vor
bit despre perspectivele creș
terii continue a producției 
industriale și agricole din re
giune și a subliniat hotărîrea 
oamenilor muncii de a înfăp
tui mărețele obiective stabi
lite de partid.

Primiți cu vii aplauze, to
varășii Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, 
și Jănos Kădăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, au transmis 
Congresului saluturile Parti
dului Socialist Unit din Ger

mania și Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

Prezidiul Congresului a a- 
nunțat că în timpul lucrări
lor au sosit delegatul Parti
dului Comunist din Brazilia, 
delegatul Partidului Comu
nist din Canada, tovarășa 
.Annie EuIIer-Guralnik, mem
bru al Comitetului Național 
al Partidului Comunist din 
Canada, delegatul Partidului 
Socialist Unit din Islanda, to
varășul Einar Olgeirsson, 
președintele Partidului Socia
list Unit din Islanda, și dele
gatul Partidului Comunist 
Tunisian, tovarășul Jomni 
TaoufLk, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist Tunisian.

Partid pan ții la Congres au 
salutat călduros pe reprezen
tanții partidelor frățești.

în sunetul tobelor și trom
petelor, primiți cu dragoste de 
asistență, un mare grup de 
pionieri au salutat Congresul, 
oferind Cori și cravate roșii 
membrilor Prezidiului și de’.e- 
gațiior partidelor comuniste 
și muncitorești frățești. Pio
nierii au recitat versuri ex- 
primind dragostea și recu
noștința copiilor față de 
partid, dorința lor de a în
văța pentru a deveni cetă
țeni cor.știer.ți și bine pregă
tiți, constructori ai socialis
mului și comunismului.

Ședința s-a încheiat la 
ora 13.

Ședința de miercuri 
după-amiază

După-amiază, ședința s-a 
deschis la ora 16. fiind pre
zidată de tovarășul Alexan
dru Moghioroș.

Tov. Csupor Ludovic, dele
gat al organizației de partid 
a Regiunii Autonome Ma
ghiare. prim-secretar al Co
mitetului de partid al R.A.M., 
a arătat realizările oamenilor 
muncii romîni. maghiari și 
de alte naționalități, care în
suflețiți de sentimentul dra
gostei fierbinți față de patria 
lor comună participă cu toată 
hotărîrea la lupta pentru con
struirea socialismului. El a 
exprimat calde mulțumiri 
conducerii partidului și gu
vernului pentru ajutorul per
manent acordat pentru dez
voltarea multilaterală conti
nuă a regiunii.

Primit cu vii aplauze, tova
rășul Edward Ochab, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a transmis Con
gresului salutul Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Tov. Nicolae Marchian. de
legat al organizației regionale 
de partid Stalin, prim-secre
tar al Comitetului regional 
Stalin al P.M.R., a vorbit 
despre importantele realizări 
ale industriei constructoare 
de mașini din regiune, ca 
urmare a politicii partidului 
de industrializare socialistă a 
țări. El a arătat contribuția 
organizațiilor de partid la 
Introducerea tehnicii noi, la 

îmbunătățirea continuă a ma
șinilor și utilajelor, la reali
zarea de economii de metal.

Primit cu vii aplauze, tova
rășul Hysni Kapo, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, a 
adus salutul Partidului Mun
cii din Albania.

Tov. Virgil Trofin, delegat 
al organizației regionale de 
partid Iași, prim- secretar al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor, a arătat că tinere
tul patriei noastre, mai strins 
unit ca oricînd în jurul parti
dului, însuflețit de perspecti
vele luminoase pe care le 
înfățișează Raportul Comite
tului Central, este hotărit 
să-și închine toate forțele 
cauzei nobile a construirii so
cialismului și comunismului. 
Ei a vorbit despre acțiunile 
patriotice ale tineretului, des
pre realizările lui în produc
ție și la învățătură.

întîmpinat cu vii aplauze 
tovarășul Kim Cian Man, 
vicepreședinte al Comitetului 
Cental, membru al Prezidiu
lui Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
a adus salutul Partidului 
Muncii din Coreea.

Tov. Viorel Uibaru, delegat 
al organizației regionale de 
partid Timișoara, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din comuna Lenauheim, a 
vorbit despre continua întă
rire economico-organizatorică 
a gospodăriei. El a arătat ro
lul important pe care-1 are în 
succesele obținute de colecti
viștii din Lenauheim, aplica
rea indicațiilor partidului pri
vind dezvoltarea multilaterală 
a producției.

Tov. Mihai Suder, delegat 
al organizației regionale de 
partid Suceava, ministrul Eco
nomiei Forestiere, a arătat 
rezultatele obținute prin apli
carea politicii partidului de 
folosire rațională și valorifi
care superioară a bogățiilor 
forestiere. El s-a ocupat de 
sarcinile ce revin lucrătorilor 
din acest sector pentru păstra
rea și dezvoltarea fondului 
silvic existent și pentru ridi
carea continuă a gradului de 
valorificare a materialului 
lemnos.

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Ale
xandru Drâghici.

Primit cu vii aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C al P.M R.. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

întîmpinați cu vii aplauze, 
tovarășii Le Duan, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam și Dugursurun, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, au trans
mis Congresului saluturile 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam și Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Tov. Dorian Vișan, delegat 
al organizației regionale de 
partid București, directorul 

G.A.S. Ivănești, a vorbit des
pre felul cum s-au tradus în 
viață, la locul său de muncă 
măsurile luate de partid și 
guvern, pentru transformarea 
G.A.S. în mari unități produ
cătoare de cereale și produse 
animale. El a relevat marele 
ajutor primit prin hotărîrea 
partidului de a se constitui 
consiliile G.A.S. și a se în
ființa funcția de organizator 
de partid în G.A5.

Primiți cu vii aplauze, to
varășii Leo Figueres, secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez și 
Arturo Colombi, membru al 
Conducerii Partidului Comu
nist Italian, au adus saluturile 
Partidului Comunist Francez 
și Partidului Comunist Ita
lian.

Tov. Constantin Daicoviciu, 
delegat al organizației regio
nale de partid Cluj, rectorul 
Universității „Babeș - Bolyai- 
din Cluj, a exprimat mindria 
oamenilor de știință și cultu
ră pentru atenția acordată ști
inței, tehnicii, școlii și cul
turii în Raportul Comitetului 
Central.

Vorbitorul a arătat justețea 
măsurilor luate de partid cu 
privire la unificarea universi
tăților „Babeș“ și „Bolyai“, 
subliniind prietenia puternică 
ce unește cadrele didactice și 
studenții romîni și maghiari.

Tov. Cornel Fulger, delegat 
al organizației regionale de 
partid Craiova, prim-secretar 
al Comitetului regional Craio
va al P.M.R., a subliniat că in 
perioada care a trecut de 
la Congresul al II-lea, re
giunea Craiova a cunoscut o 
puternică dezvoltare eco
nomică. El a arătat însem
nătatea indicațiilor Comitetu
lui Central cu privire la des
fășurarea unei munci concre
te de conducere a economiei 
de către organizațiile de par
tid.

în cuvîntul său, tov. Ștefan 
Tripșa, delegat al organizației 
regionale de partid Hunedoa
ra, maistru oțelar la Combina
tul siderurgic Hunedoara, E- 
rou al Muncii Socialiste, a 
vorbit despre activitatea orga
nizației de partid din combi
nat pentru sprijinirea ridicării 
calificării muncitorilor și des
pre experiența dobîndită în 
punerea în valoare a rezerve
lor existente pentru sporirea 
producției siderurgice.

Ședința s-a încheiat la ora 
20,45.

Următoarea ședință are loc 
joi 23 iunie ora 8,30.

★
întrucît o seamă de foști 

membri de partid s-au adresat 
Congresului în legătură cu re
zolvarea situației lor de par
tid, Prezidiul a propus alege
rea unei Comisii de apel, 
care să pregătească și să pre
zinte propuneri în legătură cu 
aceasta Congresului.

După aprobarea propunerii, 
Congresul a ales în Comisia 
de apel pe tovarășii : Mihail 
Dalea, Ion Vințe, Gheorghe 
Ionescu, Ștefan Vargancsik, 
Constantin Dinu.

Mașini agricole 
mai multe 

și mai bune
I-am găsit pe tinerii din 

brigada condusă de Rădu~ 
lescu Ion de la sectorul da 
mașini agricole al Uzinei 
„Vasile Roaită* din București 
intr-o pauză citind Raportul 
prezentat la Congresul al 
III-lea al P.M.R. de către to
varășul Gheorghe Gheorghlu- 
Dej.

— Congresul partidului, spu
nea responsabilul brigăzii, 
dezbate probleme vitale pen
tru clasa noastră muncitoare, 
pentru întregul nostru popor. 
Fiecare simțim o deosebită 
mindrie pentru succesele ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului pe drumul construirii 
socialismului. Bucuria noastră 
sporește și mai mult gindin- 
du-ne la minunatele perspec
tive care se deschid in fața 
poporului nostru.

— Ascultați, remarca unul 
dintre băieți, un paragraf din 
raport : „Eforturi deosebite 
vor fi îndreptate spre ridica
rea continuă a nivelului de 
mecanizare a agriculturii-. 
Asta ne privește in primul 
rind pe noi. In 1965 pe ogoa
rele țării vor exista peste 
70.000 de semănători. Bine
înțeles că noi vom avea o 
contribuție directă la realiza
rea acestui important număr 
de mașini agricole.

Și ca o complectare, res
ponsabilul brigăzii ne arată în 
curte un parc de semănători 
noi.

— E primul lot de semănă
tori îmbunătățite, executate 
după apariția Proiectului de 
Directive ale Congresului 
Partidului. Pe lingă unele îm
bunătățiri tehnice, folosind 
materiale plastice in construc
ția lor, am realizat economii 
de 120 kg. metal la fiecare 
semănătoare. Așa cum ne ara
tă partidul, sarcina noastră 
principală e să reducem con
tinuu consumul specific de 
metal la fiecare semănătoare 
pentru a putea realiza din a- 
ceeași cantitate de materie 
primă un număr sporit de se
mănători. Ne pregătim să în
făptuim cu succes sarcina tra
sată de partid.

In aceste zile, în toate sec
toarele uzinei, muncitorii își 
sporesc eforturile în întrecere 
pentru a obține rezultate din 
ce în ce mai bune în cinstea 
Congresului partidului.

In Editura politică 
a apărut:

Broșura a fost tipărită intr-un 
tiraj de masa.

(Agerpres)

Tineri muncitori de la întreprinderea „Flacăra Roșie- citind Raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-De] la cel de al III-lea Congres al P.M.R.

La „Grivița Roșie“ 
în zilele Congresului 

partidului
Niciodată privirile nu au cer

cetat cu atîta lăcomie foila tia
relor tipărite in coloane com
pacte. Niciodată auzul nu t-a 
încordat astfel pentru a nu pier
de nimic din ceea ce cuprinde 
aceste pagini, aceste coloane, ci
tite cu glas tare de vreunul din
tre tovarășii de muncă. E pau
ză la „Grivița Roșie**. Documen
tele Congresului al III-lea al 
Partidului vin aici fierbinți, in- 
suflețitoare. Cu deosebire rapor
tul prezentat de tovarășul Cheor- 
ghe Gheorghiu-Dej luminează 
puternic, pentru fiecare dintre 
cei care aici, îl urmăresc, a- 
tenți, concentrați, tabloul gran
dios al viitorului patriei noa
stre. Cit de limpede apare locul 
fiecăruia dintre noi in această 
frescă uriașă !

Așadar, tovarăși, iată cum 
bilanțul brigăzii noastre, al sec
ției noastre, al Atelierelor in 
ansamblu se încadrează în chipul 
cel mai firesc in marele bilanț 
al întregului popor, mobilizat 
la munca pașnică sub steagul 
partidului. Acolo in sala Con
greselor, comuniștii, stegarii, cei 
mai buni fii ai celor ce mun
cesc dezbat și hotărăsc asupra 
configurației patriei in viitorii 
ani de luptă pentru triumful 
socialismului. Aici, in Ateliere, 
steagurile arborate cinstesc ma
rele eveniment ; îl cinstesc, mai 
înainte de orice, înseși efortu
rile entuziaste ale colectivului.

Cite zile de existență are în 
urma sa brigada de tineret con
dusă de Nicolae Culea, de lu 
sudură automată ? Puține, cî- 
teva. Nume'.e brigăzii va rămine 
însă să sublinieze necontenit 
mindria și însemnătatea acestor 
zile : „Cel de-al III-lea Congres 
al P.M.R". Pentru fiecare zi a 
congresului, cei 16 membrii ai 
brigăzii și-au propus să reali
zeze un lucru deosebit. Cind 
stai de vorbă cu Nicolae Culea, 
Marin Trandafir, Dumitru Ghi- 
nea. Ion Ricu, și ceilalți, înțe
legi că acest titlu de onoare an
gajează ceea ce au ei mai bun, 
toți la un loc, pe fiecare în 
parte. In fiecare din aceste zile 
au înregistrat succese de sea
mă : luni au executat peste 
plan sudura unui cazan ve
rificat. Apoi și-au dat sea
ma că 6 role, făcind parte din- 
tr-o comandă specială destinată 
fabricii „Progresul" Brăila erau 
amenințate cu întirzierea. Vago
nul respectiv sta să plece și 
erau necesare niște completări 
de suduri. Orele de program 
se sfirșiseri ș dar mulțumită

Cu planul semestrial 
îndeplinit

Colectivele a 20 întreprinderi 
din regiunea Stalin și-au înde
plinit planul semestrial înainte 
de termen- Printre acestea *e nu
meri Uzinele chimice ,,21 De
cembrie*" din Copșa Mici. Fabri
ca „Dezrobirea**, Întreprinderea 
de produse finite din lemn Re
construcția** din Orașul Stalin, 
întreprinderea „7 Noiembrie** — 
Ghimbav și altele.

★
Colectivul Trustului de con

strucții și montaje energetice ol 

muncii Iar, rapidă, bine făcută, 
comanda a plecat la timp. Marți 
au dat peste plan sudura unui 
rezervor de aer de 6.000 litri. 
Se mai pot lăuda cu lucru de 
calitate, ou economii de 20 kg, 
electrozi ; însă nu găsesc de cu
viință să se laude.

— Partidul ne cere să lucrăm 
mai bine, mai repede, mai eco
nomic. Vrem să urmăm cuvin
tul partidului.

Cuvinte simple, îndelung gin- 
dite. Le-a rostit utemistul Ma
rin Trandafir. Cu mîna spriji
nită pe umărul lui Trandafir, îl 
ascultă comunistul Dumitru Tu- 
dose. Nu el l-a învățat mese
ria de la a, b,c, dar el a dus 
mai departe, pe calea măiestriei, 
pe tînărul cazangiu-sudor. Om 
care a văzut multe în cele vreo 
trei decenii de cind e la Ate
liere, Dumitru Tudose ține să 
sublinieze în mod deosebit un 
pasaj din raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și anume cel cu pri
vire la automatizare, perfecțio
nări tehnice. Tudose e bucuros 
să-ți arate, în secția lui chiar, 
aparatul de sudură automata 
lucrînd la sudarea unei roți cu 
un diametru de vreo 2 metri.

— Vezi ce strașnic merge ? 
Cu uneltele vechi, doi sudori 
ar fi ostenit 24 de ore să facă 
lucrul de un ceas al automatu
lui. Acum supruveghezi, conduci. 
Cind privești drumul pe care 
ți-l arată partidul, simți din 
toute puterile dorința de a mer
ge într-acolo, pină la capăt, fără 
șovăire.

De la astfel de. gînduri por
nesc strădaniile brigăzii „Cel 
de al III-lea Congres al P.M.R.** 
Cu gindul la măreția perspecti
velor deschise de partid s-a 
muncit in toate secțiile Atelie
relor. Tinerii din brigada de 
producție condusă de tovarășii 
Gheorghe Misinschi și Ion Bă
nică de la turnătoria de fontă 
au lucrat în aceste zile fără să 
dea nici un rebut. Materiale în 
valoare de 1.000 lei au econo
misit, în ultimele două zile 
muncitorii din colectivul atelie
rului montaj tendere — Cornel 
Stanciu, N. Crețu, Gh. Spână și 
alții.

Nu știu cita sute de metri 
despart, în linie dreaptă sala 
Congreselor de Atelierele „Gri
vița Roșie9. Dar este limpede 
că inimile color de la Ateliere 
bat acolo, la tribuna înaltă a 
partidului : faptele de muncă 
ale acestor zile vin să-și ros
tească și ele cuvintul, acolo, la 
izvoarele viitorului.

Ministerului Industriei Grele, 
care execută principalele lucrări 
pe șantierele de electrificare a 
țării, a raportat în ziua de 21 
iunie îndeplinirea planului pe 
primul semestru din acest an. 
Muncitorii de aici au realizat 
în acest semestru un volum de 
lucrări cu 50 la sută mai mare 
decît în aceeași perioada din 
anul trecut,
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Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea tovarășului Mihail Florescu

Arătînd că raportul C.C. al P.M.R. pre
zentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej oglindește marile înfăptuiri realizate 
în construcția socialistă din țara noastră, 
vorbitorul a subliniat că printre ramurile 
industriei grele care au cunoscut un ritm 
susținut de dezvoltare se află și industria 
petrolieră și chimică.

In 1959 extracția de țiței a atins un 
nivel de circa 11,5 milioane tone. Totuși, 
în ultimii ani au existat o serie de lipsuri 
în executarea lucrărilor de prospecțiuni 
geologice. In urma indicațiilor date de con
ducerea partidului, Ministerul Industriei 
Petrolului șl Chimiei a luat o serie de 
măsuri care au dus în anii 1958—1959 la 
creșterea activității de prospecțiuni geo
logice.

Sarcina cea mai importantă care stă in 
fața industriei de petrol rămîne în conti
nuare descoperirea unor noi și importante 
rezerve de țiței, raționalizarea consumului 
anual de rezerve în vederea asigurării, pe 
o perioadă îndelungată, a exploatării ză
cămintelor.

Pentru realizarea acestui obiectiv se 
prevede executarea unui volum impor
tant de prospecțiuni geologice șl geofizice. 
In planul de șase ani lucrările de pros
pecțiuni geologice vor crește de 3 ori. A- 
ceasta va permite ridicarea eficienței fora
jului de explorare cu aproape sută la sută.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de unele lip
suri ce au existat în această perioadă în 
ce privește prețul de cost pe metru forat. 
Plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 
a criticat ministerul, trusturile și între
prinderile petroliere pentru timpul nepro
ductiv ridicat în foraj. Cît de justă a fost 
această critică o arată faptele : în 1959, 
ca urmare a măsurilor luate s-a realizat 
la forajul de explorare un preț de 1.250 
lei pe metru față de 1.950 lei, la cît se 
ajunsese în 1958; aceasta a adus o 
economie de 270 milioane lei. Cu toate 
măsurile luate, la lucrările de foraj există 
încă mari rezerve de a reduce timpii ne
productivi care se mențin încă la un nivel 
ridicat. Vom mobiliza în continuare — a 
spus vorbitorul — pe lucrătorii din sec
torul de foraj pentru scăderea prețului de 
cost, astfel ca prețul de cost pe tona de 
rezervă de țiței descoperită să scadă cu 
încă 40 la sută.

în planul de 6 ani.se vor fora pentru 
țiței și gaz 5 milioane de metri.

Forajul cu turbina va atinge un pro
cent de 70 la sută din metrajul forat în 
1965. în anul 1981 va începe forajul 
cu turbina electrică •- o mare descope
rire sovietică în iiidustria de foraj — 
cu care se pot atinge viteze de lucru 
pînă la 2.500 m. instalație-lună. De ase
menea încă în acest an va începe săpa
rea sondelor de mare adîncime, pînă la 
6—7000 metri.

Ocupîndu-se de industria de prelucrare,

Raportul C.C. al partidului, prezentat 
Congresului de către tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, document de importanță 
istorică, oglindește marile transformări 
revoluționare care au avut loc în perioa
da ce a trecut de la cel de-al II-lea Con
gres al partidului, precum și perspecti
vele luminoase ce se deschid patriei noas
tre prin desăvîrșirea operei de construire 
a socialismului. Partidul nostru apllcînd 
cu consecvență învățătura leninistă cu pri
vire la industrializarea socialistă a țării a 
asigurat dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele, cu pivotul ei industria 
constructoare de mașini, temelia dezvol
tării tuturor ramurilor economiei națio
nale.

Ca rezultat al aplicării politicii partidu
lui — a arătat țov, Petru Furdui — re
giunea Hunedoara, care dispune de în
semnate rezerve de minereuri de fier, 
cărbune șl alte resurse naturale, s-a dez
voltat puternic.

Sarcinile trasate de Congresul al II-lea, 
ce reveneau regiunii noastre în domeniul 
Siderurgiei, au fost îndeplinite cu succes. 
Bateriile nr. 2 și 3 de cocs, noile oțelărli 
Martin și electrică, laminoarele bluming 
și de profile mijlocii, distileria de gudroa- 
ne, precum și alte obiective siderurgice 
importante prevăzute de cel de-al II-lea 
Congres al partidului, au fost terminate 
și puse în .funcțiune. Economia națională 
simte astăzi din plin rodul investițiilor fă
cute pentru construirea acestor agregate 
moderne.

Producția globală siderurgică a regiunii 
va fi anul acesta de 3 ori mai mare decît 
în 1955. Pînă la sfîrșitul anului vom pro
duce circa 705.000 tone cocs metalurgic (de 
peste 20 ori mai mult față de 1955), circa 
830.000 tone fontă (de două ori mai mult 
decît în 1955), 960.000 tone oțel (de patru 
ori mai mult decît în 1955). Prin intrarea 
în funcțiune cu întreaga capacitate a noi
lor laminoare, producția de laminate a 
Hunedoarei va fi în acest an de peste 5 
ori mai mare decît în 1955. Productivita
tea muncii crește în acest interval de peste 
3 ori, iar prețul de cost va fi redus la fontă 
cu 15,9 la sută, la oțel cu 28,9 ia sută, și la 
laminate cu 24,2 Ia . sută.

Numai depășirea de plan ce se va rea
liza anul acesta la fontă, oțel și laminate 
în regiunea Hunedoara pe baza angaja
mentelor luate de muncitori, reprezintă a- 
proape jumătate din întreaga producție a 
Romîniei burghezo-moșierești din anul 
1938. Rezultatele obținute oglindesc efor

Raportul Comisiei de validare 
Raportor tovarășul Vasile Vîlcu

Tovarăși,

Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul 
țării, în frunte cu comuniștii, au întîmpi- 
nat cel de-al III-lea Congres al partidului 
cu noi și însemnate realizări în îndeplini
rea sarcinilor planului de stat pe anul 
1960 - primul an al planului de dezvolta
re a economiei naționale pe anii 1960-1965.

Conferințele organizațiilor regionale de 
partid ținute în lunile februarie și martie 
ale acestui an au analizat activitatea or
ganelor și organizațiilor de partid pe anul 
1959, au stabilit măsuri pentru îmbunătă
țirea în viitor a muncii acestora în toate 
domeniile de activitate și au ales delegații 
la cel de-al III-lea Congres al partidului.

Din însărcinarea comisiei de validare 
raportez Congresului despre rezultatele 
verificării documentelor conferințelor re
gionale de partid ținute cu prilejul ale
gerii d'legaților la cel de-al III-lea Con
gres al partidului. 

a petrolului, vorbitorul a arătat că aici se 
vor face lucrări importante pentru ridica
rea la un nivel înalt a valorificării canti
tăților de țiței extras. în acest scop vor fi 
construite instalații catalitice cu un mare 
randament economic și care dau produse 
de calitate superioară.

Modernizarea instalațiilor din industria 
de prelucrare a țițeiului va cunoaște un 
ritm important de dezvoltare; dacă în 
anul 1955 doar 24,8 la sută din petrolul 
supus distilării primare era prelucrat în 
instalații de cracare termică, în 1959 s-a 
prelucrat 28,4 la sută în instalații de cra
care și reformare termică ; în anul 1965 
un procent de 46,4 la sută va fi prelucrat 
în instalații de cracare și reformare cata
litică și termică, în instalații de hidrocra- 
care și hidrofinare catalitică.

în continuare vorbitorul s-a referit la 
sprijinul pe care organele de partid l-au 
dat și-1 dau la îmbunătățirea muncii în 
întreprinderile petroliere. Datorită anali
zelor care s-au făcut de către Comitetele 
regionale de partid din Ploești, Bacău. Pi
tești, Craiova, anul acesta pierderile la 
extracție și prelucrare se vor reduce cu 
50 mii tone. Ministerul nostru va lua in 
continuare măsuri pentru eliminarea aces
tor pierderi.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de sarcinile 
Industriei chimice. în anul 1959, producția 
acestui sector a fost de 11 ori mai mare 
decît cea a anului 1938. Industria chimică 
și-a realizat sarcinile ce i-au fost stabilite 
prin directivele Congresului al II-lea, iar 
unele dintre ele au fost depășite.

Pentru planul de 6 ani se prevede o 
dezvoltare și mai accelerată a industriei 
chimice. în această perioadă producția va 
crește de 3,3 ori, cu o medie anuală de 
creștere de 22,5 la sută. Producția ce se 
va realiza în 1965 va fi de 36 ori mai mare 
decît în 1938. Pentru anul 1975 se prevede 
o creștere a producției de 13—14 ori față 
de producția realizată în 1959.

Vorbitorul a arătat că valorificarea com
plexă a minereurilor neferoase este una 
din sarcinile principale stabilite in planul 
de șase ani. Producția metalelor neferoase 
și a elementelor rare conținute în mine- 
reurile complexe va crește de 3 ori in 1965 
față de 1959. Pentru realizarea creșterii 
producției de metale neferoase în acești 
ani se vor construi o nouă uzină de cupru, 
precum și instalațiile de plumb și zinc 
necesare. în acești ani se va construi com
binatul de aluminiu cu o capacitate de 
circa 50.000 tone, prin care se vor valori
fica rezervele de bauxită existente în țara 
noastră.

Lucrări importante de investiții se vor 
realiza pentru dezvoltarea mai departe 
intr-un ritm rapid a industriei de îngră
șăminte chimice. Efortul principal se va 
pune pe dezvoltarea producției de îngră
șăminte pe bază de azot, care au o impor
tanță deosebită pentru cultura cerealieră.

Un Ioc important în dezvoltarea indus
triei chimice îl va avea petrochimia. Pînă 

Cuvîntarea tovarășului Petru Furdui
turile pe care le depun muncitorii siderur- 
giști pentru a Îndeplini sarcinile ce le re
vin in lupta pentru construirea socialis
mului, oglindesc devotamentul, încrederea 
și hotărîrea cu care ei urmează politica 
partidului.

In continuare vorbitorul a arătat că 
succesele obținute se datoresc, îmbunătă
țirii stilului de muncă al organizațiilor 
de partid, creșterii competentei cu care 
ele rezolvă problemele de producție.

Organizațiile noastre de partid au dat 
dovadă de putere de organizare și mobi
lizare a colectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, în lupta pentru sporirea 
producției de metal, evidențiindu-se în 
mod deosebit organizațiile de bază de la 
laminoarelor bluming și de 650 mm., de la 
noua oțelărie Martin din Combinatul si
derurgic Hunedoara, cele de la furnalele 
Uzinei „Victoria“-Calan, de la mina Ghe- 
lar și din sectorul nr. 2 Teliuc.

Sarcinile ce revin industriei siderurgice 
pe baza Raportului C.C. al P.M.R. prezen
tat la Congres sînt deosebit de importan
te. îndeplinirea lor necesită eforturi sus
ținute. Dezbaterea proiectului de Directi
ve a arătat că muncitorii cocsari, furnaliștii, 
oțelarii și laminatorii sînt ferm hotăriți 
să traducă în viață sarcina trasată de 
partid de a spori producția siderurgică a 
patriei și în mod deosebit producția de 
fontă și cocs.

In anii care au trecut de la cel de-al 
II-lea Congres al partidului, s-a reușit să 
se producă la Hunedoara cocs metalurgic 
din cărbune de Valea Jiului în cantități 
tot mai mari și de calitate din ce în ce 
mal bună. Putem afirma cu mîndrie că 
astăzi cocsul romînesc are o rezistență 
egală cu a cocsului din import. Un mare 
merit în această problemă îl are organi
zația de partid a Combinatului siderurgic 
Hunedoara, care, situîndu-se pe o poziție 
înaintată, a învins concepțiile retrograde 
ale acelora care susțineau că din cărbu
nele nostru nu se poate obține cocs de 
calitate. De asemenea, la succesul obți
nut a contribuit crearea secției de cerce
tări în problemele cocsului la Hunedoara, 
activitatea instituțiilor centrale de cerce
tări și, în mod deosebit, sprijinul specia
liștilor sovietici. în viitor, va trebui să ne 
orientăm spre folosirea intr-o măsură și 
mai mare a cărbunelui de Valea Jiului 
pentru fabricarea unui cocs de bună ca
litate.

în ce privește producția de fontă, pe 
lingă construcția noilor furnale, este ne

Normele de reprezentare la Congresul 
partidului, stabilite de Comitetul Central, 
au fost : un delegat cu drept de vot deli
berativ la 700 membri de partid ; un dele
gat cu drept de vot consultativ la 700 
candidați de partid. La alegerea tuturor 
delegațllor au fost respectate întrutotul 
normele stabilite.

Conferințele organizațiilor regionale ale 
partidului și conferința organizației de 
partid a orașului București au ales în 
total 1.153 delegați, dintre care 946 dele
gați cu drept de vot deliberativ, reprezen- 
tînd 662.017 membri de partid și 207 dele
gați cu drept de vot consultativ, reprezen- 
tînd 145.123 candidați de partid, existenți, 
la 1 ianuarie 1960. La actualul Congres 
participă cu 348 mai mulți delegați decît 
la precedentul Congres, cu toate că nor
mele de reprezentare sînt aceleași.

La Congres sînt prezenți 941 delegați 
cu drept de vot deliberativ și 207 delegați 
eu drept de vot consultativ. Lipsesc mo-: 

în anul 1965 se-vor construi capacități de 
producție petrochimice — exprimate în 
carbon — de circa 880.000 tone.

întreaga producție de mase plastice, fire 
și fibre sintetice, cauciucuri sintetice și 
produse de spălat se va realiza în țara 
noastră pe baze petrochimice. Producția 
de mase plastice și rășini sintetice va a- 
tir.ge în 1965 peste 95.000 tone. Aceasta 
echivalează cu o producție de jumătate de 
milion de tone metale neferoase. Va cu
noaște o dezvoltare importantă producția 
de fibre și fire sintetice și artificiale. Pro
ducția care se va putea obține în anul 1965 
din fibre și fire artificiale și sintetice fa
bricate în țară va echivala cu întreaga 
producție de țesături realizată în anul 
1959.

Uzinele și instalațiile chimice ce se var 
construi în această perioadă se caracteri
zează printr-o eficientă economică ridica
tă, datorită alegerii raționale a materiilor 
prime, amplasării uzinelor la baza de ma
terii prime sau in zonele de costsum, rea
lizării unor capacități mari de producție, 
alegerii celor mai moderne procedee teh
nologice, achiziției unor utilaje și instala
ții cu un grad înalt de productivitate, pre
cum și mecanizării »: automatizării com
plecte a instalațiilor Aceasta se va reflec
ta in creșterea productivității muncii și 
scăderea prețului de cost al produselor 
realizate Productivitatea muncii pe an
samblul industriei chimice va crește în a- 
ceastă perioadă de aproape 2 ori. iar pre
țul de cost va scădea cu 25 la sută.

Arătînd că în gospodărirea fondurilor 
de investiții acordate acestui sector sînt 
încă lipsuri, vorbitorul s-a ocupat de mă
surile ce vor fi luate pentru a se asigura 
construcția ieftină și rapidă a noilor uzi
ne și instalații. •

Scurtarea cu numai un an a construc
ției uzinelor și instalațiilor chimice pre
văzute a se construi în planul de 6 ani va 
aduce cu un an mai devreme o producție 
în valoare de 12 miliarde lei.

în incheioe. vorbitorul a arătat că pla
nul de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960-1963 s: programul economic 
de perspectivă au fost analizate de toate 
colectivele din industria petrolieră și chi
mică. Colectivele schelelor petroliere ra
finăriilor șj uzinelor chimice, mobilizate 
de organizațiile de partid, și-au luat an
gajamentul să realizeze in acest an 350 
milioane lei eccixmi; peste pian Avintul 
muncii rodnice a clasei noastre r~z net to
re. contribuția inWectsalitățu tehnice d 
științifice la rea .zarea planurilor noastre, 
sînt mărturie vie a atașamentului Întregu
lui nostru popor fată de politica partidnhri.

Punînd la contribuție întreaga lor forță 
creatoare — a spus ta Încheiere vorbitorul 
— lucrătorii dta industria petrolieră și 
chimică vor îndeplini și depăși zi de zi 
sarcinile planului de sase ani etapă ho
tărî toare in desăvirsîrea cerut-'jeț e. so
cialiste în țara ncastră.

cesar să se r.dxe sutetaarial rixLcii de 
utilizare Ia furnale eztstecTe Lucui a- 
cesta este posibil Chiar in acest an s-M 
creat o serie de condiții pentru imhaă- 
tățirea procesului tehnologie. cub 4et 8»- 
losirea in furnale a gazului metan și a »- 
glomeratuiui autofondant Desigur, not nu 
ne vom opri aici. Progresul tehnic impu
ne să se folosească și alte metode tehno
logice înaintate. Este necesar insă ca fo
rurile tutelare să sprijine mai mult între
prinderile în această direcție și să dea 
dovadă de mai multă operativitate; nu 
așa cum s-a preocupat pînă în prezent 
Ministerul Industriei Grele, tergiversind 
ani de zile rezolvarea acestor probleme. 
De altfel Ministerul Industriei Grele a ne
glijat chiar rezolvarea unor probleme de 
bază privind funcționarea agregatelor.

Intemeindu-ne pe rezultatele obținute in 
ultimul timp, pe folosirea mai bună a re
zervelor interne, pe măsurile amintite și 
mai ales pe propunerile făcute de side- 
rurgiști cu prilejul dezbaterii proiectu
lui de Directive, asigurăm Congresul că 
în regiunea noastră se va realiza pînă la 
sfîrșitul planului de șase ani creșterea in
dicilor de utilizare a furnalelor și cuptoa
relor Martin cu circa 55-60 la sută fată 
de 40 la sută cît prevede proiectul de Di
rective.

Comitetul regional de partid — a arătat 
vorbitorul — va acorda și în viitor o aten
ție deosebită ridicării calificării muncito
rilor. ținînd seama atît de cerințele pro
prii legate de folosirea cit mai deplină a 
tehnicii noi, cît și de cerințele pe .care le 
va ridica construcția și intrarea in func
țiune a noului combinat siderurgic de la 
Galați, pe care ne simțim datori să-l aju
tăm cu cadre și cu experiența întreprin
derii noastre.

In continuare vorbitorul a arătat că 
una din sarcinile importante ale organi
zațiilor noastre de partid este de a dez
volta răspunderea comuniștilor și a între
gii mase de muncitori și tehnicieni, pen
tru îmbunătățirea calității produselor.

Programul de dezvoltare economică 
prezentat în Raportul C.C. al P.M.R. la 
Congres corespunde întrutotul interese
lor fundamentale și năzuințelor poporului 
nostru. Organizația de partid regională, a 
spus în încheiere — vorbitorul — asigură 
Congresul că siderurgiștii, minerii, cons
tructorii, toți oamenii muncii din regiu
nea Hunedoara, vor lupta cu toată hotă
rîrea pentru îndeplinirea mărețelor sar
cini pe care partidul le pune în fața lor.

tlvat 5 delegați cu drept de vot delibe
rativ.

Tovarăși,

Din analiza datelor personale ale dele- 
gaților apare un tablou deosebit de grăi
tor, care demonstrează cît de fidel este 
reprezentat partidul nostru de către cel 
de-al III-lea Congres al său, din toate 
punctele de vedere.

Dintre delegații cu drept de vot delibe
rativ și consultativ 695 sînt muncitori, 214 
sînt colectiviști și întovărășiți, 105 sînt in
gineri și tehnicieni din industrie și agri
cultură, 84 sînt oameni de știință, artă, 
literatură, profesori, învățători și alți in
telectuali, 31 sînt ofițeri ai armatei noastre 
populare, iar 24 sînt funcționari.

Din numărul total al delegaților la Con
gres, 66% sînt decorați cu ordine și meda
lii, ale Republicii Populare Romîne pen
tru merite deosebite în muncă, 16 de
legați poartă înaltul titlu de Erou al Mun

cii Socialiste, 158 sînt deputați în Marea 
Adunare Națională, 262 sînt deputați în 
sfaturile populare regionale, raionale și 
orășenești.

în anii regimului nostru democrat-popu
lar a crescut puternic nivelul politic șl 
cultural al oamenilor muncii. Aceasta se 
reflectă șl din următoarele cifre privind 
delegații la Congres. Din cei 1.153 dele
gați un număr de 224 au absolvit școli su
perioare de partid, 341 școli de partid de 
2 ani, un an și 6 luni, iar 197 delegați au 
absolvit școli superioare de stat. Din tota
lul delegaților 25 au titluri științifice, sînt 
academicieni, doctori și candidați în științe.

La Congres sînt reprezentate atît ca
drele vechi și încercate ale partidului, 
care au o mare experiență în activitatea 
de partid, de stat și economică, cadre care 
au trecut prin școala eroică, a ilegalității, 
care au o bogată experiență de viață,

Raportul de activitate al C.C. al P.M.R. 
prezentat Congresului de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej arată mărețul ta
blou al realizărilor obținute de partidul 
nostru, cit și perspectivele grandioase ce 
se deschid în fața poporului muncitor din 
patria noastră.

în toate acestea se vede clar politica 
înțeleaptă, justă și fermă a C,C. al P.M.R., 
a Biroului său Politic.

în regiunea Timișoara comitetul regio
nal de partid, desfășurînd o muncă perse
verentă pentru întărirea organizațiilor de 
partid, a putut să asigure o rezolvare tot 
mai competentă a problemelor complexe 
economice din industria și agricultura re
giunii. Prin atragerea în partid a celor 
mai înaintate, devotate și hotărîte ele
mente din rîndurile muncitorilor, din ra
murile de bază ale industriei, elementul 
muncitoresc a devenit preponderent în or
ganizația noastră regională de partid, re- 
prezentînd 60 la sută din totalul membri
lor de partid, față de 53 la sută cît era în 
1955.

Apliclnd cu consecvență indicațiile sta
bilite de plenara C.C. al P.M.R. din iunie 
1958. organizațiile de partid au atras în 
rîndurile lor aproape 3.000 de țărani co
lectiviști și întovărășiți, procentul acesto
ra r.dicindu-se în prezent la 20 la sută din 
totalul membrilor de partid.

Ia ultimii 2 ani peste 800 de intelectuali 
dintre cei mai valoroși, mai ales din rîndul 
inginerilor, profesorilor și învățătorilor, 
au fost primiți în partid.

Ia lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor 
perfidului comitetului regional de partid a 
acordat in ultimii ani mai multă grijă 
muncii de selecționare, creștere și promo
vare a cadrelor.

în organele de partid și aparatul lor 
aproape 80 Ia sută din activiști sînt pro
movat din rîndurile muncitorilor calificați 
cu un îndelungat stagiu In producție. Din 
totalul activiștilor de partid 75 la sută au 
absolvit diferite școli de partid, iar un 
rare număr a terminat sar își comp’ec- 
rează s'-dule de cuitură generală și su
per-, oază.

In anul 1988 eu fost selectenașe si tzt- 
re.se pentru a Turi în ay.—i'rrrâ a- 
pcoepe M8 de cadre n-znctiresu si ter- 
mce is fsncnz de conducere la gospodă- 

de «-.»•- «cati-rmle de mașini și trac
toare s gospoattnue agricole colective.

în raport eu nevoile actuale și mai ales 
eu cele de viitor, coeriderăm că in dome
niul creșteri, cadrelor organizația regio
nală de pa~-d "« are multe de făcut 
Oamer. sfat încă insuficient cuncscuți 
din muncă, se studoază insuficient calită
țile lor pounce șt profesionale; din a- 
ceastă cauză au fost trimiși la școli sau 
promovați jn arund de răspundere unii 
tovarăși care s-eu dovedit a fi necorespun
zători și fără perspective de promovare în 
munci de răspundere.

In lumina Raportului prezentat de tova
rășul Ghsorghe Gheorghiu-Dej apare mal

Cuvîntarea de salut a tovarășului Todor Jivkov
Scumpi tovarăși și pnoteol

îr.găd-uifi-ne ncuâ. delegației Partidului 
Comunist Bulgar la cel de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn. ca 
în numele Comitetului Central al partidu
lui nostru. în numele comuniștilor bul
gari și al poporului bulgar. să vă trans
mitem dv delegaților și delegatelor la 
cel de-al ni-lea Congres, ți prin dv. co
muniștilor, muncitorilor, țăranilor si inte
lectualilor din țara dumneavoastră, un 
cordial salut comunist de luptă și să vă 
urăm muncă rodnică, realizări noi și mai 
mari in lupta pentru construirea socialis
mului ! (Ap! aurel.

Salutăm dir. mimă Partidul Muncitoresc 
Romîn — eonducitcro! încercat in luptă al 
clasei muncitoare ți al oamenilor muncii 
din Romînia. partid care stă neclintit de 
strajă intereselor poporului, slujește cu 
abnegație poporul, traduce in viață, în 
mod consecvent ți creator, mărețele idei 
ale marxism-leninismului '

Salutăm din inimă politica internaționa- 
listă leninistă a gloriosului dumneavoas
tră partid, atașamentul său față de cauza 
noastră proletară comună, neîmpăcarea ți 
hotărîrea cu care luptă împotriva revizio
nismului contemporan ți apără puritatea 
învățăturii noastre atotbiruitoare — învă
țătura lui Marx. Engels, Lenin! (Aplauze),

Salutăm din inimă eroismul ți faptele 
glorioase ale poporului romîn în munca și 
lupta pentru socialism, pentru pace și fe
ricire în întreaga lume !

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn. care face bilanțul dru
mului parcurs pînă acum de poporul ro
mîn și dezbate cele mai importante pro
bleme ale construirii în continuare a so
cialismului în țara dumneavoastră, are o 
deosebită însemnătate pentru viața Parti
dului Muncitoresc Romîn, pentru viața 
Republicii Populare Romîne.

Sub conducerea partidului său drag, po
porul romîn a făcut un mare pas înainte 
în făurirea societății socialiste. Anii care 
au trecut de la cel de-al II-lea Congres 
al P.M.R. au fost într-adevăr ani de reali
zări de importantă istorică pentru cons
truirea socialismului în țara voastră, ani 
de creștere continuă a forțelor de pro
ducție, de lărgire și întărire a relații
lor socialiste de producție, de avînt 
și dezvoltare a economiei naționale, 
de ridicare a nivelului material și 
cultural al poporului. Succesele voa
stre în construcția socialistă, despre 
care a vorbit aci atît de frumos tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, constituie 
încă o confirmare convingătoare a supe
riorității socialismului asupra capitalismu
lui, încă o dovadă de ceea ce poate face 
un popor eroic, cum este poporul romîn, 
cu ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice 
și sub conducerea unui astfel de partid 

cît și cadrele tinere care prin munca lor 
plină de abnegație, prin devotamentul 
lor față de cauza partidului și-au cîști- 
gat respectul organizațiilor de partid din 
care fac parte. Aceasta rezultă în mod 
concludent din datele cu privire la sta
giul de partid și vîrsta delegaților.

Compoziția delegaților cu drept de 
vot deliberativ și consultativ după stagiul 
în partid este următoarea : 113 sînt mem
bri de partid dinainte de 23 August 1944, 
774 au o vechime în partid între 12-16 
ani și 266 au o vechime de la 3 la 8 ani.

Delegații la Congresul partidului, după 
vîrstă se împart astfel : 177 au vîrsta 
pînă la 30 de ani, 529 au între 31-40 ani 
299 au între 41-50 ani, 148 au peste 50 
de ani.

Dintre delegații aleși la Congres 82,5’ă 
sînt romîni și 17,5% din rîndurile națio
nalităților conlocuitoare.

Printre delegații la Congresul partidu
lui, 19,6% sînt femei, dintre care un 

Cuvîntarea tovarășului Isac Martin
evident ca oricînd necesitatea creării pe 
Ungă organele de partid a unei puternice 
rezerve de cadre pentru toate domeniile 
de activitate și a lichidării neîntîrziate a 
lipsurilor pe care le mai avem în această 
privință.

In perioada ia care se referă raportul 
C.C. al P.M.R., ca urmare a aplicării po
liticii înțelepte a partidului de industriali
zare socialistă a țării, industria regiunii 
Timișoara a cunoscut o puternică și multi
laterală dezvoltare.

Datorită extinderii, modernizării și reu- 
tilăril majorității întreprinderilor, precum 
și prin o mai bună folosire a capacități
lor de producție existente, industria din 
regiunea noastră și-a realizat și depășit 
an de an sarcinile, nivelul producției in
dustriale a anului 1960 fiind cu 51 la sută 
mal mare decît în 1955. In întreprinderile 
regiunii se fabrică noi tipuri de strunguri, 
vagoane de mare capacitate, turbosuflante 
și este în curs de asimilare fabricația mo
torului Diesel.

în primele 5 luni ale acestui an, planul 
de producție a fost realizat în proporție de 
103,6 la sută. S-au dat peste plan 4.200 tone 
fontă, 17.870 tone de laminate, 125 vagoa
ne, 110.000 kg. fire de bumbac, 380.000 m.p. 
țesături ș.a. Productivitatea muncii s-a 
realizat în proporție de 100,3 la sută, iar 
ca urmare a reducerii importante a unor 
consumuri specifice de cocs, fontă, com
bustibil, energie, cărămizi refractare, piele, 
fire de bumbac etc. prețul de cost s-a re
dus cu 1,33 la sută, rezultînd o economie 
peste plan de 40.171.000 lei.

Din raportul Comitetului Central re
zultă că realizarea sarcinilor din indus
trie în următorii 6 ani se bazează îndeo
sebi pe introducerea tehnicii noi, pe fo
losirea mai bună a tehnicii existente, cît 
și pe îmbunătățirea continuă a organizării 
muncii. înainte vreme organizațiile de 
partid nu se ocupau îndeajuns de intro
ducerea tehnicii noi. în ultimul timp însă 
se poate spune că organizațiile noastre de 
partid se ocupă mai mult de problemele 
tehnicii și sînt hotărîte să Ie urmărească 
îndeaproape.

Rezultatele obținute în regiunea Timi
șoara in perioada dintre cele două congrese 
in domeniul transformării socialiste a 
agriculturii — a spus vorbitorul în conti
nuare — sînt o minunată confirmare a po
liticii juste, marxist-leniniste, a partidului 
nostru în construcția socialismului la 
sate.

Orientarea în primul rind a muncii po
litice spre raioanele cerealiere din șesul 
regiunii, ajungerea la colectivizare, tre- 
cind prin formele simple de cooperare, 
respectarea cu strictețe a principiului li
berului consimțămînt și consolidarea per
manentă economico-organizatorică a uni
tăților create sînt cîteva din trăsăturile ce 
caracterizează munca politico-organiza- 
torică desfășurată în această perioadă

în prezent, sectorul socialist al agricul
turii din regiunea noastră deține aproape 

marxist-leninist, cum este Partidul Mun
citoresc Romîn. (Aplauze puternice).

Noi, comuniștii și oamenii muncii bul
gari, ca frați, prieteni șl vecini ai voștri 
credincioși, ne mîndrim și ne bucurăm din 
inimă, împreună cu dumneavoastră, îm
preună cu comuniștii și toți oamenii cins
tiți din lume, de izbînzile dumneavoastră, 
de viitorul fericit spre care pășiți cu în
credere.

Sîntem profund convinși că oamenii 
muncii romîni vor îndeplini cu cinste mă
rețul program de ridicare continuă a eco
nomiei, bunăstării și culturii în Republica 
Populară Romină — program pe care Con
gresul dumneavoastră îl dezbate și-l va 
adopta.

Ca și la voi, sCumpi tovarăși și tova
rășe, ți la noi în Bulgaria se muncește 
cu entuziasm la făurirea societății socia
liste, pentru ca viața oamenilor să devină 
mai frumoasă, mai plină de bucurii. La 
noi socialismul a învins la orașe și la sate, 
el domină în toate domeniile vieții social- 
politice, economice și ideologice.

De curlnd s-au itnplinit doi ani de la cel 
de-al VII-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar. Bilanțul dezvoltării noastre în 
acești ani. viața însăși, confirmă în mod 
strălucit justețea politicii partidului nostru, 
a liniei sale generale elaborate la cel de-al 
VII-lea Congres al partidului. Această po
litică dă roade îmbelșugate. Poporul nos
tru luptă pentru îndeplinirea celui de-al 
III-lea cincinal înainte de termen. Cresc 
veniturile oamenilor muncii, crește nivelul 
de trai al poporului.

Țările noastre — Bulgaria și Romînia — 
cuceresc astfel de succese mari în construc
ția socialistă, deoarece ele se dezvoltă și 
pășesc înainte ca parte integrantă a fami
liei frățești a statelor socialiste ; pentru că 
ne ajută Uniunea Sovietică, pentru că 
promovăm colaborarea rodnică între 
noi și cu celelalte țări socialiste; 
pentru că partidele noastre totdeauna 
au învățat și Învață din experiența 
inepuizabilă a P.C.U.S. și a Uniunii 
Sovietice, folosesc în mod creator acea
stă experiență in conducerea industriei, 
agriculturii și culturii, în construcția so
cialistă. (Aplauze).

Prietenia dintre comuniștii bulgari și 
romîni, dintre popoarele bulgar și romîn, 
este sinceră și solidă, este o prietenie nu 
pe zile, ci pe veacuri. Pe noi ne leagă prin 
mii de fire trecutul nostru comun și pre
zentul nostru socialist. între partidele 
noastre comuniste, între statele noastre 
socialiste, totdeauna a existat și există în
țelegere reciprocă și alianță frățească, pen
tru că ne situăm pe aceleași poziții, pe po
zițiile marxism-leninismului.

Gredincioși tradițiilor noastre celor mai 
frumoase, țelurilor noastre comune și in
ternaționalismului proletar, noi vom con
tinua să întărim și să dezvoltăm prietenia 

număr important sînt activiste cu munci 
de răspundere în aparatul de partid, în 
sfaturile populare. în conducerea unor 
întreprinderi industriale, gospodării co
lective și întovărășiri agricole în dome
niul științei, tehnicii și culturii.

Tovarăși,

întrucît în urma yerificărli documen
telor, comisia de validare a constatat că 
la conferințele organizațiilor regionale de 
partid și la conferința orășenească de 
partid București au fost respectate în
tocmai Statutul partidului și normele 
stabilite de Comitetul Central pentru a* 
legerea delegaților la Congres, supunerii 
spre aprobare Congresului al III-lea at 
Partidului Muncitoresc Romîn validarea 
mandatelor celor 946 delegați cu drept 
de vot deliberativ și a celor 207 delegați 
cu drept de vot consultativ.

90 la sută din suprafața agricolă, restul de 
10 la sută reprezentînd proprietăți indivi
duale în majoritate finețe și pășuni în lo
calitățile din zona de deal și de munte J 
principalele raioane de șes, mari produ
cătoare de cereale și plante tehnice, sînt în 
linii generale colectivizate.

Așezarea agriculturii regiunii. pe baze 
noi, socialiste, a creat posibilitatea reală 
de valorificare a marilor rezerve pentru 
sporirea producției agricole. în acest scop, 
pe baza indicațiilor date de conducerea 
partidului, comitetul regional a stabilit ca 
principalele direcții ale muncii politice să 
fie îndreptate spre folosirea cît mai ra
țională a solului; îmbunătățirea structu
rii culturilor prin extinderea suprafețelor 
cu porumb și îndeosebi cu porumb siloz ț 
ridicarea producției medii la hectar, asi- 
gurînd o densitate optimă a plantelor ; li
chidarea rămînerii în urmă a zootehniei J 
îmbunătățirea organizării muncii.

Comitetul regional de partid s-a preo
cupat în mod deosebit în ultimii ani de 
creșterea șeptelului de animale proprietate 
obștească. Față de anul trecut numărul bo
vinelor aproape s-a dublat, al porcinelor 
a crescut cu 27 la sută, iar al ovinelor cu 
43 la sută. Cu toate acestea considerăm că 
față de posibilitățile regiunii Timișoara 
situația șeptelului este nesatisfăcătoare.

în lumina documentelor prezentate în 
fața Congresului, ne angajăm să asigurăm 
un ritm mai rapid de creștere a animale
lor, mai ales din prăsilă proprie, o bază 
furajeră mai abundentă, punînd accent pe 
cultivarea porumbului pentru siloz, con
struirea de adăposturi cît mai ieftine, fo
losirea cît mai bună a pășunilor și fînețe- 
lor naturale, care ocupă aproape 30 la sută 
din suprafața agricolă a regiunii.

Considerăm că în perioada actuală este 
necesar ca în regiunile unde procesul ds 
colectivizare este avansat să se înființeze 
centre de pregătire a cadrelor necesare 
pentru gospodăriile colective, ca : preșe
dinți, brigadieri și socotitori-economiști.

Organizația regională de partid Timi
șoara, în munca sa multilaterală, a sim
țit permanent ajutorul concret și nemijlo
cit al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Biroului său Poli
tic și personal al tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Strînși uniți în jurul partidului, înflăcă
rați de perspectivele deschise de Raportul 
C.C. al P.M.R. asigurăm Congresul, între
gul partid, că oamenii muncii din regiu
nea Timișoara nu-și vor precupeți nici un 
efort pentru a realiza în întregime sarci
nile ce le vor reveni din Directivele celui 
de-al III-lea Congres al partidului nostru.

și colaborarea dintre popoarele noastre, 
vom păși mereu înainte, umăr la umăr șl 
in zile de greutăți și în zile de bucurie. 
(Aplauze).

Dragi tovarăși și tovarășe.
Trăim timpuri memorabile, timpuri 

cînd se efectuează trecerea de Ia capi
talism la socialism pe scară mondială, 
cînd pe glob pășesc în marș victorios 
ideile noastre mărețe, ideile socialismului 
și comunismului. Lumea se dezvoltă sub 
semnul concluziilor ce au fost trase de 
către Congresul al XX-lea și al XXI-lea 
al P.C.U.S. și Consfătuirile de la Moscova 
din 1957 ale partidelor frățești comuniste 
și muncitorești cu privire la evoluția si
tuației internaționale.

Teza elaborată de către cel de-al XX-lea 
Congres al P.C.U.S. cu privire la faptul 
că în condițiile contemporane războaiele 
nu sînt în mod fatal inevitabile, are o 
uriașă însemnătate teoretică și practică. 
Această teză, elaborată pe baza analizei 
aprofundate a evoluției lumii după cel 
de-al II-lea război mondial, și care ține 
seama de apariția lagărului socialist, de 
forța crescîndă economică, politică și mi
litară a Uniunii Sovietice și a întregului 
nostru lagăr, de creșterea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, de 
mișcarea largă pentru pace a maselor 
populare din toate țările, constituie o 
pildă de aplicare creatoare și de dezvol
tare în continuare a marxism-leninismu
lui. Timpul ce a trecut de la ai XX-lea 
Congres al P.C.U.S. a confirmat deplina 
justețe a acestei concluzii. Au trecut nu
mai doi ani și jumătate de la Consfătui
rile de la Moscova ale partidelor comu
niste și muncitorești frățești, dar fiecare 
an. fiecare lună, tot mai grăitor arată cît 
de hotărîtoare și binefăcătoare este in
fluența Declarației și Manifestului Păcii 
pentru dezvoltarea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru unirea 
tuturor forțelor democratice șl iubitoare 
de pace, pentru evoluția situației inter
naționale contemporane

Poporul nostru, ca și celelalte popoare, 
nădăjduia că întîlnirea la înalt nivel de 
la Paris va ajuta ca lumea să meargă 
înainte pe drumul înțelegerii și colabo
rării pașnice. Acțiunile agresive ale gu
vernului S.U.A. au torpilat însă conferin
ța la înalt nivel, au dus la eșec această 
conferință. In condițiile noi create în re
lațiile internaționale în preajma conferin
ței de ia Paris, cînd în S.U.A. au precum
pănit forțele reacționare de dreapta, cînd 
au fost întreprinse zboruri agresive pro
vocatoare ale unor avioane americane 
deasupra Uniunii Sovietice, guvernul so
vietic și tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov, au acționat în interesul cauzei 
păcii, în interesul întregii omeniri, de-

(Continuare tn pag. 3-a)
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mascînd cu fermitate acțiunile agresive 
ale guvernului S.U.A. (Aplauze).

Partidul, poporul și guvernul nostru a- 
probă declarația de la Paris a tovarășu
lui Hrușciov și poziția hotărîtă a guver
nului sovietic împotriva politicii provoca
toare perfide a imperialiștilor americani, 
sprijină în întregime politica externă con
secventă iubitoare de pace a Uniunii So
vietice — politică de coexistență pașnică, 
de slăbire a încordării în relațiile inter
naționale, de pace și de dezarmare.

Tovarăși,

Noi, ca comuniști și luptători pentru 
pace, am ascultat cu emoție remarcabila 
cuvîntare rostită la Congresul dumnea
voastră de către tovarășul Hrușciov, cuvîn
tare de mare importanță principială pen
tru întreaga mișcare comunistă și munci
torească internațională. Sprijinim în în
tregime, cuvînt cu cuvînt, tezele cuprinse 
în această cuvîntare, deoarece ele sînt în 
concordanță cu analiza evoluției situației 
internaționale contemporane și cu sarci
nile ce decurg din aceasta în lupta pen
tru pace și socialism. (Aplauze).

Salutăm cu un simțămînt de recuno
ștință pe marele prieten al popoarelor 
noastre, Nikita Sergheevici Hrușciov, pen« 
tru energia și eforturile sale uriașe, pen

Cuvîntarea tovarășului Dumitru Balalia
Raportul prezentat de tovarășul Gh. 

Gheorghiu-Dej înfățișează tabloul însufle- 
titor al realizărilor istorice obținute de 

b oamenii muncii sub conducerea înțeleaptă 
' a Partidului Muncitoresc Romîn și pers
pectivele luminoase ce se deschid în fața 
poporului nostru prin îndeplinirea măre
țelor sarcini ale planului economic de 6 
ani.

Marile succese obținute în anii care au 
trecut de la Congresul al II-lea demons
trează în mod convingător justețea politi
cii leniniste a partidului de industriali
zare socialistă, de dezvoltare cu precădere 
a industriei grele cu pivotul ei construc
ția de mașini.

In această perioadă regiunea Ploești— 
■unul din vechile centre industriale ale ță
rii — a cunoscut un nou și puternic avînt 
îndeosebi în domeniul extracției și prelu
crării țițeiului, al construcției de utilaj 
petrolier și al materialelor de cons
trucție. A fost construit blocul de ulei de 
la rafinăria nr. 3 cu o capacitate anuală 
de peste 100.000 tone uleiuri superioare 
care înainte erau importate din apusul 
Europei, fiind fabricate — în bună parte 
— tot din țiței romînesc. Producția de 
utilaj petrolier a crescut cu 141 la sută 
iar cea de instalații de foraj de 5 ori.

Este o mîndrie pentru țara noastră fap
tul că instalațiile de foraj de înaltă teh
nicitate, produse în uzinele regiunii Pio- 
ești, nu numai că asigură nevoile interne, 
dar, prin exportarea lor, contribuie și la 
dezvoltarea industriei petrolului din 
China Populară, din India, Indonezia și 
multe alte țări.

Tot în acești ani au fost înființate: Ins
titutul de Petrochimie și Uzina Petrochi
mică Nr. 2, au fost sau sînt în curs de a 
fi mult mărite capacitățile de producție 
a numeroase întreprinderi printre care 
termocentrala Doicești, fabrica de ciment 
Fieni, fabrica de geamuri Scăeni și altele.

Antrenați în întrecerea socialistă în 
cinstea celui de-al III-lea Congres al parti
dului, oamenii muncii în frunte cu comu
niștii au dat peste plan în primele 5 luni 
ale anului 1960. economii la prețul de cost 
de 57.300.000 lei și beneficii de 38.000.000 
lei.

Toate aceste rezultate sînt o urmare fi
rească a îmbunătățirii muncii de partid, 
a întăririi rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid care se ocupă 
mai concret de problemele economice.

Țin să subliniez că în îndeplinirea sar
cinilor de răspundere ce ne-au stat în 
față, noi ne-am bucurat permanent de 
sprijinul Comitetului Central al partidu
lui, al membrilor Biroului Politic, în frun
te cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, care 
au venit în mijlocul nostru și ne-au dat

I prețioase îndrumări.
Comitetul regional de partid și-a în

Un grup de delegați lntr-o pauza a lucrărilor Congresului.

tru înțelepciunea și principialitatea sa le
ninistă în lupta pentru coexistența paș
nică a sistemelor socialist și capitalist, 
pentru apărarea păcii, împotriva războiu
lui, pentru triumful comunismului (A- 
plauze).

Partidele noastre, guvernele și statele 
noastre luptă sincer și consecvent pentru 
pace în Balcani și în lumea întreagă. Nu 
odată noi, țările socialiste balcanice, am 
făcut propuneri guvernelor grec și turc 
pentru convocarea unei conferințe a con
ducătorilor statelor balcanice, pentru în
cheierea unui Pact de neagresiune, pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă de- 
nuclearizată, într-o zonă a păcii, pentru 
lărgirea prieteniei și colaborării reciproce 
între țările balcanice. Noi continuăm și 
vom continua să ducem o politică de pace 
în Balcani, fiindcă aceasta este dictată 
de interesele vitale ale tuturor popoarelor 
balcanice, deoarece popoarele balcanice 
vor să trăiască în pace, în bună vecină
tate și colaborare.

Drumul pe care și noi și voi, tovarăși 
romîni, mergem împreună cu celelalte țări 
frățești, spre socialism și comunism, este 
un drum drept, încercat. Este drumul ară
tat de Lenin, drumul eroicului popor so
vietic, constructor al comunismului. Ur- 
mînd acest drum, credincioși leninismului, 
noi vom cuceri, fără îndoială, succese noi, 
mari, remarcabile. Cresc forțele noastre, 
forțele lagărului socialist. Nici un fel de 

dreptat atenția îndeosebi spre industria pe
trolieră — ramura industrială de bază 
a regiunii, urmărind în primul rînd redu
cerea prețului de cost pe metru forat, mă
rirea vitezei comerciale, creșterea eficacită
ții forajului de explorare, sporirea și ex
ploatarea rațională a rezervelor de țiței.

In 1959 s-au forat peste plan 8.700 me
tri și s-a redus prețul de cost pe metrul 
forat față de 1955 cu 214 lei la explorare și 
cu 116 lei la exploatare. La acest rezultat 
s-a ajuns prin creșterea vitezei comerciale 
la foraj ca urmare a introducerii unor 
procedee tehnologice și a unor metode a- 
vansate cum sînt: forajul rapid, sapele cu 
role, forajul cu turbină.

Rezultatele obținute dovedesc că sarcina 
pusă în raport de a spori pînă în 1965 
eticiența forajului de explorare cu aproa
pe sută la sută este pe deplin realizabilă.

Pentru exploatarea judicioasa a zăcă
mintelor de țiței, comitetul regional de 
partid, organizațiile de partid din majori
tatea schelelor s-au ocupat de intensifica
rea extracției din sondele vechi, prin apli
carea metodelor de recuperare secundară.

Urmărind rentabilizarea sectorului de 
extracție, comitetul regional a propus la 
Congresul al II-lea al partidului reorga
nizarea schelelor în scopul înlăturării unor 
cheltuieli inutile. Aplicarea acestor propu
neri a întîmpinat la început o oarecare re
ținere din partea Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei, care pînă la urmă 
s-a convins de justețea lor, ele aducînd o 
economie anuală de peste 13.000.000 lei. 
Alături de alte măsuri tehnico-organiza- 
torice, aceasta a permis ca în anul 1959 
să se reducă prețul de cost pe tona de 
țiței cu aproape 14 la sută față de 1955, 
cu toate că un număr însemnat de sonde 
au fost trecute de la erupție la pompaj, 
sistem care este mult mai costisitor. Acea
stă experiență ne face să susținem ca mi
nisterul să studieze în continuare posibili
tatea unificării celor două trusturi de ex
tracție din regiunea Ploești, ceea ce ar a- 
duce economii de cel puțin 2.000.000 lei 
anual, precum și a altor întreprinderi.

Sub conducerea partidului, organizațiile 
sindicale au reușit să antreneze tot mai 
mulți muncitori, tehnicieni și ingineri în 
mișcarea de inovații și raționalizări — 
pîrghie importantă a progresului tehnic. în 
anii 1956—1959 s-au aplicat peste 9.000 pro
puneri de inovații și raționalizări, care au 
adus în medie economii de peste 50.000.000 
lei anual. Preocuparea pentru cercetarea 
științifică și introducerea tehnicii noi în 
producție, studierea și aplicarea experien
ței înaintate a Uniunii Sovietice au dat 
rezultate pozitive. în industria petrolului 
se folosesc pe scară largă izotopii radio
activi în diferite operații (cimentări, fisu
rări hidraulice și altele). 

amenințări și provocări ale imperialiștilor 
nu ne sperie, odată ce pe pămînt există 
puternicul lagăr socialist, odată ce avem 
un astfel de prieten, frate și ocrotitor ca 
Uniunea Sovietică — cuceritoare a cosmo
sului. Cauza noastră dreaptă — cauza pă
cii și socialismului, cauza comunismului, 
va învinge !

Delegația noastră, scumpi tovarăși și 
prieteni, vă urează încă odată roi succese 
mari în făurirea societății socialiste, în 
dezvoltarea economiei naționale, a culturii 
și buneistări a oamenilor muncii, noi iz- 
bînzi în lupta pentru pace și prietenie în
tre popoare !

Să trăiască, să prospere și să înflorească 
Republica Populară Romînă și eroicul său 
popor — constructor al socialismului 1 
(Aplauze puternice,).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — 
inspiratorul și organizatorul victoriilor po
porului romîn, trăiască cel de-al III-lea 
Congres ! (Aplauze puternice).

Să se întărească și să se dezvolte prie
tenia veșnică și colaborarea dintre popoa
rele bulgar și romîn ! (Aplauze puternice).

Trăiască puternicul lagăr al socialismu
lui și unitatea sa .în frunte cu Uniunea 
Sovietică ! (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale ! 
(Aplauze puternice).

Slavă marxism-leninismului ! (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

în lumina prevederii din proiectul de 
Directive privind extinderea forajului cu 
turbină pînă la 70 la sută din totalul fo
rajului, trebuie să arătăm că deși volumul 
forajului cu turbină a crescut an de an, 
noi am rămas în urmă în aplicarea aces
tui procedeu tehnologic de mare randa
ment. Comitetul regional de partid n-a 
exercitat un control temeinic asupra tutu
ror sectoarelor de foraj pentru a le deter
mina să dea atenția cuvenită acestei pro
bleme și n-a luptat suficient împotriva 
conservatorismului unor specialiști față de 
tehnica și tehnologia nouă. Comitetul re
gional și organizațiile de partid din sec
torul de foraj au datoria să fie mai perse
verente în extinderea forajului cu turbină, 
avînd toate condițiile pentru îndeplinirea 
prevederilor proiectului de Directive.

Propun ca, de pe acum, Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei, în colabo
rare cu celelalte ministere de resort să 
stabilească măsuri concrete pentru elabo
rarea tehnologiei forajului de adîncime, 
proiectarea și fabricarea nu numai a ins
talațiilor, ci a întregului echipament de 
foraj și extracție.

Muncitorii petroliști și ceilalți oameni 
ai muncii din regiunea noastră au primit 
cu un puternic entuziasm proiectul de Di
rective, la dezbaterea căruia au participat 
315 000 de tovarăși, dintre care au luat cu- 
vîntul peste 23.000 ; s-au făcut 5.900 pro
puneri pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute în proiect. Participanții la dezba
terea proiectului și-au manifestat cu înflă
cărare hotărîrea de a face totul pentru 
transpunerea în viață a politicii partidu
lui, pentru realizarea mărețelor sarcini ale 
planului de 6 ani.

Acestei hotărîri oamenii muncii îi dau 
viață prin lupta lor pentru îndeplinirea 
angajamentului de a pune în funcțiune 
înainte de termen marile obiective indus
triale ce se construiesc în regiune : primul 
generator de 50 de megavați la centrala 
electrică de termoficare de la Brazi ; in
stalația de reformare catalitică de la 
Brazi ; țesătoria de in și cînepă de la Pău- 
lești. Ministerele de resort trebuie să spri
jine aceste angajamente ale muncitorilor 
prin asigurarea la timp a șantierelor res
pective cu documentația și utilajele nece
sare.

In numele comuniștilor din regiunea 
Ploești, asigur Congresul că organizația 
regională de partid Ploești, strîns unită în 
jurul Comitetului Central al partidului, va 
munci neobosit pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congres, pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în patria noastră.

Sthnațl tovarăși,
Dragi prieteni,

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, în nu
mele întregului nostru partid și al poporu
lui cehoslovac transmit Partidului Munci
toresc Romîn, poporului romîn și dum- 
nevoastră tovarăși delegați, un cald salut 
tovărășesc. (Aplauze).

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn analizează rezultatele 
importante obținute în construirea socia
lismului, trasînd totodată perspectivele 
dezvoltării viitoare.

Am urmărit cu bucurie eforturile cons
tructive ale oamenilor muncii din țara 
voastră, care, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, au luptat pentru trans
formarea socialistă a economiei naționale, 
pentru avîntul culturii și creșterea necon
tenită a nivelului de trai. Faptul că în fie
care an planurile de producție au fost în
deplinite și depășite dovedește că aceste 
eforturi au fost încununate de succes. Mul
țumită acestei împrejurări producția in
dustrială globală va fi în acest an cu 
2/3 mai mare decît în anul 1955 și 
de cinci ori mai mare decît în anul 1938.

Succesele pe care le-ați obținut în prin
cipalele ramuri ale industriei au făcut po
sibilă dezvoltarea rapidă a întregii econo
mii naționale. S-a schimbat din temelii și 
a trecut prin transformări profunde și 
agricultura. Agricultura socialistă cuprin
de peste 81 la sută din terenul arabil și 
produce cea mai mare parte a producției 
agricole.

Pe baza avîntului economiei naționale, 
în țara dumneavoastră crește necontenit 
nivelul de trai material și cultural al oa
menilor muncii. Salariile reale au crescut 
în anul 1959 față de anul 1955 cu o trei
me ; reduceți prețurile mărfurilor, vă în
grijiți de copii și de construcția de lo
cuințe. Toate acestea dovedesc că Partidul 
Muncitoresc Romîn acordă creșterii nive
lului de trai al oamenilor muncii o mare 
atenție și grijă.

Partidul vostru și întregul popor romîn 
stau astăzi în fața realizării unor noi pla
nuri îndrăznețe și grandioase de cons
truire a socialismului. Congresul dumnea
voastră dezbate și aprobă Directivele pen
tru planul de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1965. în acest plan 
v-ați fixat sarcini mari în direcția crește
rii accelerate a forțelor de producție, în 
direcția dezvoltării bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, pentru a desăvîrși 
construcția socialistă. Prin terminarea co
lectivizării agriculturii relațiile socialiste 
de producție vor fi instaurate în întreaga 
economie națională. Acestea sînt pla
nuri îndrăznețe. Sîntem convinși că po

în anii regimului democrat-popular și 
îndeosebi după al doilea Congres al 
P. M. R. regiunea Suceava a cunoscut o 
importantă dezvoltare în toate domeniile 
de activitate ; au fost construite sau sînt 
în curs de construcție o serie de impor
tante obiective industriale ca : filatura de 
in și cînepă de la Fălticeni, fabrica de 
lactoză de la Vatra Dornei, fabrica de za
hăr de la Bucecea, fabrica de lapte praf 
Cîmpulung, complexul de industrializare 
superioară a lemnului de la Suceava și 
altele.

Transformări importante s-au petrecut 
și în agricultură, unde sectorul socialist 
de stat și cooperatist cuprinde 68,3 la sută 
din suprafața agricolă a regiunii. S-au 
creat noi unități sanitare, de învățămînt 
și cultură.

în prezent principalul sector al indus
triei regiunii îl reprezintă economia fores
tieră.

în raportul Comitetului Central prezen
tat la Congresul II s-a trasat ca sarcină 
să se pună accentul pe valorificarea mai 
bună a masei lemnoase, pe reducerea de
șeurilor și pierderilor din pădure și din 
prelucrare. Comitetul regional și organi
zațiile de partid din ramura economiei fo
restiere și-au îmbunătățit an de an activi
tatea și au obținut realizări de seamă în 
această direcție.

Preocuparea noastră de bază a fost să 
refacem patrimoniul forestier devastat în 
trecut, să gospodărim cu grijă masa lem
noasă atît în faza de exploatare cît și în 
cea de industrializare, să creștem continuu 
productivitatea muncii atît în exploatări, 
cît și în fabricile de cherestea. în acest 
scop s-a pus accentul pe întărirea organi
zațiilor de partid, pe creșterea rolului 
lor conducător și pe controlul execută
rii hotărîrilor. Creșterea conștiinței ma
selor de muncitori, promovarea în pos
turile de răspundere a unor cadre bine 
pregătite și devotate, au creat condiții pen
tru mai buna organizare a procesului de 
producție și introducerea în producție a 
inovațiilor și raționalizărilor.

Datorită acestor măsuri, în economia 
forestieră a regiunii noastre s-au înregis
trat realizări calitative importante. A fost 
împădurită în această perioadă o supra
față de 27.800 hectare, operațiunile de în
grijire a pădurilor s-au executat pe su
prafețe tot mai întinse; pierderile de 
recoltare și manipulare în exploatări au 
scăzut în perioada 1955—1959 cu 18 la sută 
rezultînd din aceasta o economie de 
120.700 m.c. masă lemnoasă.

An de an s-au îmbunătățit indicii de

Mărețele obiective prevăzute în proiec
tul de Directive ale celui de-al III-lea 
Congres al Partidului exprimă încrederea 
nezdruncinată a poporului nostru într-un 
viitor strălucit, pe drumul construcției so
cialiste.

Realizarea acestor mari sarcini de dez
voltare a economiei naționale necesită for
marea și perfecționarea celor mai nobile 
însușiri ale omului de tip nou. Noi, scrii
torii și oamenii de artă, alături de ceilalți 
lucrători din domeniul ideologic și cultu
ral, depunem eforturi susținute pentru ca 
prin creația noastră să contribuim la fău
rirea profilului moral al omului nou.

Conștiința nouă, socialistă, și-a găsit ex
presia strălucită în activitatea creatoare 
și entuziastă a oamenilor muncii, un 
grăitor exemplu constituindu-1 și realiză
rile obținute în întrecerea socialistă, des
fășurată cu însuflețire în cinstea celui 
de-al III-lea Congres. Acest lucru e și fi
resc. Avem pentru ce să ne însuflețim.

Nu există om al muncii din țara noa
stră care în decursul celor 16 ani de luptă 
și victorii istorice să nu-și fi schimbat si
tuația socială și culturală, gîndirea, 
atitudinea lui față de muncă, asupra căruia 

porul romîn, sub conducerea partidului 
său marxist-leninist, le va îndeplini.

Ne bucură succesele voastre și le con
siderăm ca succese ale noastre. Dezvolta
rea socialismului în țările lagărului socia
list, fiecare succes al vostru, al Uniunii 
Sovietice, al nostru, al tuturor țărilor so
cialiste, este o mare contribuție la întă
rirea forței politice și economice a lagă
rului socialist. Acesta este drumul care 
apropie oamenilor muncii din întreaga 
lume victoria ideilor socialismului.

Considerăm că un factor important al 
trecerii țărilor noastre într-un ritm ac
celerat de la capitalism la comunism este 
colaborarea economică reciprocă, izvorîtă 
din principiile internaționalismului pro
letar. Această colaborare fructuoasă și 
multilaterală îmbogățește neîncetat suc
cesele în construirea socialismului, spo
rește forța noastră comună și întărește 
unitatea țărilor socialiste. De aceea noi 
sîntem bucuroși că și colaborarea eco
nomică dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Cehoslovacă se adîncește 
permanent. O serie de exemple arată că 
ea este folositoare ambelor noastre țări, 
contribuind eficient la dezvoltarea lor 
multilaterală și la apropierea reciprocă.

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de către Ar
mata Sovietică, alături de care au luptat 
și unități romînești, și poporul cehoslovac 
a trecut în revistă rezultatele de pînă 
acum ale luptei sale pentru socialism. Pe 
drumul nostru victorios, am ajuns în 
etapa în care relațiile socialiste de pro
ducție au triumfat în întreaga economie 
națională și a fost construită baza teh
nico- materială a socialismului. (Aplauze). 
In același timp a crescut considerabil și 
continuă să crească nivelul de trai al tu
turor oamenilor muncii. Aceasta înseam
nă că poporul nostru a rezolvat in esență 
sarcinile trecerii de la capitalism la socia
lism și că societatea noastră este acum o 
societate socialistă. (Aplauze).

De aceea, astăzi din inițiativa Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, poporul 
nostru a adoptat și înfăptuiește o serie în
treagă de măsuri importante care vor 
duce la o nouă dezvoltare multilaterală 
a societății socialiste. Am efectuat o adîn- 
că transformare a organizării terito
riale a statului, am mărit considerabil 
competența și responsabilitatea comitete
lor naționale, acum cîteva zile s-au des
fășurat cu succes alegerile pentru Adu
narea Națională. Consiliul Național Slovac 
și Comitetele Naționale. Poporul nostru 
a dezbătut pe larg proiectul Constituției 
noi socialiste a Republicii Cehoslovace, 
care în următoarele zile, împreună cu 
proiectul celui de-al 3-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei naționale, va 

Cuvîntarea tovarășului Ene Țurcanu
utilizare a masei lemnoase. Astfel, la ră- 
șinoa-e s-a realizat în 1959 un indice de 
utilizare de 95,8 la sută față de 91,5 la 
sută în 1955, iar la fag indicele de utili
zare a crescut cu 81 la sută față de rea
lizările anului 1955. în întreprinderile de 
industria'izare s-a acordat o atenție deo
sebită și creșterii randamentului la che
restea și valorificării rămășițelor pentru 
ce’uloză. Valorificarea mai bună a lem
nului în ^copuri industriale a dus la o 
creștere a valorii producției globale obți
nute pe m.c. de la 172 lei în 1955 la 201 
lei în 1959.

Prin măsuri de organizare mai bună a 
muncii și de mică mecanizare, atît în 
sectoarele de exploatare cît și în unită
țile de industrializare a crescut producti
vitatea valorică a muncii pe ansamblul 
economiei forestiere cu 29,4 la sută.

Dacă în 1956 lucram încă cu pierderi 
de peste un milion lei pe întreaga ramură 
forestieră a regiunii, cele mai mari pier
deri fiind în sectorul de exploatare, în 
1959 sectoarele economiei forestiere și-au 
încheiat activitatea cu un beneficiu total 
de 43.149.000 lei. iar în acest an noi pre
vedem rea’izarea unui beneficiu de 
86.176.000 lei.

In raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se arată că în 
economia forestieră sînt rezerve care ne 
vor permite să obținem realizări și mai 
importante.

Concentrarea producției în întreprinderi 
modeme cu profil complex, mecanizarea 
proceselor tehnologice în exploatările fo
restiere, gradul mai înalt de utilizare în 
scopuri industriale a masei lemnoase și 
reducerea pierderilor de exploatare, lucră
rile de îngrijire a pădurilor, ne vor per
mite să reducem masa lemnoasă pusă în 
exploatare, să reahzăm produse de valori 
mai mari și de calitate, să sporim consi
derabil productivitatea și numărul sorti
mentelor.

Studiind sarcinile ce ni le pune în față 
proiectul de Directive, noi considerăm că 
putem realiza următoarele: să împădurim 
pînă în 1962 toate suprafețele restante, iar 
în anii următori să facem împăduriri pe 
suprafețe c° se exploatează curent; prin 
operațiuni de îngrijire a pădurilor să cre
ăm condiții pentru creșterea productivi
tății pădurilor în viitor cu 40—45 la sută, 
și să furnizăm o cantitate mare de mate
rie primă în plus, care poate fi valorifi
cată prin construirea noilor unități de pre
lucrare superioară a lemnului ; prin re
ducerea pierderilor de recoltare și ma
nipulare să obținem o economie de masă 

Cuvîntarea tovarășului Nagy Istvăn
să nu fi acționat ideile patriotismului so
cialist și internaționalismului proletar, 
ideologia partidului nostru.

Au exprimat oare arta și literatura noa
stră aceste mari schimbări ? I-au ajutat 
oare ,pe oamenii muncii să-și dea seama 
de esența și valoarea acestor schimbări ? 
Răspunsul este categoric pozitiv.

In raportul Comitetului Central prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
se arată că „avîntul uriaș al forțelor 
creatoare ale poporului oferă o sursă ine
puizabilă de inspirație pentru scriitorii și 
artiștii noștri“. Justețea acestei constatări 
este confirmată de numeroasele romane, 
nuvele, volume de poezii, piese de teatru, 
scenarii de filme, apărute între cele două 
Congrese, care zugrăvesc, pe de o parte 
trecutul de luptă glorios al partidului nos
tru și insurecția armată de la 23 August, 
pe de altă parte eforturile eroice ale clasei 
noastre muncitoare eliberate, ale țărăni
mii muncitoare și intelectualității în opera 
de construire a socialismului.

Datorită îndrumării partidului avem 
astăzi o literatură și artă realist-socia- 
listă, partinică, exprimînd năzuințele 
poporului constructor al socialismului* 

fi adoptat la Conferința pe țară a parti
dului nostru.

Sîntem conștienți că tot ceea ce a ob
ținut poporul oostru în construcția socia
listă, este rezultatul politicii marxist-le- 
niniste a partidului nostru, politică în
făptuită în condițiile întăririi neîncetate a 
puterii politice și economice a lagărului 
socialist în fruntea căruia se află Uniu
nea Sovietică, în condițiile victoriilor is
torice ale socialismului. (Aplauze).

Sîntem conștienți că, în interesul înfăp
tuirii țelurilor noastre, este nevoie ca* 
sprijinindu-ne pe forța economică și poli
tică crescîndă a lagărului socialist, să ne 
sporim eforturile în lupta pentru o pace 
trainică. Superioritatea tot mai mare a so
cialismului și succesele economiei noastre 
socialiste nu pot fi despărțite de politica 
noastră de pace, deoarece ele sînt într-o 
strînsă legătură reciprocă.

Zădărnicirea Conferinței de la Paris de 
către imperialiștii americani dovedește că 
forțele agresiunii și războiului au învățat 
prea puțin din experiența trecutului și că 
nu vor să țină seama de dorința omenirii 
care vrea să trăiască în pace. Prin atacu
rile lor împotriva politicii consecvente șl 
eficiente de pace dusă de Uniunea Sovie
tică, politică sprijinită de țările socialiste 
și de milioanele de oameni ai muncii din 
toate țările, ei se străduiesc să frîneze 
lupta pentru victoria păcii și să împiedice 
răspîndirea ideilor socialismului în lumea 
întreagă. încercările lor sînt însă condam
nate la insucces, deoarece ideea păcii* 
lupta pentru pace a devenit astăzi miș
carea fundamentală a majorității oameni
lor și este legată de eliberarea popoarelor 
de sub jugul colonial, de eliberare de 
nedreptate socială. Imperialismul interna
țional primește lovitură după lovitură prin 
politica păcii și colaborării pașnice.

De aceea partidul nostru, poporul nos
tru consideră lupta pentru pace ca o parte 
integrantă din eforturile sale constructive 
și sprijină pe deplin politica leninistă de 
pace a Uniunii Sovietice. (Aplauze).

Dragi tovarăși,

Urăm Congresului vostru mult succes în 
lucrările sale, iar poporului romîn noi suc
cese în construirea socialismului! (Aplauze 
puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn* 
sub a cărui conducere oamenii muncii ro
mîni își clădesc viața lor fericită I (A- 
plauze puternice).

Să trăiască și să se adîncească neîncetat 
prietenia popoarelor romîn și cehoslovac ! 
(Aplauze puternice).

Alături de Uniunea Sovietică, înainte 
snre noi victorii ale socialismului și păcii ! 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

lemnoasă de 493.900 m.c. în perioada 
1960—1965. în ce privește utilizarea masei 
lemnoase în scopuri industriale, avem po
sibilități ca încă în anul 1960 să depășim 
sarcina de 70 la sută pusă în proiectul de 
Directive și în 1965 să ajungem la un pro
cent de 78,2 la sută, dînd astfel în 
plus o cantitate de lemn de lucru de 
620.000 m.c. ; randamentul la cherestea va 
crește în această perioadă cu 1.3 Ia sută* 
realizîndu-se o economie de 140.000 m. c. 
bușteni rășinoase ; prin concentrarea pre
lucrării lemnului în combinatele moderns 
care urmează a se construi în regiune 
vom folosi în întregime masa lemnoasă. 
In anul 1965 dintr-un m.c. de lemn dat în 
prod.ucție se vor scoate produse în valoare 
de 487 lei față de 201 lei în 1959.

în continuare, referindu-se la resursele 
importante de materii prime ale regiunii, 
vorbitorul a făcut o serie de propuneri 
pentru valorificarea lor.

Proiectul de Directive a stîrnit un uriaș 
interes în rîndurile oamenilor muncii din 
regiunea Suceava și în același timp un sen
timent de legitimă mîndrie pentru marile 
realizări înfăptuite sub conducerea parti
dului în anii puterii noastre populare. In 
perioada ce a trecut de la cel de-al II-lea 
Congres al P.M.R. au fost dobîndite în 
toate domeniile de activitate, importante 
victorii care sînt oglindite în raportul C.C. 
prezentat Congresului de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Proiectul de Directive a fost dezbătut în 
peste 1.500 adunări la care au participat 
circa 263.000 oameni. în cursul discuțiilor 
s-au făcut numeroase propuneri de inova
ții, de organizare mai bună a muncii, pen
tru creșterea producției și productivității 
muncii, s-au luat angajamente de spori
re a volumului de beneficii peste plan și de 
reducere a prețului de cost în toate între
prinderile.

Spiritul de răspundere și seriozitatea cu 
care oamenii muncii au participat la dez
baterile pe marginea proiectului de Direc
tive, entuziasmul ce a domnit în toate adu
nările organizate, miile de propuneri de 
îmbunătățire a muncii, realizările în pro
ducție ce s-au înregistrat în această pe
rioadă, mă îndreptățesc să asigur Congre
sul partidului nostru că oamenii muncii 
din regiunea Suceava, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, se vor achita cu cin
ste de importantele sarcini pe care le 
pune în față mărețul program de muncă 
și. de luptă al poporului nostru ce va fi 
adoptat de Congresul al III-lea al P.M.R.

lupta eroică a maselor, zugrăvind eroii po
zitivi ridicați din rîndurile maselor pe 
care le însuflețește și le mobilizează în 
muncă. Varietatea tematică, forța unității 
partinice a literaturii noastre se reliefează 
și în creația scriitorilor din rindul mino
rităților naționale. Acest lucru e firesc, 
deoarece creația lor exprimă lupta pentru 
aceleași scopuri comune, pentru adîncirea 
continuă a prieteniei dintre poporul romîn 
și minoritățile naționale.

Desigur încă nu putem afirma că lite
ratura noastră, arta noastră, exprimă în- 
trutotul cerințele literaturii realist-soc:a- 
liste, că ea ar corespunde întrutotul sarci
nilor care ne stau în față de a zugră i tot 
mai profund drumul dezvoltării tării noa
stre spre socialism. Pe viitor va trebui să 
dăm dovadă de mai multă exigentă în ce 
privește unitatea dintre conținutul de i^ei 
și forma artistică. Și aici în primul rînd 
mă gîndesc la desăvîrșirea elementelor in
terne ale operei de artă : dintre elp cea 
mai importantă este arta zugrăvirii carac
terelor Aceasta cu atît mai mult cu cît 
în viața omului de azi s-au produs și se

(Continuare în pag. 4-a)
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produc schimbări radicale, iar în procesul 
traducerii în viață a planului de 6 ani vom 
fi martorii unor transformări și mai adinei 
a conștiinței oamenilor, a universului lor 
emoțional.

Dacă analizăm, de exemplu, unele nuve
le, romane, poezii ale scriitorilor din Cluj, 
care tratează viața țăranilor colectiviști, 
putem remarca că în mică măsură au reu
șit să surprindă cele mai caracteristice tră
sături ale acestora. Scriitorii n-au analizat 
din toate punctele de vedere cum gospo
dăria colectivă transformă viața, gîndirea, 
atitudinea morală, cum lărgește ea orizon
tul țăranilor colectiviști.

Scriitorii din Cluj zugrăvesc tot mai pro
fund schimbările din viața clasei munci
toare. Ei trebuie să reliefeze aceste schim
bări în așa fel îneît ele să se transforme 
în stimulente care să ajute la rezolvarea 
sarcinilor ce revin oamenilor muncii din 
planul de 6 ani al dezvoltării economiei 
naționale.

Din pindul celor mai înaintați muncitori 
se ridică activiști de partid și de stat, lu
crători în domeniul culturii, artei și lite

Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici
Dragi tovarăți și tovarășe,

De la Congresul al n-lea al partidului 
nostru au trecut patru ani și jumătate. 
Deși aceasta reprezintă o perioadă istorică 
scurtă, în acești ani s-au petrecut transfor
mări profunde în toate domeniile vieții 
noastre.

Congresul al III-lea al partidului se va 
înscrie în istoria luptei poporului nostru 
ca un jalon luminos.

Sintetizînd prefacerile adinei care au 
avut loc și desehizind in fața poporului 
nostru noi perspective însuflețitoare. ra
portul Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn. prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej. constituie un 
document de o uriașă însemnătate istorică, 
un model de strinsă și vie legătură intre 
teorie și practică, de aplicare creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste. Aprecierile 
din raport cu privire la crearea bazei eco
nomice a socialismului, lichidarea exploa
tării omului de către om in țara noastră, 
îndeplinirea și depășirea planurilor de 
dezvoltare a industriei, înfăptuirea în li
nii generale a cooperativizării agriculturii 
oglindesc victoriile remarcabile obți - ite 
de poporul nostru muncitor In construi
rea socialismului.

în raport este expus cit se poate de com
plet și de limpede planul puternicului 
avint continuu al economiei naționale in 
perioada 1960—1965 și se trasează liniile 
directoare ale programului de perspectivă 
pînă în 1975. Aceste planuri stat profunde 
prin conținutul lor și impresionante prin 
proporțiile lor. Directivele cu privire la 
planul economic de șase ar.: înarmează 
partidul și poporul nostru cu un program 
concret și mobilizator de dezvoltare a ba
zei tehnico-materiale a socialismului, de 
Încheiere a procesului de creare a relațit- 
lor de producție socialiste ta întreaga eco
nomie în vederea desăvîrșirii construcției 
socialismului. Acesta este un program al 
dezvoltării rapide a forțelor de producție, 
bazat pe continuarea industrializării țării, 
al ridicării bunăstării materiale și cultu
rale a oamenilor muncii.

Succesele noastre, încrederea fa realiza
rea obiectivelor mărețe ce ni le propunem, 
se întemeiază pe faptul că poporul este 
condus cu consecvență pe calea socialis
mului de către încercatul nostru partid 
marxist-leninist și Comitetul său Central 
în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Masele muncitoare văd ta politica par
tidului oglindirea intereselor lor vitale. 
De aceea, ele o înfăptuiesc cu entuziasm 
prin munca lor eroică și plină de abnega
ție. Cu deosebită putere s-a manifestat 
atașamentul oamenilor muncii față de 
partidul nostru și orinduirea democrat- 
populară în decursul dezbaterii proiectu
lui de Directive, in avintul întrecerii so
cialiste în cinstea Congresului. Desfășura
rea largă a activității creatoare a mase
lor de oameni ai muncii de la orașe și 
sate exprimă grăitor democratismul orân
duirii noastre.

In anii care au trecut de la Congresul 
al II-lea al partidului, ca rezultat al con
struirii bazei economice a socialismului, 
al dezvoltării relațiilor de producție so
cialiste și al schimbărilor profunde din 
structura societății noastre, statul demo
crat-popular s-a întărit continuu.

Baza de clasă a statului nostru a deve
nit mai puternică. In acești ani, minunata 
noastră clasă muncitoare și-a afirmat cu 
mai multă tărie rolul ei de conducătoare 
a statului și al întregului popor ta 
opera de construire a socialismului. Ma
joritatea hotărîtoare a țărănimii munci
toare a trecut pe făgașul socialismului. A 
fost lichidată ultima și cea mai nume
roasă clasă capitalistă — chiaburimea.

In prezent, principalele forțe sociale din 
țara noastră sînt clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, care, Împreună cu in
telectualitatea legată de popor, merg cu în
credere sub conducerea partidului intr-un 
front unic pe calea socialismului.

Umăr la umăr, sub conducerea clasei 
muncitoare, într-o strinsă alianță ce con
stituie baza trainică a regimului demo
crat-popular, muncitorii și țăranii și-au 
dovedit în mod practic capacitatea de a 
conduce cu pricepere treburile statului, de 
a construi o orînduire fără exploatatori, 
de a smulge țara din înapoierea în care a 
fost ținută de clasele exploatatoare și im
perialiștii străini și au deschis poporului 
muncitor calea spre bunăstare.

Unitatea moral-polltică a întregului po
por muncitor, se dezvoltă și se manifestă 
tot mai puternic ca o forță motrice a so
cietății noastre.

Chiar și personalități și cercuri capita
liste din Occident s-au văzut nevoite nu o 
dată să recunoască cit de adinei sînt ră
dăcinile pe care statul și orinduirea noa
stră le au în masele largi populare. Vi-

Am ascultat raportul Comitetului Cen
tral al Partidului nostru, prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu 
inima pătrunsă de mare bucurie și mîn- 
drie că fac parte dintr-un astfel de 
partid ca Partidul Muncitoresc Romîn, 
credincios ideilor marxist-leniniste, care 
își consacră toate puterile- și întreaga sa 
activitate cauzei poporului muncitor.

Succesele obținute în dezvoltarea eco
nomiei naționale reflectă fermitatea cu 
care partidul nostru aplică în practică 
principiul leninist de creștere cu precă
dere a industriei producătoare de mij

Cuvîntarea tovarășului Naghi Istvăn
raturii. Tot mai mulți tineri muncitori 
ajung la institute de învățămînt superior, 
mărind în felul acesta numărul Intelec
tualilor. Din toate acestea reiese că ope
rele care intenționează să zugrăvească via
ța muncitorilor, viața clasei conducătoare a 
societății noastre, nu se poate mărgini nu
mai la redarea vieții din fabrică. A oglindi 
viața de astăzi a clasei noastre muncitoare 
înseamnă a reda tot ceea ce este esențial 
în procesul marilor transformări revolu
ționare din societatea noastră, al cărei fac
tor hotărîtor este lupta clasei muncitoare 
condusă de partid.

Strîns uniți și înfrățiți cu poporul romîn, 
oamenii muncii maghiari, germani, și de 
alte naționalități, luptă cu însuflețire 
pentru înflorirea patriei noastre — 
Republica Populară Romină. Noi, scri
itorii. am redat în operele noastre 
această muncă și viață comună : în viitor 
literatura noastră va trebui să zugrăvească 
cu și mai multă forță frăția dintre po
porul romîn și minoritățile naționale.

Pentru ca scriitorii și artiștii noștri să 
tină pas cu procesul de dezvoltare a so
cietății noastre și să surprindă noile feno
mene care apar, ei au nevoie de o temei

zitindu-ne țara, S. P. Chamber, președin
tele marelui concern englez „Imperial Che
mical Industries", a spus : -Am fost im
presionat de entuziasmul oamenilor din 
țara dv., al personalităților oficiale, al ce
lor ce lucrează in fabrici", iar americanul 
Holland Roberts, membru al Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, a declara: re
cent : ,.Ca și Marco Polo, eu am găsit aici 
o lume cu totul nouă, foarte unită și 
strîns legată de celelalte țări socialiste, 
cu un spirit creator, cu o personalitate 
proprie".

Caracterul de nezdruncinat al coeziunii 
poporului in jurul partidului $. guvernu
lui, i-a făcut pe agenții imperialiștilor 
să-și exprime nu o dată regretul că ta țara 
noastră e ..liniște". Visurile celor care sint 
îngrijorați de ..liniștea" din țara noastră 
nu se vor realiza niciodată, căci unitatea 
poporului in jurul partidului și guvernu
lui este de neclintit, iar organeie noastre 
de stat vor liniști ca și pisă acum pe toți 
cei ce ar încerca să lovească in realiză
rile oamenilor muncii din țara noastră.

Corespunzător profundelor schimbări so- 
dal-economice petrecute in acest timp, au 
evoluat și funcțiile statului nostru.

El iși îndeplinește cu succes rolul său 
de instrument principal al creării și dez
voltării relațiilor de producție socialiste. O 
lărgire continuă cunoaște funcția ecocomi- 
co-organizatorică și cultural-educativâ a 
statului democrat-popular. Această extin
dere ■ fost și este determinată de sarcinile 
tot mai complexe puse de f-lcstrea plani
ficată a resurselor, asigurarea proporfiiloî 
juste ta economie pentru construirea ba
zei tehnico-materiale a social: SJnulm, ridi
carea continuă a niveiului de trai al ma
selor muncitoare și cocsohdarea reiafiite 
de producție socialiste. Imsâși întocmirea 
planurilor economice pe care le derhatetn. 
constituie o dovadă pri trare a eapactafi- 
ecooocnieo-ocgaeizatoc.ee creare» a staric- 
ltri nostru. In procesul de dervtitare a 
bazei tehnico-tnatenaJe a soma'1 miuitn. 
de desăvârșire a ccest. .<t r «ocafirte. 
funcția eeoocaico-crgamzatomeă a satu
lui se va tetări și ma. mult. importanța 
ei va crește

Victoriile semnate aie sodaltsmjui in 
toate domemue. teta de neadrundcat a 
ortoduirii noastre de sat. usnates pou- 
fico-mceală a popersta: nxmertor o 
dată cu desființarea casete exploa
tatoare. au îngustat ioc ms. nmit tere
nul de acțiuDe al demestate dușmane 
socialismului, detererinlnd -XI proces de 
treptată resaingere a funepe. represive a 
statului.

I-egifertad  desfi -țarea depfinâ a reiate
lor de exploatare cap tal: sta la sate, prin 
Decretul Prezidiului Maru Aiurtar. Sa- 
ționale cu privire la îirtetwm orxtaror 
forme de exploatare a or-nthr. de către oct 
în agricultură, puterea noastră P v‘—ata a 
dat posibilitatea ceior care nu mai exploa
tează munca altora să-t asărcre exis
tența prin muncă proprie

în ultimii ari. partidul s: g-ver-'J au 
luat măsuri de amnistiere, reducer. de 
pedepse, grațieri legate de deferite infrac
țiuni. dind posibilitate anumite de
mente să se reab-hteze g ta se Încadreze 
intr-o muncă cinstită s txusc. -rt. 1 ă. S-a 
dezvoltat activitatea statuhr de apărare a 
proprietății obștești și a avutului cetățe
nilor. a ondinei și normelor de cocviețmre 
socialista

Pe măsura înaintării spre socialism, ca
pătă o tot mai mare importanță rolul e- 
ducativ al statului, organizarea ș: activi
tatea maselor Perfecționarea vieții de 
stat socialiste, dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, iși gAsesc expresia fa 
creșterea importanței formelor obștești de 
inriurire și reeducare, a influenței educa
tive. exercitate nemijlocit de colectivita
tea oamenilor muncii. Astfel. combaterea 
unor încălcări a regulilor de wniețidrs 
in societate trece treptat din cotr.petir.ta 
organelor administrative ale statului in 
cea a organelor obștești — consiliile de ju
decată tovărășească, adunările generale 
ale oamenilor muncii. Forța opiniei pu
blice înaintate se dovedește atit de pu
ternică, incit au fost cazuri cina cei care 
săvîrșiseră abateri ar fi preferat ta fie 
deferiți justiției decit să fie puși in si
tuația de a da socoteală colectivului din 
care făceau parte. în acele împrejurări ta 
care anumiți cetățeni s-au făcut ecoul 
unor instigații puse la cale de elementele 
dușmănoase și au Încălcat regulile de 
conviețuire cetățenească, s-au luat mă
suri de către organele de partid, sindi
cale și ale sfaturilor populare, de prelu
crare a cazurilor respective în adunări pe 
întreprinderi sau organizații obștești, ceea 
ce a contribuit la mobilizarea opiniei pu
blice, la ridicarea nivelului de conștiință 
cetățenească al maselor.

Desigur, această evoluție a funcției re
presive a statului nu înseamnă micșora

Cuvîntarea tovarășei Eva Feder
loace de producție. Pe baza dezvoltării în 
ritm rapid a industriei producătoare de 
mijloace de producție, s-au obținut rea
lizări importante și în industria bunuri
lor de consum.

în perioada care a trecut de la cel de-al
II-lea  Congres al partidului, pentru dez
voltarea industriei bunurilor de consum 
din regiunea Oradea au fost alocate in
vestiții în valoare de aproape 50 milioane 
lei. Au fost reutilate și parțial moderni
zate 8 întreprinderi. în anul 1959, pro
ducția globală a industriei alimentare din 
regiunea noastră a crescut cu 19,2 la sută 
față de 1955. S-au lărgit sortimentele 

nică pregătire marxist-leninistă. Pentru ca 
în lucrările lor să seziseze într-adevăr ve
riga principală din realitatea noastră, este 
necesar ca ei să cunoască profund reali
tatea, să aibă o viziune adîncă și clară asu
pra fenomenelor sociale. Să stimulăm deci 
tipul scriitorului-reporter, care se de
plasează des pe teren ; mai ales tinerii 
scriitori să fie educați în această direc
ție.

Noi, scriitorii din Cluj, romîni și ma
ghiari, adînc pătrunși de însemnătatea is
torică a celui de al III-lea Congres pen
tru viitorul patriei, ne angajăm ca prin 
operele pe care le vom crea să ne arătăm 
demni de măreția epocii pe care o va 
parcurge țara noastră — să zugrăvim fi
gura luminoasă a făuritorului zilei de inli
ne a poporului nostru. Creația noastră nu 
poate fi exprimată în cifrele de control 
ale planului economic. Dar prin operele 
noastre noi vrem să fim părtași la fiecare 
bătălie pe întreg frontul imens al con
strucției socialiste, vrem să fim prezenți 
în fiecare urină, șantier, sau laborator, 
unde cifrele planului nostru se transformă 
în realitățile unei vieți îmbelșugate și fe
ricite.

rea vigilenței față de elementele reacțio
nare înrăite, fanatice, față de spionii și 
diversioniștii agent ai spionajului impe
rialist, care in ura lor față de socialism 
Încearcă să lovească ta cuceririle oameni
lor muncii. Cu atit mai necesar este a- 
ceasta in prezent, cind Statele Unite ale 
Americii au ridicat la rangul de politică 
oficială de stat activitatea subversivă și 
de spionaj Împotriva țărilor lagărului so
cialist. Organele de stat vor preveni ți 
descoperi orice încercare a acestor ele
mente dușmănoase. fărfndu-le să simtă in 
viitor, ca ți pitta acum, fermitatea necru
țătoare a statului democrat-popular.

Organele Ministerului Afacerilor Inter
ne, In lupta împotriva dușmanilor de tot 
felul, au acumulat o experiență bogată ta 
dezvoltarea legăturilor lor cu oamenii 
muncii. eu organizațiile obștești. Organele 
noastre de stat an avut și au sprijinul larg 
al maselor împotriva dementelor huliga
nice. hoplor t a altor infractori care în
calcă l«y ie staruhn. Un rol deosebit îl 
au la sase firma-„.mie de pază obștească, 
care, prin activitatea te. au prevenit ac
țiunile unor ce atentau la pro
prietatea obșsească sau la avutul perso
nal al cetațente.

C*i,rr~ții • neîncetate a ac-
triritâț:: CLginrkr XCmsxeruiw Afacerilor 
Interne, o js a tunxror organelor de stat, 
o cotșt ~~-.e intinrea continuă a condu
cerii lor os către partid și legătura cu 
E-.ase>

Trebuie spes câ roiul ereseind al orga- 
Bizațtfkr ohîesfi in nața noastră socială 
nu duce <Se oc la scăderea importanței 
orguseke de ssa* sac economice, centrale 
șx keaJe în ccesKr^rea. <nria.:gnu!ui.

După s » arăta: in raport, sint dău
nătoare dm psact de vedere teoretic si 
prarcc oracrpt-Je azr-rsarrisîe aie reri- 
g<rcș:->jr eoeteecperaac oare încearcă să 
grcșeceae srrțwrtxrța statnh» si a orxa- 
Bder sade ia opera de Sartre a rrtzr.fr» 
KEfc.

Acesae eorxepCn -jateeae dezarmarea 
clase*, janr.tcare. hpsâree e de anal din
tre cele mu jpurw.te 3»srur»ire pen
tru ecesmurea sncalrsna£ir. si apărarea 
dcertnlor revotuțzoeare ale camem'or 
rruner

Practica țării noastre, a tuturor țărilor 
a coofmnat pe deplin justețea 

teorjei =arxis?4€ranisse. potrivit căreia 
szatZte socia'. g joacă un imens rol in crea
rea î. dezvoltarea orindaini aortaîtsîe.

Trind seama că in țările capitaliste se 
găsesc persoane fugite din țara noastră, 
care au fost induse in eroare de propa
ganda dușmană, sau tirite de trupele hîtle- 
r-ste in retragere, prîztr-un decret al Pre- 
tir-l-u Adunări Naționale s-a creat
poonJ^tatea de repatriere pentru tați a- 
cea care înțeleg să se încadreze In munca 
pașrtcă a pcpcrulu: nostru, chiar și pen
tru cet. care în trecut s-au făcut vmerrați 
de d-fer.te fapte penale De la apariția 
decrerdn s-au resnxxs în patrie pesta 
4J00 de persoane, care an: de zile au 
hpKt de lingă famflrile Jor. iar datorită 
gr.nt ramduhii ș: guvemurui. au asigu
rate condiții de a munci cinstit.

Pe lingă funcțile sale interne, statul nos
tru democrat-popular îndeplinește funcții
le sale externe. Un rol important continuă 
să aibă funcția de apărare a țării, funcție 
care se menține atita r.mp dt există forțe 
agresive și posibilitatea unei agresiuni im- 
perialiste.

Tara noastră dezvoltă rdații cu toate 
tăr.le. fără deosebire de regim social, pe 
baza prâcțHuhxi coexistențe: pașnice, a 
respectului independenței și suveranității 
naționale, integrități: ter.toriale. deplinei 
egalități in drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

RelațUe externe diplomatice, economice 
și culturale ale țării noastre cu peste 70 
țări, participarea activă in diferite orga
nisme internaționale si cuvîntul ei hotărit 
pentru pace, au contribuit la creșterea 
prestigiului internațional al Republicii 
Populare Romine.

Tovarăși,

Poporul nostru, bizuindu-se pe succesele 
sale istorice, pășește mai departe, plin de 
încredere în forțele sale, pe drumul socia
lismului. Eroica noastră clasă muncitoare, 
țărănimea muncitoare, intelectualitatea le
gată de popor. întregul nostru popor, în 
frunte cu conducătorul său încercat — 
Partidul Muncitoresc Romin, va îndeplini 
cu succes noile și mărețele sarcini ce-i 
stau în față.

Permiteți-mi să încredințez Congresul al 
III-lea al partidului că organele și lucră
torii Ministerului Afacerilor Interne vor 
sluji și pe viitor cu devotament și spirit 
de sacrificiu cauza sfîntă a socialismului, 
a poporului muncitor, cauza apărării păcii.

produse în industria alimentară, s-a îm
bunătățit calitatea și prezentarea lor.

Pe baza indicațiilor date de plenarele 
Comitetului Central, comitetul regional 
a organizat o largă acțiune pentru reduce
rea prețului de cost și creșterea benefi
ciilor întreprinderilor. Au fost antrenate 
larg în această acțiune sindicatele. în 
anul 1959 și în primele 5 luni ale acestui 
an au fost realizate economii peste plan 
la prețul de cost în valoare de peste 18 
milioane lei.

Comitetul regional de partid a dat aten
ție îmbunătățirii muncii de partid în in
dustria alimentară, întăririi rolului 

conducător al organizațiilor de bază la 
locurile de producție. Organizațiile de bază 
folosesc acum mai calificat dreptul de con
trol asupra conducerilor administrative ale 
întreprinderilor, iar munca politico-orga- 
nizatorică este tot mai strîns legată de 
realizarea sarcinilor de producție. Organi
zațiile de partid au fost îndrumate să ur
mărească felul cum conducerile adminis
trative și comitetele sindicale stimulează 
și se ocupă de perfecționarea continuă a 
procesului tehnologic, de introducerea și 
extinderea micii mecanizări, a metodelor 
și inițiativelor avansate.

în ultimii 4 ani, muncitorii și tehnicie
nii din industria alimentară au făcut peste 
1.600 propuneri de inovații și raționalizări, 
din care au fost acceptate și aplicate 950.

Hotărîrea Comitetului Central cu pri
vire la înființarea comisiilor economice a 
constituit un sprijin deosebit în munca 
organelor de partid regionale și raionale ; 
ele dau acestor organe posibilitatea să re
zolve mai competent problemele legate de 
conducerea activității economice.

Comitetul regional de partid a indicat 
comisiilor economice să studieze posibili
tățile de reducere a consumurilor specifice 
de materii prime în diferite întreprinderi. 
Ca urmare, s-au format colective din in
gineri, maiștri și economiști care s-au de
plasat în întreprinderi pentru a studia la 
locurile de producție posibilitățile de re
ducere a consumurilor specifice.

Sub îndrumarea Comitetului regional 
de partid, comisiile economice au studiat 
în mai multe întreprinderi posibilitatea

Cuvîntarea de salut a tovarășului Pin Cijen
Dragi tovarăși,
Din însărcinarea Comitetului Central al 

Partidului Comunist Chinez și în numele 
tuțuror membrilor Partidului Comunist 
Cninez, al întregului popor chinez, dele
gația Partidului Comunist Chinez felicită 
călduros cel de-al III-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn și transmite, 
prin acest Congres, un salut cordial glo
riosului Partid Muncitoresc Romîn și po
porului romîn. (Aplauze).

Sub conducerea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte 
cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, eroicul 
și harnicul popor romîn a obținut, prin 
munca sa creatoare, uriașe realizări în 
opera de construire a socialismului. Eco
nomia națională a Romîniei se dezvoltă 
impetuos. în acest an, producția indus
trială a Romîniei va fi de 5 ori mai mare 
față de nivelul cel mai înalt atins înainte 
de cel de-al doilea război mondial. în 
transformarea socialistă a agriculturii, Ro- 
minia a obținut de asemenea succese în
semnate, numărul gospodăriilor țărănești 
croperativizate reprezintă peste 81 la sută 
din totalul gospodăriilor țărănești din în
treaga țară. A crescut considerabil nive
lul de trai material și cultural al poporu
lui romin. Toate aceste realizări au pus o 
bază solidă pentru dezvoltarea și pe mai 
departe a operei voastre de construire a 
socialismului, întărind în același timp for
țele lagârulu: socialist, in frunte cu Uni
unea So*. .et;că. Astăzi, țara voastră a de
venit o țară socialistă, cu un înalt nivel in
dustrial Republica Populară Romînă. ca 
r celelalte țâri socialiste frățești, inflo- 
res^e dm r in e șj dev.ne tot mai bogată 
fr. puter^că. desnoastriod pe deplin 
supericri^tea mcnciparabilă a socîaLs- 
Erulm fa^ de capitalism.

CeoeeesteE: eu crr.<trj:rea patriei lui, 
poporul romin a adus o importantă con- 
tnbuțăe ia lupta împotriva politicii de 
agresiune ș; de război a imperialismului 
St Ia lupta pentru apărarea păcii în lu
mea întreagă.

Devciat marxism-leninismului, Partidul 
Muncitoresc Romin, a dus și duce o luptă 
hstărită împotriva revizionismului contem
poran, pentru apărarea unității rinduri- 
lor mișcării comunisie internaționale și 
penmu apărarea purității marxism-leninis- 
mului.

Toate aceste realizări obținute și contri
buții aduse de partidul și poporul vostru 
bucură și însuflețesc foarte mult poporul 
chinez și Partidul Comunist Chinez. Suc
cesele voastre sint și ale noastre, după 
cum succesele noastre sint și alte voastre.

Tovarăși,
Congresul vostru va dezbate și va adop

ta Directivele pentru pianul de dezvoltare 
a economie: naționale pe anii 1960—1965 
ș: pentru program-jl economic de perspec
tivă ai țânî voastre-

Direonvele pentru planul de 6 ani arată 
că sarcina fundamentală a planului eco
nomic pe perioada de 6 ani este dezvol
tarea oazei tehnico-materiale a socialismu
lui, creșterea rapida a forțelor de produc
ție, in vederea desăvîrșirii construcției so
cialiste. In anul 1965. valoarea producției 
globale industriale va fi de 2,1 ori mai 
mare decit in 1959. cea agricolă va crește 
cu 70—S0 la sută ; se va desăvirși trans
formarea socialistă a agriculturii. Mărețul 
program economic de perspectivă a arătat 
poporului romin calea de trecere treptată 
la construirea comunismului. Planul de 
6 ani și programul de perspectivă măresc 
și mai mult elanul și încrederea poporu
lui romin in opera de construire a socia
lismului și a comunismului. Sub conduce
rea partidului vostru, poporul romin își 
va uni și mai strîns rîndurile, va merge 
înainte ca un singur om, dind dovadă de 
abnegație in muncă, va lupta pentru obți
nerea de noi succese, inaintînd cu min- 
drie spre perspectivele luminoase și fru
moase la care visează întreaga omenire. 
Comuniștii chinezi urează in mod căldu
ros succes deplin Congresului partidului 
vostru. (Aplauze prelungite).

în prezent, țările lagărului nostru so
cialist se dezvoltă impetuos. Marele po
por sovietic a obținut realizări uriașe în 
construcția desfășurată a comunismului și 
înfăptuiește cu succes planul septenaL 
Celelalte țări socialiste din Europa și Asia 
au obținut de asemenea realizări impor
tante și însuflețitoare în opera lor de 
construire a socialismului.

Poporul chinez, însuflețit de cele trei 
comori — linia generală a partidului, ma
rele salt înainte și comuna populară — 
după ce a realizat doi ani de-a rîndul un 
mare salt înainte în economia națională 
și după ce a îndeplinit în doi ani princi
palii indici ai celui de-al doilea plan cin
cinal, luptă energic pentru realizarea în 
anul acesta a unui salt înainte, continuu, 
mai bun, mai multilateral al economiei 
naționale. în prezent, în țara noastră se 
desfășoară o mișcare a întregului popor 
pentru revoluția tehnică și revoluția cul
turală. Prin această mișcare, poporul no
stru și-a dezvoltat și mai mult spiritul lui 
revoluționar, iar forțele de producție ale 
țării noastre s-au dezvoltat și mai mult. 
Sîntem profund convinși că, sub conduce
rea Partidului Comunist Chinez, în frunte 
cu tovarășul Mao Țze-dun (aplauze), po
porul chinez va putea ajunge din urmă și 
depăși, în 10 ani, sau într-un timp și mai 
scurt, Anglia în ceea ce privește producția 
principalelor produse industriale și apoi va 

extinderii mecanizării diferitelor faze ale 
procesului de producție, făcînd în această 
privință propuneri valoroase.

La propunerea comisiei economice, co
mitetul regional de partid a indicat reor
ganizarea cabinetelor tehnice și a comi
siilor de inovații, complectîndu-le cu ca
dre bine pregătite.

Comitetul regional de partid a îndrumat 
organele și organizațiile de partid să des
fășoare o muncă politică multilaterală în 
rîndul muncitorilor pentru ridicarea nive
lului lor de calificare. Ca urmare, un nu
măr tot mai mare de muncitori se ridică 
în rîndurile fruntașilor în producție, fo
losind pe scară largă metode înaintate.

Pentru amplasarea cît mai judicioasă a 
unor obiective din industria alimentară, 
comitetul regional a folosit colective largi 
de specialiști care au făcut propuneri ba
zate pe calcule tehnico-economice detai
late.

O contribuție valoroasă au adus comi
siile economice cu ocazia desfășurării lu
crărilor de întocmire a propunerilor pen
tru proiectul de plan pe anii 1960—1965 și 
pentru planul economic de perspectivă. In 
această activitate au fost antrenați, pe 
lîngă membrii comisiilor economice, un 
număr de peste 500 de specialiști din ac
tivul fără de partid. Putem spune că, nu
meroase rezerve economice ale regiunii 
noastre au fost scoase la iveală datorită 
studiilor efectuate în această perioadă.

Cu toate rezultatele obținute, nu putem 
afirma însă că în munca comisiilor eco
nomice nu au existat și părți negative.

transforma China într-o țară socialistă, pu
ternică, cu o industrie modernă, cu o a- 
gricultură modernă și cu o știință și cul
tură modernă. (Aplauze).

Deși între China și Romînia se întind 
munți și ape fără număr, idealul șl cauza 
comună unesc strîns laolaltă popoarele 
țărilor noastre și partidele noastre. în ul
timii ani s-au dezvoltat și mai mul rela
țiile de prietenie și colaborare dintre po
porul chinez și poporul romîn. în cursul 
construirii socialismului în țara noastră 
am primit necontenit sprijinul vostru. Do
resc să mă folosesc de acest prilej pentru 
a exprima mulțumiri cordiale partidului 
vostru și poporului vostru. (Aplauze).

Tovarăși,

ani^ 
în conti- 
american 
de a se 
pregătin-

Situația internațională este foarte favo
rabilă luptei popoarelor pentru pacea lu
mii și cauza progresului omenirii. Sîntem 
deja în epoca în care vîntul de Răsărit 
predomină asupra vîntului de Apus. Noi 
o ducem pe zi ce trece tot mai bine, iar 
dușmanul intră tot mai mult în putre
facție. In același timp, bucurîndu-se de 
simpatia și sprijinul lagărului socialist^ 
lupta dreaptă a popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină împotriva imperia
lismului și lacheilor lui se dezvoltă im
petuos și a devenit un torent istoric de 
nestăvilit. Eroicul popor cubanez a dat 
un exemplu strălucit pentru popoarele 
din America Latină. Poporul algerian^ 
care-și varsă cu vitejie sîngele pe cîmpul 
de bătălie. însuflețește prin spiritul lui 
de luptă dirză mișcarea național-demo- 
cratică a popoarelor din întreaga Africă. 
Ac-.rm. in Coreea de Sud, Turcia și Ja
ponia. aflaie sub crunta dominație ame
ricană. se creează un nou front de luptă 
împotriva imperialismului și lacheilor lui. 
Poporul japonez a desfășurat, val după 
val, o luptă eroică de mase împotriva 
imperialismului american și lacheilor lui 
și a zădărnicit planul căpeteniei impe
rialismului american — Eisenhower — de 
a vizita de data aceasta Japonia. Frontul 
de luptă a popoarelor lumii împotriva 
imperialismului și lacheilor lui se lărgeș
te necontenit. într-adevăr, imperialismul 
nu mai are mult de trăit. (Aplauze).

în prezent, imperialismul american 
dușmanul cel mai înrăit al popoarelor din 
întreaga lume, a ajuns într-o situație de 
izolare fără precedent. în ultimii 
pentru a scăpa de situația sa 
nuă înrăutățire, imperialismul 
recurge neîncetat la manevra 
pronunța fățarnic pentru pace, 
du-se de fapt de război și caută din răs
puteri ca. sub masca unei păci false, să 
întreprindă agresiuni și să pregătească 
un nou război. Dar imperialismul ameri
can este un dascăl bun prin exemple ne
gative. Recent, acțiunile criminale ale 
S.U.A. de violare a spațiului aerian al 
Uniunii Sovietice și de torpilare a con
ferinței șefilor de guverne ale celor patru 
puteri au smuls în întregime masca im
perialismului american și a căpeteniei lui 
— Eisenhower — și au dezvăluit adevărata 
față criminală a imperialismului ameri
can. Prin aceasta, popoarele lumii au pri
mit o bună lecție. Imperialismul, în ulti
mă instanță, este imperialism, vorbele lui 
frumoase nu pot fi crezute niciodată.

Poporul chinez sprijină întru totul pozi
ția justă și fermă adoptată de tovarășul 
Hrușciov față de agresorii americani în 
ședința preliminară a Conferinței șefilor 
guvernelor celor patru puteri, sprijină 
întru totul lupta dreaptă a popoarelor 
Uniunii Sovietice împotriva agresiunii a- 
mericane. (Aplauze). Partidul Comunist 
Chinez și poporul chinez au considerat și 
consideră din totdeauna că lagărul socia
list reprezintă un tot întreg și că agresiu
nea imperialiștilor americani împotriva 
oricăreia din țările surori este o agresiune 
împotriva Chinei, o agresiune împotriva 
întregului lagăr socialist. Dacă imperialiș
tii, în frunte cu S.U.A., ar îndrăzni să 
recurgă la provocări împotriva țărilor la
gărului socialist, poporul chinez, stînd a- 
lături de popoarele țărilor frățești, le va 
da cu fermitate agresorilor o ripostă 
bitoare.

zdro-

Tovarăși,

Evoluția situației internaționale a do
vedit pe deplin justețea Declarației Con
sfătuirii de la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste care a avut loc cu doi 
ani și jumătate în urmă. Declarația arată, 
pe de o parte, că „atîta timp cît se men
ține imperialismul va rămîne și terenul 
pentru războaie agresive", că cercurile a- 
gresive din S.U.A. sînt „centrul reacțiunii 
mondiale" și „dușmani de moarte ai ma
selor populare" și că „popoarele tuturor 
țărilor trebuie să dea dovadă de cea mai 
mare vigilență în ceea ce privește pri
mejdia de război creată de imperialism", 
iar, pe de altă parte, mai arată că „for
țele păcii au crescut într-atîta îneît există 
posibilitatea reală de a preîntîmpina un 
război". Dacă lagărul socialist, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, proletariatul inter
național și avangarda sa, popoarele țărilor 
din Asia, Africa și America Latină care 
luptă pentru eliberare, popoarele țărilor 
capitaliste care luptă împotriva capitalis
mului monopolist, statele și popoarele iu
bitoare de pace din lumea întreagă se vor 
uni, atunci războiul va putea fi împiedicat

Comisia economică a comitetului regional 
de partid a scăpat din vedere studierea 
unor probleme cum este de pildă, posibi
litatea reducerii greutății specifice a chel
tuielilor adminisțrativo-gospodărești în in
dustria noastră alimentară din regiune.

Vreau să arăt — a spus în continuare 
vorbitoarea — că practica folosită de 
Ministerul Industriei Bunurilor de Con
sum de a schimba pe parcurs indica
torii de plan, ne creează multe nea
junsuri. în ceea ce privește munca 
Ministerului Industriei Bunurilor de 
Consum, mai putem arăta și alte lipsuri. 
Oare de ce fabrica de ulei Interindustrial 
din regiunea Oradea trebuia să livreze ulei 
de in în alte regiuni, iar fabricile consu
matoare de ulei din orașul Oradea să 
primească acest produs din București și 
Timișoara, unde este trimis același pro-< 
dus fabricat în regiunea noastră ? Pro-* 
punem ca Ministerul să analizeze cauzele 
acestor încrucișări și să ia măsuri de re
mediere.

Oamenii muncii din regiunea noastră 
— romîni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — au primit cu mare entu
ziasm proiectul de Directive ale celui 
de-al III-lea Congres. înfrățiți în muncă, 
ei au închinat Congresului noi succese.

Oamenii muncii din regiunea Oradea își 
exprimă dragostea și încrederea nețărmu
rită față de partid. Ei asigură Congresul 
că nu-și vor precupeți forțele pentru a 
înfăptui cu succes mărețele obiective sta
bilite de Congres pentru dezvoltarea și în
florirea patriei noastre socialiste 1

și pacea apărată. (Aplauze). Aceasta în
seamnă că natura agresivă și jefuitoare a 
imperialismului nu se va schimba în nici 
un chip, că imperialiștii americani sînt 
principalii dușmani ai păcii mondiale și că| 
popoarele lumii nu pot nutri în nici uni 
chip nici o iluzie față de imperialiști, în
deosebi față de imperialiștii americani. Ele 
trebuie să păstreze o vigilență ascuțită, să 
ducă cu tot mai multă perseverență și 
energie lupta împotriva imperialiștilor a- 
mericani și a lacheilor lor, unindu-se și 
sprijinindu-se reciproc în luptă. Aceasta 
înseamnă, de asemenea, că forțele maselor 
populare și lupta lor sînt factorul hotărîtor 
pentru împiedicarea războiului șl apărarea 
păcii mondiale. Numai prin întărirea ne
contenită a forțelor popoarelor din 
țările lagărului socialist, prin întări
rea necontenită a forțelor mișcării 
de eliberare a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină, prin întărirea 
necontenită a forțelor luptei revoluționare 
a popoarelor din țările capitaliste înseși; 
sprijinindu-ne pe unitatea tuturor acestor 
forțe, ducînd o luptă hotărîtă împotriva 
imperialiștilor americani și a lacheilor lor 
și izolînd la maximum pe imperialiștii a- 
mericani, războiul poate fi împiedicat și 
pacea lumii — apărată (Aplauze).

Față de creșterea impetuoasă a luptei 
popoarelor lumii împotriva imperialiștilor 
și lacheilor lor, datoria sfîntă a noastră, a 
comuniștilor, este ca pe baza Declarației 
Consfătuirii de la Moscova să întărim uni
tatea lagărului socialist și a mișcării co
muniste internaționale și, în același timp,- 
avînd ca nucleu această mare unitate, să 
unim toate forțele din lume care 
pot fi unite, închegînd cel mai 
larg front unic antiimperialist. Uni
tatea lagărului socialist și a miș
cării comuniste internaționale consti
tuie cea mai sigură chezășie a cauzei păcii 
în lumea întreagă, a cauzei eliberării cla
sei muncitoare și a tuturor popoarelor asu
prite. Imperialiștii se tem cel mai mult de 
această unitate a noastră și de aceea caută 
în fel și chip să o submineze. Revizioniștii 
contemporani reprezentați prin gruparea 
lui Tito, făcînd jocul imperialiștilor, sub
minează din răsputeri această unitate e 
noastră și servesc interesele imperialiști
lor și îndeosebi ale imperialiștilor ameri
cani. Pentru apărarea unității lagărulu 
socialist și a mișcării comuniste internațio
nale, noi trebuie să ducem pînă la capă 
lupta împotriva revizionismului contempo 
ran, demascînd complect chipul lor de re 
negați, lichidînd complect veninul ideolo 
gic răspîndit de ei și zădărnicind definith 
toate acțiunile lor criminale de subminare 
(Aplauze).

Tovarăși,

Cauza noastră este măreață, forța noas 
tră este puternică, iar steagul nostru - 
marxism-leninismul - este atotbiruitoi 
Să înaintăm cu curaj și plini de încreder 
spre comunism, viitorul strălucit al între 
gii omeniri.

îngăduiți-mi acum să dau citire salutv 
lui Comitetului Central al Partidului Cc 
munist Chinez !

Dragi tovarăși delegați î

în numele tuturor membrilor Partiduli 
Comunist Chinez și al întregului popor ch: 
nez, Comitetul Central al Partidului Cc 
munist Chinez transmite calde felicită 
frățești celui de-al III-lea Congres al Part 
dului Muncitoresc Romîn și, prin Congre 
un salut cordial poporului romîn. (Aplau? 
prelungite).

în decurs de 16 ani, sub conducerea îi 
țeleaptă a Partidului Muncitoresc Romî: 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-De 
poporul frate romîn a'desfășurat cu coi 
secvență munca de construire a sociali? 
mului și a obținut realizări uriașe. în pn 
zent, economia națională a Romîniei s 
dezvoltă impetuos. Nivelul conștiinței m: 
selor populare se ridică pe zi ce trece. Un 
tatea partidului și unitatea rîndurilor p> 
porului se întăresc de asemenea tot m 
mult. înfăptuirea noului plan de șase a 
și a mărețului program economic de per 
pectivă va deschide poporului romîn dn 
mul spre un viitor și mai minunat și m 
fericit — comunismul. (Aplauze puternic»

Poporul romîn a adus o contribuție ir 
portantă la lupta împotriva războiului 
gresiv al imperialismului și pentru menț 
nerea păcii în lume.

în ultimul timp, în urma acțiunilor ci 
minale ale S.U.A., care. au comis o agr 
siune împotriva Uniunii Sovietice și i 
torpilat Conferința șefilor de guverne a 
celor patru mari puteri, au fost definit 
demascate planurile mișelești ale imperi 
liștilor americani, care se pronunță în vo 
be pentru pace, iar în fapt pun la ca 
războiul. Poporul chinez, ca și poporul r 
rnîn, sprijină întrutotul lupta dreaptă 
poporului sovietic împotriva agresiunii 
mericane și pentru menținerea păcii 
lume. Situația de astăzi este foarte bun 
Se întețește și ia o amploare tot mai ma 
lupta îndreptată împotriva imperialiștii 
americani și a lacheilor lor. Imperialiș 
americani și lacheii lor s-au pomenit »

(Continuare în pag. 5-a)
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Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea de salut a tovarășului Pîn Cijen

(Urman din pag. 4-a)

pe acum în încercuirea popoarelor lumii. 
Numai dacă toate forțele iubitoare de pace 
se vor uni, închegînd un larg front unic 
antiimperialist și vor duce o luptă consec
ventă împotriva forțelor războiului In frun
te cu imperialismul american, pe toate 
fronturile luptei pentru pace, pentru inde
pendență națională, pentru libertăți demo
cratice și socialism, țelul nostru nobil de 
apărare a păcii și a progresului omenirii 
va fi cu siguranță atins.

I
Din raportul de activitate al C.e. al 

P.M.R., prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au reieșit cu multă claritate 
drumul luminos parcurs de partidul nos
tru în anii celui de-al doilea plan cinci
nal, profundele transformări ce au avut 
loc în țara noastră în acest timp, precum 
fi perspectivele ce se deschid țării noastre 
pe drumul socialismului în anii ce ur
mează.

Pe drept cuvînt, putem afirma că, ase
mănător tuturor regiunilor țării, regiunea 
Cluj a cunoscut o puternică dezvoltare în 
ultimii ani. Industria regiunii Cluj va da 
In acest an cu 53 la sută mai multe pro
duse decît în anul 1955. Această impor
tantă creștere a producției industriale a 
fost posibilă datorită unor importante in
vestiții în valoare de 2,27 miliarde lei, da
torită muncii entuziaste a muncitorilor și 
tehnicienilor din întreprinder ii noastre.

Industria chimică din regiune a dat o 
producție de 2,3 ori mai mare față de anul 
1955, realizînd în anul 1959 peste 90 la 

| sută din producția pe țară de sodă calci
nată și sodă caustică ; întreprinderile in
dustriei chimice din regiune produc poli- 
clorură de vinii, medicamente de un sor
timent variat, insecticide și alte produse 
chimice. O dezvoltare puternică au înre
gistrat industria construcțiilor de mașini* 
industria extractivă a minereurilor nefe
roase etc.

Un rol hotărltor In obținerea acestor re
zultate l-au avut organizațiile de partid, 
care au condus cu mai multă competență 
activitatea economică și au exercitat mai 
temeinic dreptul lor de control în scopul 
îmbunătățirii activității întreprinderilor.

Organizația regională de partid a luptat 
cu perseverență pentru aplicarea In viață a 
politicii partidului de transformare so
cialistă a agriculturii. în prezent 83.5 la 
sută din suprafața agricolă a regiunii si 
85,1 la sută din numărul familiilor țără
nești fac parte din sectorul socialist al 
agriculturii.

Gospodăriile colective și întovărășirile 
agricole au obținut an de an recolte su
perioare, realizînd la grîu cu 300 kgr„ iar 
Ia porumb cu 400 kgr. mal mult la hectar 
față de recoltele obținute de țăranii cu 
gospodării individuale.

Volumul producției globale de cereale 
pe regiune stabilit pentru anul 1959 a fost 
depășit cu 34.000 tone. Regiunea noastră 
dispune în prezent de efective importante 
de animale. Calculat la suta de hectare 
teren agricol avem 38,4 capete bovine, din 
care 18,9 vaci.

Raportul prezentat în fața Congresului 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prevede sarcini mari în creșterea produc
ției de cereale. Aceste sarcini sînt pe de
plin realizabile In regiunea noastră- în 
domeniul creșterii animalelor, noi ne-am 
propus ca pînă în anul 1965 să realizăm 
o încărcătură de 55 capete bovine pe 
suta de hectare, din care 28 vad.

Datorită succeselor obținute pe toate 
fronturile construcției economice, In anii

Urăm noi victorii Partidului Muncitoresc 
Romîn în munca de conducere a poporu
lui romîn pe calea dezvoltării operei de 
construire a socialismului.

Urăm succes deplin celui de-al III-lea 
Congres al gloriosului Partid Muncitoresc 
Romîn !

Fie ca prietenia și unitatea dintre po
porul chinez șl poporul romîn să se con
solideze și să se dezvolte pe zi ce trece !

Trăiască unitatea lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică! (Aplauze 
puternice).

Cuvîntarea tovarășului Vasile Vaida
ce s-au scurs de la Congresul al II-lea 
al partidului nivelul de trai al oamenilor 
mundi din orașe și satele regiunii noastre 
a crescut simțitor.

Cu prilejul Conferinței regionale de 
partid am făcut bilanțul acestor realizări 
și am analizat critic lipsurile ce mal e- 
xistă In munca noastră. Participarea la 
lucrările conferinței a tovarășilor din con
ducerea partidului. In frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a constituit pen
tru noi un ajutor neprețuit și totodată un 
puternic imbold pentru toți comuniștii, 
pentru toți oamenii muncii din regiunea 
noastră.

Oamenii' muncii din regiunea Cluj au 
întimpinat cu entuziasm proiectul de Di
rective ale Congresului al III-lea al parti
dului. Muncitorii, țăranii muncitori, inte
lectualii și-aa exprimat in unanimitate 
convingerea profundă că. prin mobiliza
rea tuturor forțelor, prin valorificarea po
sibilităților mari ale economiei noastre na
ționale. obiectivele stabilite in proiectul 
de Directive ant pe deplin realizabile.

însuflețiți de mărețele perspective ce se 
deschid înaintea noastră, camen.i tznmni 
din regiunea Cluj s-au angajat să Îndepli
nească ș: să depășească sarcin Je ce le re
vin pe anul I960, să obțină in rinriea ce
lui de-al III-lea Congres al partidului eco
nomii peste plan, prin reducerea prețului 
de cost, in valoare de 112 milioane Ies și 
să dea 76 milioane lei beneficii peste plan.

In raportul Comitetului Central se pre
văd sarcini mărețe pentru dezvoltarea in
dustriei pe următorii șase ani. Industria 
regiunii noastre iși va mări producția ta 
1965 de X4 ori față de nivelul anului 1*59 
Această creștere se va obține in p—mul 
rind prin modernizarea si reuuiazea ——- 
întreprinderi. Se prevede dezv .'.tarea uzi
nelor „Industria ârmes*, profilată peotru 
producerea de oțeluri spec-aie. Se va mări 
considerabil capacitatea ■ i—r TWwm- 
frig". a uzinelor „Unirea* din Cluj. a fa
bricii de ciment .Victoria socialistă- din 
Turda și a altor întreprinderi. Uzinele 
„Ianoș Herbax* iși vor tripla capacitatea 
de producție pînă in anul 1965. Totodată 
se prevede amplasarea in regiune a unor 
noi obiective industriale, ca fabrica de 
zahăr din Luduș. rv—Uv'-arot de 
Uzare a lemnului din Gherla și altele.

Muncitorii din industria chimică ra
mură avînd condiții de dezvoltare deose
bit de favorabile in regiunea Cluj, au în- 
tîmpinat Congresul partidului cu noi suc
cese în muncă. Astfel, colectivele de mun
că a două întreprinderi chimice din re
giune au elaborat procesele tehnologice 
industriale pentru noi produse necesare 
economiei naționale La uzinele de produse 
sodice Ocna Mureșului. In «Aprămin» tre
cută au fost fabricate primele 10 tone ce 
oxid de magneziu de o puritate de 96.6 
la sută, produs de mare însemnătate pen
tru siderurgie. industria rimesriuhri șt alia 
ramuri. si care pită in prezent era im
portat din străinătate

Trăiască marea unitate a rîndurilor miș
cării comuniste internaționale ! (Aplauze 
puternice/

Trăiască marea unitate a popoarelor din 
lumea întreagă ! (Aplauze puternice).

Trăiască marxism-leninismul! (Aplauze 
prelungite).

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST

CHINEZ

Colectivul de muncă al fabricii de me
dicamente „Terapia", ajutat de Institutul 
de cercetări chimico-farmaceutice din 
Cluj, a realizat zilele trecute prima șarjă 
industrială de cloramfenicol, antibiotic de 
mare importantă fabricat In țara noastră.

întreprinderile din industria chimică au 
înregistrat unele succese în Îmbunătățirea 
calității Droduselor.

Cu toate aceste realizări, organizațiile de 
partid vor trebui să acorde o mai mare 
atenție îmbunătățirii calității produselor, 
să lupte eu mai multă perseverență pen
tru renumele mărcii fiecărei fabrici.

Munca politică desfășurată de organiza
țiile de partid trebuie să se îndrepte în 
permanență spre realizarea și depășirea 
sarcinilor de reducere a prețului de cost 
și de ridicare continuă a rentabilității în
treprinderilor. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cit în unele întreprinderi cum sînt uzi
nele chimice din Turda, consumurile spe
cifice se depășesc sistematic, fapt ce pro
voacă depășirea prețului de cost.

Pir-ă In anul 1965 producția întreprin
derilor chimice din regiunea Cluj urmea
ză să crească de peste două ori față de 
realizările anului 1959. Uzinele de produ
se sodice din Ocna Mureșului iși vor mări 
capacitatea de la 200.000 la 300.000 tone 
bicarbonat de sodiu brut.

Aphcind hotăririle Comitetului Central. 
Comitetul regional de partid a acordat o 
mai mare atenție lucrărilor de investiții 
pe manie șantiere, in vederea scurtării 
termenelor de execuție și a găsirii de so- 
tarii economicoase. Cu toate acestea, tre
buie să arătăm că și in regiunea noastră se 
ma-riestă o serie de lipsuri. Pentru o par
te dta nvesetifie ce urmează să se exe
cute ia acest an In regiunea Cluj, nu sint 
iscă asigurate condiții de execuție.

Ministerul Industrie* Petrolului și Chi
mie: na a asigurat încă documentația ne
cesară pentru unele lucrări importante. 
Considerăm că este necesar ca Ministerul 
Industriei Petrolului r Chimiei și alte 
organe de stat centrale să ia măsuri grab
nice perrtru realizarea integrală a planu
lui de rivestitu pe anul 1969. în vederea 
atingeri: la termenele prevăzute a capa- 
criăritor de producție stabilite in Proiectul 
de Directive.

Comun .s’, și oameni: munci: din regiu
nea Cluj ne-au încredințat sarcina de a 
■sigma Congresul partidului că sînt hotă- 
riți să muncească cu entur acn și abne
gație pentru i-făptu.rea obiectivelor mă
rețe cuprinse în proiectul de Directive ale 
celui de-al ITI-Iea Congres al partidului 
nostru. Organizația regională de partid 
Cluj, atrîns unită în jurul Comitetului Cen
tral. se angajează la fata Congresului să 
lupte cu ferm:tate pentru traducerea în 
viată a botăririfcr partăddoL pentru ca 
muncitorii, țărani1 șl intelectual;: din re- 
Ci-nea ms*râ să-s: aducă deplina «or 
coctr.bune la dervcltarea patriei noastre 
pe drumul lumipos al desăvârșirii eoo- 
enjene socialiste 

cu amănuntul au scăzut în medie cu 2 
la sută.

In satele republicii noastre a avut loc 
ta primăvara aceasta o mare transfor
mare revoluționară. Toți țăranii cu gospo
dării individuale care mai existau s-au 
unit ta cooperative agricole de producție. 
In felul acesta s-a creat cea mai impor
tantă condiție pentru ca marile obiective 
ale planului septenal în domeniul produc
ției agricole să fie realizate și depășite 
și pentru a apropia într-un ritm mai ra
pid condițiile de viață ale oamenilor 
muncii de la sate de condițiile existente 
în orașe. în urma cooperativizării, muncile 
de primăvară au fost realizate cu succes. 
Unirea țăranilor în cooperative agricole 
de producție a constituit o lovitură dată 
ațițătorilor la război de la Bonn.

Tovarășe șl tovarăși,
Succesele țărilor noastre în construirea

Cuvîntarea de
Onorat Congres, dragi tovarăși,
In numele delegației Partidului Munci

toresc Socialist Ungar, mulțumesc sincer 
pentru invitația și primirea prietenească 
de care ne-am bucurat din partea dv. Am 
adus cu noi șl vă transmitem dv., glorioa
sei clase muncitoare, partidului ei revo
luționar, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, salutul fier
binte, frățesc, al comuniștilor, al între
gului popor muncitor din Republica Popu
lară Ungară. (Aplauze).

Tovarăși,
Oamenii muncii din R. P. Ungară cu

nosc pe larg și apreciază mărețele reali
zări pe care oamenii muncii din Rominia 
eliberată, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, le-au înfăptuit ta cursul 
ultimilor 15 ani, și în special de la ultimul 
Congres și pînă astăzi. Rezultatele obți
nute în industrializare, în transformarea 
socialistă a agriculturii, în domeniul cul
tural, șl în creșterea nivelului de trai 
oglindesc munca rodnică a oamenilor 
muncii romîni și politica marxist-leninistă 
consecventă a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Rezultatele obținute, dezvoltarea uriașă 
a Republicii Populare Romine au contri
buit în mod considerabil la creșterea for
ței sistemului mondial socialist. Noi ne 
bucurăm de succesele Republicii Populara 
Romine frățești, ca de propriile noastre 
succese.

Noi vă putem relata că și dictatura pro
letară ungară a Învins complet greutățile 
ultimilor ani și astăzi înaintează cu avînt 
pe drumul construcției socialiste. (A- 
plauze). Clasa noastră muncitoare, po
porul nostru muncitor depășesc sistematic 
planurile economice și prin noul nostru 
plan cincinal, care va începe la 1 ianuarie 
1961. înaintăm mai departe cu pași uriași.

Putem vorbi cu bucurie despre faptul 
că în patria noastră sectorul socialist a 
ciștigat o preponderență hotărîtoare și în 
domeniul agriculturii; peste 70 la sută din 
terenurile arabile sînt lucrate de gospo
dăriile agricole de stat și de cooperati
vele agricole de producție.

Forța internaționalismului proletar, fi
delitatea noastră de neclintit față de 
ideile de nebiruit ale marxism-leninismu- 
lu: au făcut posibil ca astăzi și Republica 
Populară Ungară să muncească pentru 
terminarea construirii bazelor societății 
socialiste ca un membru de Încredere și 
apreciat al lagărului unit al țărilor so- 
ea’.iste. (Aplauze prelungit»).

Fără îndoială, rezultatele noastre se 
daioresc nu în mică măsură și faptului 
că prietenia ungaro-romînă — slujind țe
lurile comune, socialiste ale popoarelor 

socialismului ar ti imposihile fără intr-aju
torarea frățească și colaborarea tuturor ță
rilor care fac parte din puternicul lagăr so
cialist in frunte cu Uniunea Sovietică. Re
lațiile dintre Republica Democrată Ger
mană și Republica Populară Romînă, re
lații bazate pe principiile Internaționalis
mului socialist, se vor dezvolta continuu 
spre binele ambelor noastre popoare, spre 
folosul întregului lagăr socialist.

Tovarăși,
Să continuăm lupta noastră comună, 

cu forțe unite, pentru ca în viito
rul apropiat soarele socialismului să 
strălucească puternic deasupra țărilor noa
stre. (Aplauze).

Urăm succes lucrărilor Congresului și 
ne exprimăm convingerea profundă că 
hotărârile Congresului vor duce la un nou 
avînt în munca pașnică a oamenilor mun

salut a tovarășului Jănos Kâdâr
noastre, pe baza principiului măreț al 
internaționalismului proletar — este soli
dă și de nezdruncinat. (Aplauze). Faptul 
că astăzi popoarele ungar și romîn luptă 
cot la cot se datorează victoriei revoluției 
socialiste ta țările noastre. Aceasta con
stituie o garanție sigură că popoarele 
noastre vor lupta și oe viitor totdeauna 
împreună, pe același front, pentru vic
toria definitivă și totală a comunismului, 
pentru viitorul fericit și luminos al po
poarelor de pe meleagurile Dunării. 
(Aplauze).

Tovarăși,
Delegația noastră la Congres a ascul

tat cu mare atenție și Interes raportul 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn. Statem Intrutotul de a- 
cord cu linia fermă, marxist-leninistă, cu 
politica justă, comunistă exprimată tn 
mod strălucit în fiecare pasaj al rapor
tului Comitetului Central al P.M.R.

Minunatul raport al tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a reflectat în mod de
tailat scopurile însuflețitoare ale noului 
dv. plan de șase ani. Creșterea producției 
industriale de mai bine de două ori, a pro
ducției agricole cu 79—80 la sută, precum 
și celelalte obiective strîns legate de a- 
cestea, dovedesc in mod strălucit în ce ritm 
rapid înaintează oamenii muncii din Re
publica Populară Romînă pe drumul vic
torios al socialismului. Dorim din toată 
inima oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă frățească să realizeze 
acest plan minunat, îmbogățind șl înfru- 
musețind și mai mult viața lor socialistă. 
(Aplauze).

Popoarele noastre înaintează muncind 
conștient, dar în același timp ele nu uită 
că munca lor pașnică constructivă mai 
este amenințată de imperialiștii din Ame
rica și din alte țări, care pun piedici re
zolvării pe calea tratativelor a probleme
lor controversate și ar dori să transforme 
într-o normă de drept internațional în
călcarea suveranității altor state.

Există un acord deplin între noi și în ce 
privește recunoașterea faptului că apăra
rea păcii impune sporirea vigilenței, fer
mitate față de provocările imperialiștilor, 
asigurarea suveranității țărilor noastre, 
așa cum a făcut recent în mod exemplar 
la Paris delegația sovietică în frunte cu 
tovarășul Hrușciov. (Aplauze). Totodată, 
sîntem convinși că astăzi forțele păcii sînt 
atât de uriașe incit pot înfrina forțele agre
siunii. Atunci cînd sprijinim fără rezerve 
inițiativele de pace ale guvernului sovie
tic și facem tot posibilul pentru a asigura 
succesul acestora, acționăm în interesul 
real al poporului nostru și ta interesul în
tregii omeniri.

Partidul Muncitoresc Socialist Ungar 

cii din Rominia, la noi victorii în trans
formarea socialistă. (Aplauze).

Trăiască cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn! (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia puternică, de nezdrun
cinat dintre oamenii muncii din Republic 
ca Democrată Germană șl cei din Re
publica Populară Romînă I (Aplauze pu
ternice).

Trăiască unitatea și coeziunea lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască marxism-leninismul! (Aplauze 
puternice).

Comitetul Central al Partidului Socia
list Unit din Germania a adresat celui 
de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn o scrisoare de salut pe 
care am cinstea să v-o predau. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

consideră ca una dintre cele mai Impor
tante sarcini ale sale întărirea continuă a 
prieteniei popoarelor țărilor socialiste șl 
nu în ultimul rînd a prieteniei între Po
poarele ungar și romîn. (Aplauze pu* 
ternice).

Partidul Muncitoresc Socialist Ungar 
depune eforturi pentru a-și da contribuția 
la întărirea continuă a unității partidelor 
comuniste și muncitorești și a mișcării 
muncitorești revoluționare internaționale. 
Considerăm ca o datorie a noastră să 
luptăm umăr la umăr cu țările socialiste 
frățești, cu partidele frățești, în conformi
tate cu concluziile Consfătuirii de la Mos
cova din 1957, care au reflectat în mod 
just interesele socialismului și ale păcii și 
au dus Ia rezultate mărețe.

Experiența cîștigată ta luptă de partidul 
nostru în ultimul timp a întărit convin
gerea noastră că putem să ne sudăm si 
mai mult cu masele, putem obține succese 
în construirea socialismului și întări cauza 
socialismului și a păcii în patria noastră și 
în lumea întreagă, numai dacă ne călăuzim 
după ideile marxist-leninismului, condam- 
nînd atît revizionismul trădător de clasă* 
cit și aventurismul „stîngist".

In zilele noastre. în toate țările globu
lui crește conștiința faptului că în tâmp 
ce Uniune^ Sovietică, țările socialiste și 
toate partidele comuniste luptă sub stea
gul comunismului pentru victoria unei so
cietăți fără exploatare, ele sint intransi
gente față de imperiaiism și apărătoare 
dirze ale cauzei păcii. Astfel am cîștigat 
simpatia milioanelor de oameni care tacă 
nu sînt adepți conștienți ai socialismului* 
dar ar dori să trăiască in pace și se în
dreaptă spre noi cu încredere și speranță. 
(Aplauze). Trebuie să facem tot posibilul 
pentru a fi demni de această încredere și 
pentru ca speranța să devină realitate.

Tovarăși,
încă o dată urez din toată inima o muncă 

plină de succes celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn, tuturor 
delegaților și participanților la Congres.

Trăiască clasa muncitoare din Rominia* 
poporul muncitor și avangarda lui încer
cată — Partidul Muncitoresc Romîn ! (A- 
plauze puternice).

Trăiască Comitetul Central al partidului) 
ta frunte cu tovarășul și prietenul nostru 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, apreciat de noi 
toți I (Aplauze puternice).

Trăiască și să se întărească prietenia de 
nezdruncinat dintre partidele și popoarele 
noastre, solidaritatea lor frățească și prie
tenia de neclintit ungaro-romînă ! (A-
plauze puternice).

Trăiască marxism-leninismul. internațio
nalismul proletar, socialismul și pacea 1 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

Cuvîntarea de salut a tovarășului Walter L’lbrieht
Dragi tovarăși 1

în numele Comitetului Central al Par
tidului Socialist Unit din Germania, trans
mit din toată inima delegărilor la cel 
de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn un salut de luptă din par
tea partidului nostru și a tuturor oameni
lor muncii din Republica Democrată Ger
mană. (Aplauze).

Raportul de activitate prezentat de 
scumpul nostru prieten, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central, deschide poporului 
romîn perspectiva luminoasă a de- 
săvîrșirii construcției socialismului. A- 
ceasta reprezintă o contribuție im
portantă a oamenilor muncii romîni la 
continua schimbare a raportului de forțe 
în lume. Salutăm raportul de activitate 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej ca o operă marxist-leninistă care 
contribuie la întărirea lagărului socialist

Primul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, prietenul nostru Nikita Sergheevici 
Hrușciov, a relevat în cuvîntarea sa, care 
dă o orientare clară, că datorită contradic
țiilor antagoniste dintre statele cu diferite 
orînduiri sociale, pacea poate fi menținută 
numai prin înfăptuirea coexistenței paș
nice. Politica leninistă de luptă pentru co
existentă pașnică, așa cum este aplicată 
de către Comitetul Central al P.e.US., co
respunde nu numai intereselor popoarelor 
statelor socialiste, ci și ale întregii ome
niri iubitoare de pace. (Aplauze prelungi
te). Așa cum a arătat tovarășul N. S. Hruș
ciov, noua inițiativă a guvernului sovie
tic cu privire la dezarmare și la li
chidarea bazelor militare străine oferă 
posibilitatea de a se mobiliza for
țele iubitoare de pace din întreaga 
lume. Acest lucru este cu atît mai nece
sar cu cit recentele acțiuni agresive ale 
S.U.A. împotriva Uniunii Sovietice șl tor
pilarea conferinței la nivel înalt de către 
S.U.A. și guvernul Adenauer impun efor
turi încă și mai mari în vederea menți
nerii păcii.

împărtășim punctul de vedere al Comi
tetului Central al P.C.U.S. că, drept ur
mare a schimbării raportului de forțe 
lume în favoarea Uniunii Sovietice, a la
gărului socialist și a celorlalte forțe iubi
toare de pace, este posibilă înlăturarea 
războiului din viața popoarelor. (Aplauze).

Caracterul specific al situației din Ger
mania constă în faptul că primul stat ger
man pașnic al muncitorilor și țăranilor — 
Republica Democrată Germană - luptă 
în mod consecvent pentru cauza păcii și 
exprimă interesele naționale vitale ale în
tregului popor german, in timp ce în Ger
mania occidentală reînvie imperialismul 
german agresiv — de data aceasta ca un 
stat satelit al S.U.A. — cu vechea lui agre
sivitate tâlhărească și cu vechea lui inca
pacitate de a aprecia tn mod just raportul 
de forțe în lume. Forțele agresive ale im
perialismului german au tras concluzia, de 
pe urma zădărnicirii conferinței de la Pa
ris de către S.U.A., că popoarele trebuie 

să trăiască acum sub spectre! barba ato
mice, adică in pragul răzociuim. sau. așa 
cum afirmă aa>”țfi lui Adecauer. Jn con
dițiile coexistentei iu painlcr*. Dopt ce 
guvernul SL’A. și ’^cbe! săi veat-germaz: 
au primit la Paris d. n punea tovarășalui 
Hrușciov lecția că orice acțiune imperia
listă agresivă este condamnată eșecului, 
guvernul de la Bena depune eforturi pen
tru a-si exercita dominația asupra țărilor 
capitaliste vest-evropene și caută să ex
tindă sfera sa de exploatare in prtarel ztnd 
asupra Africii, precum si asupra Indiei.

Soarta firtațitor donmu'.u: Adenauer — 
Li Sta Man. Menderes și K:$: — a deter
minat regimul lui Aderș.er să sprijine și 
mai intens în Germania occidentală neo- 
nazismul. organizațiile fasciste și să stre
coare o lege excepțională. similare cu le
gea lui Hitler cu privire ia puterile ex
cepționale.

Cu sprijinul regimului lui Adenauer, ia 
Germania occidentală iși tac mendrele 
vechii fasciști și miiiiariști. care au mai 
provocat odată popoarelor Europei suferin
țe de nedescris Cu complicitatea regimului 
militarist-clerical al Iui Adenauer. în Ger
mania occidentală mărșăluiesc din nou 
formațiunile armate SB așa cum tn 1932 
mărșăluiau formațiunile S. A In mod fă
țiș reprezentanții oficiali ai guvernului 
susțin planurile revanșarde ale militariști- 
lor germani. De un sprijin total se bucu
ră de asemenea ace: care în perioada ocu
pației fasciste in Rominia au săvirșit ne
numărate crime și care numai prin fugă 
au scăpat de a fi trași la răspundere de 
poporul romîn In cadrul recentelor întru
niri ale organizațiilor revanșarde, care cu
prind și pe așa-numiții „șvabi dunăreni”, 
militariștii incorigibili s-au lansat în pro
vocări deșănțate și in amenințări neruși
nate împotriva Uniunii Sovietice și a ță
rilor de democrație populară. Nenumărate 
dovezi atestă că Germania occidentală și 
in special Berlinul occidental reprezintă 
un centru direct al activității de spionaj și 
diversiune împotriva acestor țări.

în aceste condiții încheierea unui Tratat 
de Pace și înlăturarea prin aceasta, în Ger
mania occidentală și în Berlinul occiden
tal, a rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial și înfrinarea militarismului ger
man constituie cea mai arzătoare sarcină. 
Prin crearea unității de acțiune a clasei 
muncitoare și prin desfășurarea celei mai 
largi mișcări în favoarea păcii, care să cu
prindă cele mai largi pături, începind de 
la muncitori pînă la cercurile cu o stare 
de spirit realistă ale burgheziei trebuie în
lăturate rămășițele războiului cum sint de 
pildă bazele americane, statutul de ocupa
ție al puterilor occidentale tn Berlinul oc
cidental și drepturile speciale ale imperia
lismului american în Germania occidenta
lă care servesc scopurile pregătirii unui al 
treilea război mondial. In acest scop, Par
tidul Socialist Unit din Germania își con
centrează toate forțele pentru a convinge 
și populația Germaniei occidentale că po
porul nostru poate trăi în pace numai a- 
tunci clnd se va renunța la bazele de ra
chete și la arma atomică pe teritoriul ger* 

tnan. cind vor fi dizolvate orgamzatnTe 
fasciste în Germanie occidentală S* cind 
din aparatul de stat și din armată vor 
fi înlăturați naziștii activi s. pohtieienzi 
revanșarzi Noi ne pronunțăm pentru o 
dezarmare generală și totală.

Partidul nostru si guvernul Republicii 
Democrate Germane au prezentat un p-xn 
al poporului care, prin încheierea unui 
Tratat de Pace cu Germania și crearea 
unei Confederații a celor două state ger
mane. arată calea rezolvării pașnice a 
problemei ger—ane.

Sarcina Republicii Democrate Germane 
constă în a dovedi superioritatea orânduirii 
noastre socialiste față de Germania occi
dentală. stat al monopolurilor capitaliste, 
iar prin ridicarea nivelului de trai al 
populația, de a ajunge din urmă și parțial 
de a depăși, pînă la sfîrșitul anului 1961, 
Germania occidentală ta ceea ce privește 
consumul pe cap de locuitor la alimente 
si bunuri de consum, tn felul acesta, seva 
dovedi că poporul german, renunțînd la 
politica revanșardă și de înarmare, poate 
trăi ta fericire și bunăstare. Astfel vrem 
să atragem masele largi ale oamenilor 
muncii din Germania occidentală ta lupta 
pentru asigurarea păcii, pentru înfrinarea 
militarismului și imperialismului german. 
(Apăsase).

Cel de-al V-lea Congres a! Partidului 
Socialist Unit din Germania a adoptat 
Dlanul septenal, a cărui îndeplinire, pînă 
in 1965. va duce la victoria socialismului 
în Republica Democrată Germană.

Transformările socialiste în Republica 
Democrată Germană se desfășoară în con
dițiile unei lupte extrem de complicate 
date fiind frontiera deschisă spre Germa
nia occidentală și presiunea permanentă 
a forțelor agresive din Germania occiden
tală. Pentru a face față sarcinilor vaste, 
corespunzătoare cu mersul obiectiv al dez
voltării istorice, se impune realizarea in 
R. D. Germană a unui important avînt 
al forțelor de producție, prin aplicarea ce
lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
prin creșterea productivității muncii. 
Lupta pentru a atinge nivelul tehnicii 
mondiale, pentru a se obține cea mal bună 
calitate a produselor ne cere să stimulăm 
într-o și mai mare măsură inițiativa ma
selor muncitoare, să orientăm întrecerea 
socialistă ta vederea realizării noilor o- 
biective, să ajutăm pe muncitori să atingă 
un nivel politic și profesional ridicat. Toa
te acestea sînt premize pentru realizarea 
sarcinii amintite.

Planul economic pe 1959 a fost înde
plinit cu succes, tn industria socialistă pla
nul producției globale a fost îndeplinit 
ta proporție de 101,4 la sută, iar planul 
în ceea ce privește creșterea productivi
tății muncii cu 101,2 la sută. Acest lucru 
înseamnă in comparație cu anul anterior o 
creștere a producției cu 12 la sută și o 
creștere a productivității muncii cu 10 la 
sută. Pe baza acestor succese economice 
s-a putut ridica mai departe nivelul de 
trai al oamenilor muncii. Veniturile popu
lației au crescut cu 8 la sută, iar prețurile 

Aduc-- un salut fierbinte. 
Din ported-ntregS prânAxeri, 
PensMui, «M părinte :
So'srt voios, de pienier I

tavătlăluro tc Morocțâ

(De-ob sa c« tare bet ocua I)

Dos daovri s< g-*de» la fioorv, hlaoâ —'--'-- " - * -1 pricit IM, 3*^ CU-CS

Acest* Hon 6e scvWtoaro 
Pentro al ni Avu Congres.

Am strins in ele bacorio, 
ți drogcstec pentru ocol 
Ce ne o nfiont copoorie 
Cu braț polemic, de otel.

Co noi s-avem ocum do toate. 
Case frumoaso co-n povești, 
ți școli și parcuri fermecate 
Și tabere pionisioști.

luptind - au Intruntat prigoane 
ți au căzut atiți erai, 
la Grivița sou Io Doriana, 
Privind in zare, către noi.

Dar steagul luminos co terii 
Peste pămintu-ncins de fum, 
Steag ce-l purtată muncitorii, 
E mai strălucitor acum.

Mai mindru-n zare se ridică 
Chemindu-ne spre viitor, 
Purtăm Io git o părticică 
Din focul lui nemuritor.

Mulți dintre cei ce-l inălțară 
Ca soarele - peste Carpați 
Și-au luminat intreaga țară, 
Aici sint astăzi adunați,

E-ntregul Comitet Central 
Stegarul oastei de viteji 
Și-n fruntea lui neobosit 
Tovarășul Gheorghiu-Dej.

Partid, iți mulțumesc fierbinte 
Copiii țării, pionierii,
Din inimile înflorite 
Ca trandafirii primăverii I

In școlile cu geamuri mari spre soare, 
In care ne învață dascăli buni, 
Nai, ca albinele din floare-n floare, 
Culegem mierea -nvățăturll acum I 
Și voia bună-n cintece răsună... 
Dar, din păcate, nu merg toate strune 
Sint unii care-nvață foarte bine, 
De nota „nouă“, „zece" nu se pling I 
Dar să-i ajute pe-alții li-e rușine, 
Căci ei doar pentru el tot string și string. 
Sint pionieri ce veșnic au doar „șase" 
Și-s țepeni ca statuile pe soclu, 
Lozinca lor e scrisă pe de-andoase; 

Nu „cit mai sus l“, ci „cit mai mediocru" 
Dacă le spui : curind pomim spre stele I 
Ei iți răspund : dar ce-avem noi cu ele ?

Ni-i dragă munca și-o pomim cu zorii, 
Lo nicio treabă nu ne plingem ; ufff I 
Dor printre noi mai sint și „domnișorii". 
Unii ce parcă au crescut in puf.
Se Mofolesc și-n mai cind ride cerul 
ți stau de oporte toată ziulica.
lo scoală ar merge cu-helicopteruL
Cind noi sădim puieți, ori stringem fierul, 
EL vezi ar delego-o pe bunica.

Din toți aceștia sint doar cite unii. 
Ne străduim tot mai puțini să fie!
lor noi coi mulți și ageri co lăstunii, 
Trăim, muncim, visăm cu bucurie I

Noi știm : cuminți dacă vom fi, 
PărințS ne vot întreba : 
„Acum, ce-ați moi dori, copii ?“ 
ți noi le vom răspunde așa : 
- Vrem cintece mai noi, mai multe 
Intreago tară so le asculte, 
Ffine de arini răsunătoare, 
Ca o pădure cu izvoare.
$i-n depărtatele cătune 
Ajung azi cărțile la noi !
De oc-eo le-am dori mai bune 
Și-n cărți să intilnim eroi - 
Eroi de azi eum ore viațo, 
Eroii comuniști, spre core 
Să ne-ndreptăm de-o pururi fața 
Co flooreo soarelui spre soare. 
Vrem piese noi de teatru, bune 
Vrem bune comedii și glume, 
Satira care biciuiește
Tot ce-i nărav din vecheo lume, 
Să ridem vrem, copilărește. 
Că dacă ridem noi vioi 
Rid și instructorii cu noi. 
Altfel par cam bătrini ades 
Și noi ca ei, bineînțeles I 
In pauze, ce bine-ar fi, 
Să ne invețe vre-un nou joc, 
Că sint incă destui copii 
Ce pasul bat la joc pe locl 
Am vrea apoi - și-o spunem drept - 
Instructorii să ne ajute 
Să-avem distincții prinse-n piept 
Steluțe roșii cunoscute.
Ele ni-s dragi, că raze aruncă 
Asemeni stelelor mai mari 
Ce le primesc eroii-n muncă, 
Stele-garoafe ca de jar. 
Și utemiștii să mal vină, 
Co frați mai mari, să ne arate 
Uzine pline de lumină 
Și sate colectivizate 
Mindria muncii lor să fie 
Și pentru noi o bucurie I 
Ce bine ar fi, de asemenea, 
Ca sfatul unității-anume 
Mai multe sfaturi să ne dea, 
Deci să se poarte după nume I 
Dorințe avem cam multe, poate, 
Și glas le-am dat copilărește..

Visați și îndrăzniți tn toate, 
„Roșii cravate-naripate 1“ 
Partidul - așa ne sfătuiește I

Eu, poate voi lupto ca miine 
Pentru-al întrecerii drapel. 
Pe malul Dunării bătrine. 
La uriașul de oțel I

- Iar eu, din mările de spice 
Visez să creascâ-n Bărăgan 
Un soi de grine mai voinice, 
Cu trei recolte intr-un an I

Noi știm că visurile noastre, 
Oricit de indriznețe-ar fi. 
Pot să se arinte n zări albastre 
Căci - sigur - se vor împlini I

Iar cind citim cite o poveste, 
Un basm frumos, din alte dăți, 
Citeodată, fără veste, 
Zimbim - așo, pe sub mustăți...

Doar se intimplă azi în viață 
Minuni mai mori ca in povești, 
Așa - acest palat de față, 
Așo - întregul București!

Tara-minune, mult visată, 
Aici, in foto noastră e, 
De steauo muncii luminată, 
Și se numește - R.P.R, I

— Sus, pe potecile umbrite, 
Ca geolog m-oi duce eu, 
Să dau Republicii iubite. 
Rezerve noi de minereu I

Țoro minune ride-n soare 
Cu flori cu focuri de furnal, 
Cu lanuri mari, unduitoare, 
Aici, in primul șesenal I

O vor brăzda locomotive 
Electrice, in lung și-n lat— 
Tractoru n cimpuri colective 
Va merge singur la arat—

Visăm... Și visurile noastre, 
Ca puii șoimului, in zori 
Se avîntă-n zările albastre 
Și mai departe, uneori I

In cosmos ne visam purtațl, 
Zburind ca gindul, fără piedici, 
Cu cei ce ne sint veșnic frați. 
Cu pionierii sovietici I

Mereu și-acolo împreună. 
Sub steagul leninist ne-nfrint, 
Vom scrie toți vederi din lună 
Bunicilor de pe pămint I

Cu gindul la acele zile 
De fapte mari, de zboruri mari, 
Cu drag ne aplecăm pe file 
In munca noastră de școlari.

Și odată cu intreg poporul, 
Partid iubit - iți mulțumim 
C aduci aproape viitorul, 
Că moi inalt pornește zborul 
Spre comunism - să-l făurim.



Presa internațională despre lucrările 
Congresului al Ill-lea al P.M.R.

N. S. Hrușciov invitat să viziteze 
diferite întreprinderi în cadrul vizitei

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Presa sovietică acordă ca și in 
zilele precedente un spațiu 
larg lucrărilor Congresului al
IlI-lea al Partidului Muncito
resc Romîn. In ziarele „Prav
da", „Sovetskaia Rossia", 
„Trud", aproape două pagini 
și jumătate sînt consacrate 
cuvîntării de salut rostite de 
N. S. Hrușciov în ședința din 
21 iunie a Congresului.

Ziarele publică de asemenea 
dări de seamă amănunțite ale 
trimișilor speciali, precum și 
relatări ale agenției TASS în 
legătură cu desfășurarea lu
crărilor Congresului.

Sub titlul „Fidelitatea de 
nezdruncinat față de marx
ism-leninism", „Pravda" pu
blică o amplă corespondență 
din București. „Privirile între
gului popor romîn — scrie zia
rul — sînt ațintite spre sala 
Congreselor din Palatul Repu
blicii unde într-o atmosferă de 
mare avînt patriotic, de unita
te și coeziune se desfășoară 
Congresul al IlI-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn. Cu- 
vîntările delegaților, toată ac
tivitatea Congresului este pă
trunsă de spiritul leninist mi
litant, de abordarea revolu
ționară creatoare a soluționă
rii principalelor probleme ale 
construirii socialismului în 
Romînla Populară, de hotărî- 
rea de a întări prin toate for
țele puterea sistemului socia
list-mondial".

Delegații — scrie ,.Pravda 
discută in mod fundamentat 
principalele probleme ale dez
voltării economiei naționale, 
științei și culturii, situației in
ternaționale.

Corespondența acordă o a- 
tenție deosebită cuvîntării 
rostite de tov. Chivu Stoica.

De asemenea corespondenta 
arată că delegații și oaspeții 
la Congres au ascultat cu mul
tă atenție cuvîntarea de salut 
a lui N. S. HrușciovȚ pe care 
au subliniat-o în repetate rîn- 
duri prin aplauze.

★
TIRANA 22 (Agerpres). — 

Presa albaneză continuă să a- 
corde atenție lucrărilor celui 
de-al IlI-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn. Sub 
titlul „Mari succese și per
spective strălucite în desăvîr- 
șirea construirii socialismu
lui", ziarul „Zeri i Poppulit*4 
a publicat un rezumat al ra
portului C.C. al P.M.R., pre

Ecoul internațional al cuvîntării 
tovarășului N. S. Hrușciov 

la Congresul al IlI-lea ai P. M. R.
BUDAPESTA 22 (Ager

pres). — La 22 iunie, ziarele 
din Budapesta au publicat ex
puneri amănunțite ale cuvin- 
tării rostite de N. S. Hrușciov 
la Congresul al IlI-lea al Par
tidului Muncitoresc Romîn.

Ziarul „Magyar Nemzet“ 
subliniază că în cuvîntarea sa, 
N. S. Hrușciov, face o analiză 
profundă a situației interna
ționale contemporane și pune 
în lumină importanta interde
pendență dintre întărirea pu
terii țărilor lagărului socialist 
și îmbunătățirea perspective
lor păcii. Primul secretar 
al C.C. al P.C.U.S., subliniază 
ziarul, apreciază cu optimism 
actuala situație internaționa
lă, deși imperialismul interna
țional a provocat eșecul con
ferinței la nivel înalt de la 
Paris și încearcă să arunce a- 
supra Uniunii Sovietice răs
punderea pentru aceasta.

Politica sovietică de pace, 
scrie ziarul, este sprijinită de 
forța întregului lagăr socia
list, capabil să ducă la vic
torie politica coexistenței paș
nice. Așadar, scopul politicii 
externe sovietice nu s-a 
schimbat de loc, ea este tot 
atit de realistă ca și înainte 
de eșecul Conferinței la nivel 
înalt.

★
VARȘOVIA 22 (Agerpres). 

— Publicînd ample expuneri 
ale cuvîntării de salut rostite 
de N. S. Hrușciov la cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., zia
rele din Varșovia subliniază 
în titluri : „Politica de^ coexi
stență pașnică, de întărire a 
păcii și de slăbire a încordă
rii a fost, este și va fi linia, 
generală a politicii U.R.S.S.", 
„Războiul nu este inevitabil 
în actualele condiții", „Socia
lismul va învinge în întrece
rea pașnică".

„Trybuna Ludu“ scoate în 
evidență pasajul din cuvînta
rea lui N. S. Hrușciov în care 
6e arată că nu trebuie să se 
renunțe la eforturile pe care 
le-au depus popoarele țărilor 
socialiste pentru destinderea 
încordării și normalizarea re
lațiilor dintre state.

★
LONDRA 22 (Agerpres). - 

Ziarele engleze acordă o mare 
atenție cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov la Congresul al 
IlI-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

„Daily Worker*4 publica extra
se din cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov sub următorul titlu pe 

zentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. precum și fo
tografii de la Congres.

Ziarele din capitala R. P. 
Albania au publicat de ase
menea diferite materiale de
spre desfășurarea lucrărilor 
Congresului.

★
SOFIA 22 (Agerpres). — 

Presa bulgară continuă să 
consacre diferite materiale lu
crărilor celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. într-o co
respondență specială de la 
București, ziarul „Rabotni- 
cesko Delo“ subliniază marele 
interes cu care cei prezenți la 
congres au ascultat discursul 
lui N. S. Hrușciov și entuzias
mul delegaților stîrnit de înal
ta apreciere pe care conducă
torul guvernului sovietic a 
acordat-o suceselor obținute 
de poporul romîn sub condu
cerea înțeleaptă a P.M.R. și a 
Comitetului său Central.

Urările cuprinse în salutul 
C.C. al P.C.U.S. către Congre
sul al IlI-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, la adresa 
poporului romîn și a partidu
lui său, în cinstea unității și 
coeziunii dintre P.C.U.S. și 
P.M.R., a întregii mișcări co
muniste și muncitorești — su
bliniază ziarul „Trud44 — au 
fost primite cu aplauze 
prelungite jși exclamații de a- 
probare.

Relatînd despre cuvîntările 
delegaților la congres, ziarul 
„Otecestven Front" subliniază 
acea parte din cuvîntarea to
varășului Chivu Stoica în care 
se arată că sarcinile trasate 
de cel de-al II-lea Congres al 
P.M.R. au. fost realizate cu 
succes și prin aceasta poporul 
romîn va păși într-o nouă 
etapă, aceea a desăvîrșirii 
construcției socialiste care va 
deschide calea spre construc
ția societății comuniste.

★
PRAGA 22 (Agerpres). — 

Toate ziarele din Republica 
Cehoslovacă publică la loc de 
frunte pe primele pagini, co
respondențe din București 
privitoare la lucrările celui 
de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. Ziarul „Rude Pravo- 
publică sub titlul „Uniunea 
Sovietică luptă pentru coexis
tență", rezumatul cuvîntării 
de salut a tovarășului N. S. 
Hrușciov. Ziarul subliniază că 
în cuvîntul lor delegații la 
congres exprimă profunda lor 
satisfacție față de succesele

întreaga pagină : „Un nou apel 
al lui Hrușciov la pace". „Daily 
Mirror4 publică extrase din cu- 
vintarea lui N. S. Hrușciov sub 
titlul : „Războiul nu este inevi
tabil, spune Hrușciov".

Ziarele londoneze atrag aten
ția asupra demascării de câtre 
N. S. Hrușciov a afirmațiilor 
S.U.A. că zborurile provocatoare 
ale avionului „U-2“ deasupra 
teritoriului sovietic ar fi fost 
necesare pentru apărarea Oc
cidentului, precum și asupra de
clarației lui câ acum este clar 
pentru toată lumea câ Statele 
Unite, care au torpilat conferin
ța la nivel înalt, nu au avut nici 
un fel de propuneri construc
tive pe care sâ le prezinte la 
această conferință.

Toate ziarele subliniază de
clarația lui N. S. Hrușciov că 
Uniunea Sovietică nu intențio
nează sâ se lase antrenată de 
provocări și să renunțe ia poli
tica sa de coexistență pașnică, 
de întărire a păcii și de slăbire 
a încordării internaționale.

★
SOFIA 22 (Agerpres). — La 

22 iunie, toate ziarele centrale 
au publicat expunerea cuviniorii 
lui N, S. Hrușciov, la Congresul 
al III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn, sub titlurile mari 
„Uniunea Sovietică va lupta și 
de-acum înainte pentru preîn
tâmpinarea războiului**, Succese
le țarilor socialiste sînt o rachetă 
cu multe trepte, care va plasa 
negreșit popoarele întregii lumi 
pe orbita comunismului*, „For
țele iubitoare de pace dispun de 
o superioritate incontestabilă a- 
supra forțelor războiului**, „Creș
te prestigiul internațional al la
gărului socialist**.

★
VIENA 22 (Agerpres).—Zia

rele „Volkstimme", „Oesterrei- 
chische Neue Tageszeitung", 
„Das Kleine Volksblatt", „Wie
ner Zeitung", „Arbeiter Zei- 
tung“ și altele, publică sub 
titluri mari expunerea cuvîn
tării lui N. S. Hrușciov.

„Hrușciov, subliniază zia
rul „Oesterreichische Neue 
Tageszeitung" a cerut puteri
lor occidentale să prezinte 
propuneri constructive îndrep
tate spre reglementarea pro
blemelor internaționale".

Publicînd expunerea cuvîn
tării lui N. S. Hrușciov nu
meroase ziare citează decla
rația sa că în timp ce Uniunea 
Sovietică s-a pregătit în mod 
serios în vederea conferinței' 
de la Paris, guvernul S.U.A. 
prin acțiunile sale provoca

obținute de pînă acum de că
tre poporul romîn sub înțe
leaptă conducere a P.M.R. și 
mindria pentru perspectivele 
luminoase ale cauzei construi
rii socialismului. Citîndu-se 
din cuvîntul rostit la congres 
de delegații din regiunile Ba
cău și Pitești în coresponden
ță se relevă faptul că în a- 
ceste regiuni care in Rominia 
burghezo-moșierească erau 
dintre cele mai înapoiate din 
punct de vedere economic, 
există astăzi importante între
prinderi industriale printre 
care și combinatele de la 
Borzești și Săvinești.

De asemenea ziarele „Lido- 
va Democracies „Prace“, 
„Svobodne Slova“ „Mlada 
Frânta", „Obrana Ludu“ și 
altele publică sub titluri 
mari pe primele pagini un 
rezumat al cuvîntării de sa
lut a tovarășului N. S. Hruș
ciov, însoțite de fotografii.

★
PEKIN 22 (Agerpres). - A- 

genția China Nouă și postu
rile de radio chineze au trans
mis extrase din raportul to
varășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej prezentat la cel de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R. Este 
scos în evidență faptul că con
gresul va face bilanțul activi
tății rodnice și multilaterale 
desfășurate de partid, al mă
rețelor succese obținute de oa
menii muncii după cel de-al 
II-lea Congres al P.M.R. și va 
trasa sarcinile pentru desă- 
vîrșirea construcției socialiste 
în R. P. Romînă.

în informațiile despre lu
crările congresului agenda 
China Nouă citează din cuvîn
tul delegaților la congres. Re
latînd despre cuvîntarea to
varășului Chivu Stoica, agen
ția subliniază pasajele in care 
se arată că în Rominia a fost 
creată o puternică bază teh- 
nico-materială, că forțele de 
producție au sporit considera
bil, iar nivelul de trai s-a îm
bunătățit, ceea ce demonstrea
ză superioritatea socialismu
lui față de capitalism.

★
BERLIN 22 (Agerpres). - 
Sub titlul : ^Spre culmile 

luminoase ale socialismului* 
ziarul ^Neues Deutschland” 
publică pe o pagină întreacă 
un rezumat al raportului pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorțhiu-Dej.

La 22 iunie ziarul ^Neues 
Deutschland' reproduce largi 

toare a torpilat această con
ferință încă înainte de înce
perea sa. „Ceea ce s-a pe
trecut la Paris, scrie „Volk- 
stimme**, nu este un fenomen 
întîmplător, este o tactică a 
imperialismului**.

★
BONN 22 (Agerpres).—Presa 

vest-germană din 22 iunie acordă 
atenție cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la Congresul al IlI-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn.

Ziarul „Die JVelt** care apare 
la Hamburg, subliniază că 
coexistența pașnică și lichidarea 
„războiului rece** au fost apre
ciate de N. S. Hrușciov ca linia 
generală a politicii externe so
vietice. Ziarul „General Anzeiger** 
care apare la Bonn publică ști
rea din București în legătură cu 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov sub 
titlul: „Hrușciov: războiul poa
te fi, evitat**.

„Hrușciov a enumerat din nou 
ca probleme care trebuie rezol
vate dezarmarea generală și to
tală, lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial prin 
încheierea tratatului de pace cu 
cele două state germane și — 
pe această bază — soluționarea 
problemei Berlinului Occidental**, 
scrie ziarul „Reinische Post**.

într-un comentariu consacrat 
cuvîntării lui N. S. Hrușciov zia
rul „Frankfurter Allvgemeine** 
scrie: ,Jn domeniul politicii in
terne a Uniunii Sovietice în cen
trul atenției se vor afla avîntul 
nivelului de trai, raționalizarea 
industriei, tendința de a depăși

PRAGA, — După cum transml. 
te Ceteka, secretariatul Feder a. 
fiei Sindicale Mondiale trimis 
Federației naționale a sindicate
lor din Mali o telegramă de feli
citare cu prilejul proclamării in
dependentei Federației Mali.

PHENIAN — La 22 iunie, la 
Invitația președintelui Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P;D1 Coreei, Țoi En Ghen, a 
sosit la Phenian, tntr.o vizită de 
prietenie, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Alba
nia, H. Lleshi.

LEOPOLDVILLE. — După cum 
relatează agenția Reuter, lâ 21 
iunie, ministrul rezident pentru 
problemele Congoului, Van der 
Meersch, l-a însărcinat pe liderul 
partidului ^Mișcarea Națională 

extrase din cuvîntarea rostită 
de tovarășul N. S. Hrușciov 
la Congres. Ziarul scrie : ,»A- 
precierea marilor realizări ale 
poporului romîn făcută de 
N. S. Hrușciov a fost intim- 
pinată cu aplauze furtunoase 
de delegați. Ele au culminat 
cu o impresionantă manifesta
ție a prieteniei de nezdrunci
nat dintre popoarele Romî- 
niei. Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări socialiste și 
dintre partidele lor comu
niste și muncitorești călite in 
luptă*.

Sub titlul : ^Marele plan al 
Romi ni ei pentru victoria so
cialismului*, ziarul „Berliner 
Ze.tung* face cunoscute citi
torilor săi principalele preve
deri ale raportului C.C. al 
P3I.R. prezentat la Congres.

Presa din R-D. Germană 
publică de asemenea mate
riale despre succesele poporu
lui romîn in cei 16 ani de 
viață liberă. In articolul înti
tulat : „Borrești - cetatea 
chimiei”, ziarul „Național 
Zeitun«' din 22 iunie scrie 
despre dezvoltarea industriei 
chimice in anii puterii popu
lare. Ziarul face de asemenea 
portretul câtorva oameni sim
pli ridicați și crescuți de 
partid.

*
VARȘOVIA 22 (Agerpres). 

— PrtM cestfrulă poloneză re- 
lateezi pe primele pegini des
pre desiăfnreree lucrărilor celui 
de-al lll-lea Louțres al P.M.R. 
..Trybuea Luda~ subliniază en- 
tusiesmnl eu care delegații la 
Cotsgrer «■ infim paiat ralului 
Comitetului Centrul ol P.C.U.S, 
•dresat celui de-al 111-lea Con
gres tl PJtJL de către toiară- 
ful A. S. Hrușciov.

Ziarul ..Zycie crszaary* pu
blici pe pr-.ma pagini materiale 
despre cnuțres intoțile de o fo
tografie a loearâților A*. S. 
Hrușc.or p Gheorghe Gheorghiu- 
Dej fiind de vorbă cu Ana Bo- 
ghini. Erou al Muncii Socia
liste.

Ziarele -Glee Prore". „Ssten. 
dar Mledych". ^Zolmen VFoi- 
nosci* publici de asemenea 
ampla relatări asupra lucrărilor 
congresului.

♦
BUDAPESTA 22 (Ager

pres). — întreaga presă ungară 
continuă sâ consacre un larg 
spațiu lucrărilcr cetei de-al 
ni-lea Congres al PJU. pu- 
blicin-t numeroase materiaie 
însoțite de fotografii.

din punct de vedere economic 
cele mai puternice state occiden
tale. In domeniul politicii ex
terne rămine în vigoare coexis
tența**.

★
ATENA 22 (A ger preș).-TASS 

transmite: Cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov la Congresul al 
IH-lea al Partidului Muncito
resc Romîn, se află în centrul 
atenției întregii prese din Atena.

Ziarul „Kathimerini** scrie: 
,J)l. Hrușciov a declarat că stă
ruie asupra politicii coexistenței, 
el asigură că recentele propuneri 
nu constituie o propagandă și 
este gata să semneze un acord cu 
privire la dezarmare generală. în 
timpurile noastre, războiul nu 
este inevitabil**.

„Dl. Hrușciov este pentru coexis
tență, el dorește semnarea unui 
Tratat de pace cu cele două state 
germane**, scrie ziarul „Elefthe- 
ria**.

„Uniunea Sovietică este credin
cioasă politicii de coexistență, în
tărire a păcii și lichidare a po
liticii războiului rece**, sublinia
ză ziarul „Anexartitos Typos**.

Presa democrată arată de ase
menea că Uniunea Sovietică este 
în mod sigur de partea popoare
lor care luptă pentru indepen
dența lor. Ziarul „Avghi** subli
niază că N. S. Hrușciov a salu
tat lupta poporului japonez.

Comentatorii greci au fost pro
fund impresionați de declarația 
lui N. S. Hrușciov, cu privire la 
succesele țărilor socialiste și în
deosebi, cu privire la faptul că 
în dezvoltarea sa Romînia a de
pășit Grecia.

I> E SCUR
Congoleză**, Patrice Lumumba, 
să formeze guvernul Congoului, 
care va primi independența la 
30 iunie.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nonă, la 22 iunie 
un avion- de patrulare al forțe
lor, navale ale S.U.A. a pătruns 
în spațiul aerian al R. P. Chine
ze deasupra regiunii insulelor 
Șidao și, Iuns’ndao aparținînd 
grupului de insule Sișatkindao, 
din provinc'a Guandun. In legă, 
tură cu această provocare mili
tară purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze este împuternicit 
să dea un nou avertisment 
serios.

ULAN BATOR. — Agenția 
Monțame transmite: „99,98 la 
sută din totalul alegătorilor în-

Comunicatul comun al țărilor 
socialiste participante la conferința 
celor zece state 

de la
GENEVA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ședința din 
22 iunie a Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare a 
fost deschisă de J. Nosek, șe
ful delegației cehoslovace. Șe
dința comitetului n-a avut loc 
de fapt pentru că reprezen
tanții statelor occidentale „nu 
erau pregătiți" să discute 
problema dezarmării generale 
și totale și propunerile Uniu
nii Sovietice prezentate în le
gătură cu această problemă.

, Dată fiind situația care s-a 
creat delegațiile țărilor so
cialiste au dat publicității ur
mătorul comunicat. „Ultimele 
ședințe ale Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare și 
îndeosebi ședința comitetului 
din 22 iunie, care de fapt nu 
s-a ținut din cauză că dele
gațiile occidentale nu doresc 
să se pronunțe in legătură cu 
propunerile prezentate, arată 
că reprezentanții S.U.A. și ai 
celorlalte puteri occidentale 
continuă să se eschiveze de la 
tratative concrete cu privire 
ia dezarmare.

Cuvîntarea 
tovarășului W. Gomulka 

la plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția 
P.A.P., in cadrul plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, care 
și-a început lucrările la 21 iu
nie și care este consacrată sar
cinilor în domeniul investițiilor 
capitale in perioada 1961—1965, 
a luat cuvîntul IV. Gomulka, 
prim-secretar al C. C. al 

I P.M.U.P.
Problema investițiilor capi

tale, a subliniat W. Gomulka, 
ocupă locul central în politica 
economică a partidului incă din 
momentul creării Poloniei popu
lare. Ca și in anii precedenți 
în prezent stabilirea justă a 
orientării și proporțiilor investi
țiilor capitale in diferitele ra
muri ale economiei naționale, 
precum și folosirea venitului 
național in așa fel incit să co
re pundă nevoilor dezvoltării 
țârii și ridicării nivelului de 
trai al populației este o pro
blemă de o importanță deose- 

I bilă.
Investițiile capitale, a spus IV. 

’ Gomulka, creează, de asemenea. 
j taxele viitoarei victorii a socia

lismului asupra capitalismului 
. victorie pe care dorim s-o ob-
• ținem pe calea întrecerii pașnice 
■ islrr cele două sisteme sociale.

Cu cit r« fi mai mare potențialul
• de producție al țârilor socialiste, 
' ev atit tor fi mai mari șansele

victoriei ideii noastre fi a în
tregii omeniri cu privire la 
coexistența pașnică a popoarelor, 
independent de orinduirea lor 
socia.â, cu atit va fi încununată 
mo, curind de succes lupta noa
stră împotriva forțelor imperia
liste ale războiului.

Nu am nutrit niciodată spe
ranța ci cercurile imperialiste 
aventuriste vor accepta idee a 
noastră cu privire la coexistența 
pașnică, vor renunța de bună 
voie la provocările militare, la 
pregătirile de război fi vor 
accepta dezarmarea totali. Există 
insă posibilitățile pentru a le 
constrînge si o accepte. Aceste 
posibilități sînt create de pu

.Succesele poporului sovietic 
sînt vizibile la orice pas'

DECLARAȚIILE LUI S. VE.XIZELOS 
la Înapoierea sa din u.r.s£.

ATENA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 iunie li
derul Partidului liberal, S. Ve- 
nizelos, care a vizitat recent U- 
niunea Sovietici, s-a înapoiat lo 
Atena.

Pe aeroport, conducătorii și 
partizanii Partidului liberal au 
făcut o primire călduroasă lide
rului lor, exprimindu-și aproba
rea în legături cu vizita acestuia 
în U.R.SS. și în legătură cu de
clarațiile sale in favoarea coexis
tenței pașnice și dezvoltării rela
țiilor cu Uniunea Sovietică. Ve- 
nizelos a fosț de asemenea în- 
tîmpinat de ambasadorul U.RSS. 
în Grecia, M. G. Sergherv.

într-un interviu acordat unui 
corespondent TASS, S. Venizelos 
a declarat : Este o mare bucurie 
pentru mine să-mi exprim din nou 
admirația față de progresul obți-

regisfrați In toate circumscripți
ile electorale din Mongolia au 
luat parte Ia alegerile pentru 
Marele Hural Popular al R. P. 
Mongole'', se spune in comunica
tul dat publicității la 22 iunie de 
Comisia electorală centrală cu 
privire la rezultatele alegerilor 
pentru Mare ie Hural Popular.

Pentru candidați! blocului mem
brilor P.P.R.M, și al celor fără 
de partid și-au dat voturile 99,98 
la sută din totalul celor care au 
participat la alegeri.

NEW YORK - La 22 iunie a 
început ședința Consiliului de 
Securitate, care examinează plîn- 
gerea Argentinei, împotriva Iz. 
raelului în care se afirmă că Iz. 
raelul a organizat răpirea crimi
nalului de război nazist Adolf 
Eichmann care tși găsise adă
post în Argentina.

dezarmare 
Geneva

In timp ce delegațiile țări
lor socialiste au explicat in 
amănunt fondul noilor propu
neri sovietice referitoare la 
prevederile fundamentale ale 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală și an 
răspuns la o serie întreagă 
de întrebări ale reprezentan
ților occidentali, delegațiile 
S.U.A. și ale celorlalte puteri 
occidentale refuză să discute 
fondul acestor propuneri, nu 
prezintă nici un fel de pro
puneri proprii și nu răspund 
la întrebările legitime puse 
de delegațiile statelor sociali
ste in legătură cu poziția pu
terilor occidentale în proble
mele foarte importante ale 
dezarmării generale și totale.

Se creează impresia că Sta
tele Unite ale Americii și a- 
liații lor nu sînt interesați in 
realizarea unui progres în ca
drul tratativelor cu privire la 
dezarmare ci, doresc ca aceste 
tratative să bată la infinit pa
sul pe loc, sau, in general să 
le facă să eșueze”.

terea țărilor socialiste care crește 
an de an, de potențialul lor 
industrial, de unitatea lor pe 
care nimic nu o poate clinti. 
Politica de pace a lagărului 
socialist este eficientă și poate 
fi și mai eficientă. Nu numai 
popoarele țărilor socialiste ci, 
in egală măsură. și popoarele 
țărilor capitaliste doresc fier
binte pacea și, ceea ce este cel 
mai important, duc o luptă fă
țișă de masă împotriva pregăti
rilor de război, împotriva for
țelor imperialiste ale războiului.

Exemplul cel mai recent în 
acest sens este Japonia. Masele 
muncitoare din aceasta țară au 
declarat cu fermitate cu prile
jul grevelor politice și demon
strațiilor de stradă că resping 
tratatul militar cu Statele Unite, 
că nu doresc baze militare ale 
S.U.A. pe teritoriul țării lor. 
Clasa muncitoare și masele de 
oameni ai muncii din Japonia 
au dat o puternică lovitură po
liticii războinice a militariștilor 
americani și japonezi. Poporul 
sud-coreean și-a dovedit, în 
timpul luptelor singeroase de 
stradă, ura sa adincă față de 
dictatorii războinici.

Exprimind voința de pace și 
coexistență pașnici a tuturor 
popoarelor, politica de pace a 
statelor socialiste, a declarat in 
încheiere W Gomulka, limitează 
posibilitățile d^ a acționa ale 
cercurilor militare imperialiste, 
sporind prin aceasta șansele de 
infrinare a forțelor războiului 
fi de asigurare a unei păci trai
nice pentru popoare. Astfel, dez
voltarea forțelor de producție 
ale R.P. Polone constituie con
tribuția noastră la cauza luptei 
pentru pace.

ir

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — 
După cum anunți agenția P.A.P.. 
Li 22 iunie plenara Comitetului 
Central al PJ4.UJ*. fi-a încheiat 
lucrările.

La ședința de închidere a luat 
cuvîntul îV Gomulka, prins-se
cret ar al C.C. al P3f.UJt.

nut de poporul sovietic. Primi
rea care mi s-u făcut f* co
legilor mei • fost călduroasă și 
noi toți am părăsit L niunea So
vietică cu cele mai bune impre
sii. Sînt foarte fericit că am stat 
de vorbi cu președintele guver
nului sovietic, domnul N. S. 
Hrușciov, și cu alți conducători 
sovietici. Sînt pe deplin convins 
că conducătorii poporului sovie
tic se pronunți pentru pace, do
resc îmbunătățirea relațiilor din
tre Grecia și Uniunea Sovietică. 
Aș vrea să subliniez îndeosebi 
dorința domnului Hrușciov de a 
contribui la îmbunătățirea situa
ției în Balcani. In convorbirile pe 
care le-am avut, domnul Hruș
ciov a declarat limpede că nu in
tenționează să se amestece în tre
burile interne ale Greciei.

Răminind cu cele mai bune im
presii in urma vizitei in U.RS.S. 
vreau su declar câ Partidul libe
ral intenționează să promoveze o 
politică de destindere a încordă
rii, de pace.

Intr-un interviu acordat cores
pondenților. de presă greci și 
străini, Venizelos a subliniat sin
ceritatea lui N. S. Hrușciov. El 
a declarat. de asemenea că con
ducătorii guvernului sovietic cred 
în pace. Ei urmăresc îmbunătăți
rea nivelului de trai al poporului 
lor. De ce ar dori ei un război, 
o catastrofă ?

Venizelog a subliniat că succe
sele poporului sovietic sînt vizi
bile la orice pas. El a vorbit 
despre amploarea construcțiilor 
de locuințe, despre grija statului 
sovietic față de popor.

Referindu-se la problemele in
terne, Venizelos a repetat câ se 
pronunță pentru legalizarea Par
tidului Comunist din Grecia.

pe care o va
VIENA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite: Muncitorii 
și funcționarii austrieci con
tinuă să trimită numeroase 
scrisori pe adresa Ambasadei 
sovietice de la Viena, în care 
roagă pe șeful guvernului so
vietic, N. S. Hrușciov să vizi
teze întreprinderile lor în 
timpul apropiatei sale vizite.

Ziarul „Volkstimme" publi
că scrisoarea Consiliului de 
producție al Fabricii de sticlă 
din orașul Brunne, adresată 
iul N. S. Hrușciov.

In scrisoare se spune: „Toți 
membrii consiliului de pro-

Vizita președintelui Indiei 
în U. R. S. S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite:

La 21 iunie președintele 
Indiei, Rajendra Prasad, a fă
cut o vizită la Kremlin lui 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

★

MOSCOVA 22 (Agerpres). - 
TASS transmite t Președintele 
Republicii India, Rajendra Pra

Poporul japonez continuă lupta
TOKIO 22 (Agerpres). - La 

22 iunie clădirea parlamentu
lui japonez și reședința pre
mierului Kiși au fost din nou 
asaltate de mii de demon
stranți. Muncitori, funcțio
nari, cadre didactice din in
stituțiile de învățămînt supe
rior, studenți, gospodine au 
venit în fața parlamentului 
pentru a demonstra hotărîrea 
lor fermă de a pune capăt 
regimului Kiși, de a respin
ge tratatul militar japono-a- 
merican impus cu forța Japo
niei. Pe lozincile purtate de 
demonstranți se putea citi: 
„Nu recunoaștem alianța mi
litară cu Statele Unite ale 
Americii", „Japonia nu va 
deveni o bază de rachete a- 
tomice", „Vom constitui un 
nou guvern, democratic".

Pentru a înăbuși demons
trația, guvernul a mobilizat 
cîteva mii de polițiști înar
mați cu bastoane de cauciuc 
și bombe cu gaze lacrimo
gene.

Conducătorii celor mai mari 
organizații sindicale și ai par
tidelor socialist și comunist 
luind cuvîntul în fața parla
mentului și a reședinței pre
mierului Kiși au chemat pe 
participanți la o luptă și mai 
hotărită împotriva politicii 
de remilitarizare, la luptă 
pentru înlăturarea actualului 
cabinet Kiși pentru lichidarea 
tratatului militar.

Consiliul național de luptă 
împotriva tratatului de secu
ritate a declarat că la demon
strațiile de protest de la 22 
iunie au participat 120.000 de 
persoane.

Ziarul „Japan Times" rela
tează că din cei 467 de depu- 
tați ai Camerei Inferioare, 166 
de deputați ai partidelor de 
opoziție precum și 70 de de
putați ai partidului de guver-

Vizite ale delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești

Miercuri după-amiază tova
rășii Edward Ochab și Zenon 
Kliszko, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez și Marian Miskiewicz, 
membru supleant al. C.C. al 
P.M.U.P., prim-secretar al Co
mitetului voievodal Bydgoszcz 
al P.M.U.P., membri ai dele
gației Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez care participă la 
lucrările celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., au făcut o 
vizită la gospodăria agricolă 
de stat Popești-Leordeni.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tov. Anton Moisescu, membru 
supleant a’. C.C. al P.M.R.

La sosire, ei au fost întâm
pinați de tov. Florian Mun- 
teanu, directorul G.A.S. Po
pești-Leordeni.

Membrii delegației au vizi
tat ferma de vaci de lapte, 
unde s-au ■ interesat în mod 
deosebit de metoda creșterii 
animalelor în stabulație li
beră, folosită în această gos
podărie și de avantajele eco
nomice pe care ea le aduce. 
Oaspeții au vizitat și alte sec
toare și au stat de vorbă cu 
membri ai Consiliului de con
ducere și cu tehnicieni despre 
realizările obținute de gospo
dărie și despre condițiile de 
muncă și de viață ale munci
torilor.

★

Miercuri după-amiază to
varășii Apro Antal, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., și Godor Ferenc, 
prim-secretar al Comitetului

Spectacolul Teatrului ,,Vieux Co!omb?er“
Miercuri seara, Teatrul 

„Vieux Colombier" din Paris 
și-a început turneul în Capi
tală. Artiștii francezi au pre
zentat pe scena Teatrului Mu
nicipal, sala Matei Milio, pie
sa „Ciocirlia" de Jean A- 
nouilh.

Spectacolul susținut de Tea
trul „Vieux Colombier" s-a 
bucurat de succes.

face în Austria
ducție al Fabricii de sticlă 
din orașul Brunne, vă urează 
dv. reprezentantul primului 
stat muncitoresc-țărănesc că
lătorie plăcută. Sîntem con
vinși că vizita dv. va servi 
cauza întăririi continue a pri
eteniei dintre oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică și Aus
tria. Vizita dv. în Austria 
neutră va avea de asemenea 
o mare însemnătate pentru 
îmbunătățirea relațiilor reci
proce dintre popoare și men
ținerea păcii. Fiind profund 
convinși de aceasta vă salu
tăm din toată inima".

sad, a fost la 22 kmle oaspe
tele ambasadorilor țârilor parti
cipante la conferința de la 
Bandung. Aceștia au oferit In 
cinstea lui un dejun la hotelul 
„Sovetskaia".

Din partea sovieticâ ou luat 
parte Leonid Brejnev, Averkl 
Aristov, Ekaterina Furțevo ; Șma- 
von Arușanian, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și alte persoane ofi
ciale.

nămînt se pronunță pentru 
demisia imediată a guvernu
lui Kiși. Tot mai insistent 
cere demisia guvernului șl 
presa japoneză. Marile ziare 
burgheze „Asahi", „Yomiuri" 
și „Mainiți" publică edito
riale în care cer demisia gu
vernului.

La 22 iunie Partidul Socia
list din Japonia a dat publi
cității o declarație în care 
arată că nu recunoaște „rati
ficarea" secretă de către ca
binetul Kiși a tratatului de 
securitate japono-american. în 
declarație se subliniază că 
guvernul Kiși temîndu-se de 
opoziția poporului față de ra
tificarea tratatului a luat ho
tărîrea ca tratatul să fie sem
nat de membrii cabinetului 
unul cîte unul. .„Poporul ja
ponez nu va mai permite gu
vernului Kiși să-1 reprezinte", 
se spune în declarație.

Intr-o declarație a Consi
liului național de luptă îm
potriva tratatului de secu
ritate se arată că greva celor 
6.000.000 de oameni ai muncii 
de la 22 iunie este o expre
sie a puternicei indignări a 
poporului față de cabinetul 
Kiși. Consiliul condamnă „a- 
probarea" de către cabinetul 
Kiși a „tratatului de secu
ritate". Consiliul național a 
anunțat de asemenea că a 
trimis o scrisoare deschisă gu
vernului S.U.A. în care ii 
cere să reconsidere ratifica
rea „tratatului de securitate". 
Scrisoarea a fost înmînată 
unui reprezentant al ambasa
dei S.U.A. la Tokio de către 
secretarul general al Consiliu
lui Kozo Minaguchi.

Consiliul național cere a- 
ceasta cu sprijinul și apro
barea a 30.000.000 de japonezi 
care și-au pus pînă în prezent 
semnăturile pe petițiile de 
protest împotriva tratatului.

județean al P.M.S.U. — Hajdu^ 
membri ai delegației Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, care participă la lu
crările celui de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., au vizitat 
șantiere de construcții de lo
cuințe din Capitală.

Oaspeții, însoțiți de tovară
șii Constantin Niță, secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., și Victor Cirje, 
vicepreședinte al Sfatului 
Popular al Capitalei, precum 
și de Bela Nemety, ambasa
dorul R. P. Ungare la Bucu
rești, au vizitat șantierele de 
locuințe de ne b-dul Ilie Pin- 
tilie și din Piața Gării ele 
Nord. Oaspeții s-au interesat 
în cursul vizitelor de măsu
rile luate pentru reducerea 
prețului de cost al construc
țiilor. La șantierul de locuințe 
de pe b-dul Ilie Pintilie mem
brii delegației s-au întâlnit și 
s-au întreținut cordial cu un 
grup de cetățeni care făceau 
muncă patriotică.

Vizitând expoziția organi
zată în noul bloc din Piața 
Mihail Eminescu, ei au luat 
cunoștință de noile modele de 
mobilă prezentate aici.

în încheierea vizitei, mem
brii delegației s-au oprit la 
Expoziția sovietică deschisă în 
pavilionul din parcul de cul
tură și odihnă I. V. Stalin un
de ing. A. I. Golovkin, direc
torul expoziției, secretar ge
neral al Camerei unionale de 
comerț, a dat oaspeților expli
cații asupra produselor expuse.

(Agerpres)

La spectacol au asistat re
prezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, ai 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost de față Jacques 
Emile Paris, ministrul Franței 
la București, și membri ai 
Legației.

(Agerpres)

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctntell". Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa SclnteiȚ STAS 3452 51


