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„Uniunea Tineretului Muncitor trebuie 
să intensifice munca de educație politico-ideologică 
a tineretului, să-i îndrume pe tineri spre ridicarea 
continuă a calificării lor profesionale, însușirea 
tehnicii noi, îmbogățirea cunoștințelor științifice 
și de cultură generală, pentru a deveni constructori 
priceputi ai economiei și culturii socialiste".

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

Lucrările Congresului al
al Partidului Muncitoresc Rotnîn Construind mai repede 

și mai ieftin

Muncă entuziastă în fabrici și uzine

Ședinfa de joi 
dimineață

Joi au continuat lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Ședința de dimineață 8-a 
deschis la ora 8,30, fiind pre
zidată de tovarășul Dumitru 
Coliu.

Au continuat discuțiile la 
raportul Comitetului Central 
și la raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

întâmpinat cu vii aplauze, 
la cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale.

Tov. Iosif Uglar, delegat al 
organizației regionale de par
tid Baia Mare, prim-secretar 
al Comitetului regional Baia 
Mare al P.M.R., a subliniat 
că victoriile obținute de po
porul nostru în opera de con
struire a socialismului se da- 
toresc însușirii politicii par
tidului de către masele largi, 
care o consideră drept pro
pria lor politică și luptă cu 
abnegație pentru traducerea 
ei în viață. El a vorbit des
pre activitatea multilaterală 
a organizațiilor de partid din 
regiune pentru continua în
tărire a legăturii partidului cu 
masele.

Primiți cu vii aplauze, to
varășii Normando Iscaro, se
cretar al Comitetului orășe
nesc Buenos Aires al Parti
dului Comunist din Argen
tina și Peter Kerrigan, mem
bru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie. transmit Congre
sului saluturile Partidului 
Comunist din Argentina și 
Partidului Comunist din Ma
rea Britanie.

Tov. Mana Pantilie, dele
gată a organizației regionale 
de partid București» membră 
a GA.C. din satul Ceacu, ra
ionul Călărași, a înfățișat prin 
exemplul prefacerilor adinei 
din viața colectiviștilor din a- 
ceastă gospodărie, roadele po
liticii partidului de transfor
mare socialistă a agriculturii, 
în numele colectiviștilor ea a 
adus calde mulțumiri parti
dului, care îndrumă țărăni
mea pe drumul unei vieți lu
minoase.

Tov. Anton Stoianovicî, de
legat al organizației regionale 
de partid Galați, prim-secre
tar al Comitetului regional 

Aspect din timpul lucrărilor Congresului,

Galați al P.M.R, a vorbit 
despre avîntul pe care l-a 
luat în ultimii ani dezvo'.:a- 
rea industrială și agricolă a 
regiunii.

Vorbitorul s-a referit pe 
larg la munca privind conso
lidarea și lărgirea relațiilor 
de producție socialiste la sate, 
subliniind că cooperativizarea 
a creat condiții favorabile 
pentru creșterea continuă a 
producției vegetale și ani
male.

întîmpinați cu vii aplauze, 
tovarășii Viile Pessi, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Finlanda, Hilding Hag- 
berg, președintele Partidului 
Comunist din Suedia, și Annie 
Buller-Guralnik, membru al 
Comitetului Național al Par
tidului Comunist din Canada, 
transmit Congresului salutu
rile Partidului Comunist din 
Finlanda, Partidului Comu
nist din Suedia și Partidului 
Comunist din Canada.

Tov. Gh. Gaston Marin, de
legat al organizației regionale 
de partid Bacău, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, a subliniat că, înfăp
tuind planul de electrificare, 
poporul nostru a dat viață 
previziunii științifice asupra 
dezvoltării forțelor de pro
ducție făcută cu 10 ani în 
urmă de călăuza sa încercată 
— Partidul Muncitoresc Ro
mîn. Vorbitorul s-a ocupat pe 
larg de sarcinile deosebit de 
importante trasate de partid 
cu privire la introducerea teh
nicii avansate în toate ramu
rile economiei și a arătat că 
îndeplinirea lor va face ca 
țara noastră să se ridice, în- 
tr-o perioadă scurtă, la nive
lul țărilor dezvoltate.

Primit cu vii aplauze, tova
rășul Filiberto Barrero, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Columbia, a transmis sa
lutul Partidului Comunist din 
Columbia.

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Ștefan 
Voitec, care a anunțat, în a- 
plauzele puternice ale celor 
prezenți, că la Congres a so
sit tovarășul Wladislaw Go
mulka, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez.

Primit cu vii aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Bi
roului Politic al C. C. al

PAIR, președintele Ccnsiliu-

Tovarâșul Marian Moreșan. 
delega: al organizației regio
nale de pamd Stalin, secre
tar al Comitetului de partid 
al Combinatului chimic Făgă
raș. a arăta: dezvoltarea pu
ternică a industrie: chimice în 
regiune. El s-a ocupat de fe
lul cum colectivul combina
tului a muncit pentru înde
plinirea sarcinilor puse de 
Congresul al H-lea, privind 
creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de 
cost.

întîmpinați cu vii aplauze, 
tovarășii Tabary Ehsan, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Popular din 
Iran, Henry Hoff, membru al 
Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Norvegia, și Pieter 
Bakker, membra al Biroului 
Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Olanda, au adus salutu
rile Partidului Popular din 
Iran, Partidului Comunist din 
Norvegia și Partidului Comu
nist din Olanda.

Tov. Dumitru Gheorghiu, 
delegat al organizației re
gionale de partid Iași, prim- 
secretar al Comitetului re
gional Iași al P.M.R., a 
vorbit despre realizările ob
ținute, sub conducerea co
muniștilor, de oamenii mun
cii din această regiune, a 
cărei industrie, agricultură 
și viață culturală au cu
noscut un avînt continuu 
în anii puterii populare. El 
s-a ocupat pe larg de sarci
nile muncii politice pentru 
consolidarea și lărgirea sec
torului socialist al agricultu
rii, pentru creșterea produc
ției agricole și a subliniat că 
rezultatele obținute confirmă 
justețea politicii partidului 
nostru în aplicarea creatoare 
a genialului plan cooperatist 
al lui Lenin.

Primit cu vii aplauze, to
varășul Etienne Lentillon, 
membru al conducerii Parti
dului Muncii din Elveția, a 
adus salutul Partidului Mun
cii din Elveția.

Tovarășul Petre Săftoîu, de
legat al organizației regionale 
de partid Craiova, maistru la 
uzinele „Electroputere", a vor
bit despre dezvoltarea în țara 
noastră a ramurii industriei 
electrotehnice, create în. anii 
puterii populare, despre sues 
cesele și sarcinile Uzinei „E- 

lectroputere" în producerea 
locomotivei Diesel electrice și 
a altar mașini și utilaje ne
cesare electrificării țârii la 
nivelul tehnicii moderne.

întîmpinați cu vii aplauze, 
tovarășii Petra Peterssen, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comu
nist din Danemarca și John 
Manson, membru al Comite
tului Național al Partidului 
Comunist din Noua Zeelandă, 
au adus saluturile Partidului 
Comunist din Danemarca și 
Partidului Comunist din Noua 
Zeelandă.

Ședința s-a încheiat la ora 
13,30.

Ședința de joi 
după-amiază

După-amiazi ședința s-a 
deschis la ora 16. fiind prezi
dată de tovarășul Leonte 
Răutu.

Primit cu vii aplauze, ia 
cuvîntul tovarășul Petre Bo- 
rilă. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Tov. Rodion Porumbescu. 
delegat al organizației orășe
nești de partid București, 
strungar la Uzinele „Semănă
toarea", a raportat Congresu
lui că, în cinstea acestui mare 
eveniment în viața poporului 
nostru, colectivul uzinei a re
alizat cei mai înalți indici ai 
producției din decursul exis
tenței sale. El a vorbit despre 
activitatea de continuă îmbu
nătățire a mașinilor agricole 
și despre hotărîrea muncitori
lor, inginerilor și tehnicieni
lor uzinelor, de a folosi mai 
bine rezervele interne în 
scopul măririi producției de 
mașini necesare agriculturii 
noastre socialiste.

Întîmpinați cu vii aplauze, 
tovarășii Friedrich Hexmann, 
membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Austria, și Apostolos Grozos, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Grecia, aduc saluturile 
Partidului Comunist din Au
stria și Partidului Comunist 
din Grecia.

Tov. Victor Bolojan, dele
gat al organizației regiocale 
de partid Oradea, prim-secre
tar al Comitetului regional O- 
radea al P.M.R., a arătat că în 
cadrul dezvoltării întregii e- 
conomii naționale, economia 
regiunii a cunoscut o dezvol
tare armonioasă și multilate
rală a tuturor ramurilor ei. 
El a înfățișat Congresului as
pecte din munca organizați
ilor de partid pentru transfor
marea socialistă a agricultu
rii și întărirea economico- cr- 

ganizatorică a unităților coo
peratiste.

Tov. Gheorghe Pop, delegat 
al organizației regionale de 
partid Baia Mare, președinte
le Comitetului Executiv al 
Sfatului popular regional, a 
vorbit despre puternica dez
voltare a industriei și agricul
turii regiunii, în care în tre
cut domnea înapoierea econo
mică și culturală, despre felul 
cum s-a oglindit această dez
voltare în ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii. 
El s-a referit de asemenea la 
lărgirea activității sfaturilor 
populare, ca urmare a lărgirii 
competenței lor, potrivit ho
tărârilor de partid și de stat

Primiți cu vii aplauze, tov- 
rășii Djokosudjono, membru 
al Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Indonezia, și Georges 
Glineur, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Belgia, aduc saluturile Parti
dului Comunist din Indonezia 
și Partidului Comunist din 
Belgia.

Tov. Ioachim Hațegan, dele
gat al organizației de partid 
a Regiunii Autonome Maghia
re, prim-secretar al Comitetu
lui raional Toplița al P.M.R., 
a vorbit despre măsurile luate 
de organizațiile de partid din 
raion, unde pădurile ocupă o 
importantă suprafață, pentru 
îmbunătățirea activității eco
nomice în exploatările fores
tiere și de industrializare, a 
lemnului, pentru valorificarea 
superioară a acestei mari bo
gății.

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Leontin 
Sălăjan.

Tov. Ion Dragomir, delegat 
al organizației regionale de 
partid Pitești, director de 
schelă petrolieră, a arătat 
dezvoltarea rapidă a tinerei 
industrii petroliere din re
giune, care dă în prezent o 
parte însemnată din produc
ția totală de țiței a țării. Vor
bitorul s-a ocupat de o serie 
de sarcini importante ca spo
rirea eficienței forajului de 
exploatare, creșterea produc
ției și a rezervelor de țiț«b 
extinderea forajului cu tur
bină etc.

întîmpinați cu vil aplauze, 
tovarășii Alfred Kubin, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Germania, 
și Bhupesh Gupta, secretar al 
Consiliului Național al Parti
dului Comunist din India, au 
transmis saluturile Partidului 
Comun is: din Germania și 
Partidului Comunist din In
dia.

Tov. Constantin A d ochitei, 
delegat al organizației regio
nale de partid Suceava, briga
dier zootehnic la GAĂ Co- 
țușca, Erou al Muncii Socia
liste. a subliniat grija parti
dului pentru ridicarea bună
stării poporului muncitor, ca- 
re-și găsește expresia și în 
prevederile din raportul Co
mitetului Central privind 
desfacerea către populație a 
unor cantități tot mai mari 
de produse industriale $1 ali
mentare. El a vorbit despre 
experiența gospodăriei unde 
lucrează în dezvoltarea pro
ducției animale, experiență 
pe care comitetul regional se 
preocupă s-o extindă și în 
alte gospodării.

Primiți cu vii aplauze, au 
adus salutul Congresului din 
partea Partidului Comunist 
din Algeria — delegatul Parti
dului Comunist din Algeria, 
din partea Partidului Comu
nist din Chile — tovarășul 
Luis Cor val an, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Chile, din partea Partidului 
Comunist din Siria—tovarășul 
Haled Bagdas, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
Siria, din partea Partidului 
Progresist al poporului mun
citor din Cipru — tovarășul 
Ezechil Papaioanu, secretar 
general al Partidului Pro
gresist al poporului muncitor 
din Cipru, din partea Partidu
lui Comunist din Luxemburg 
— tovarășul Dominique Urba
ny, secretar general al Parti
dului Comunist din Luxem
burg.

Ședința s-a încheiat la ora 
20,00. Următoarea ședință va 
avea loc vineri 24 iunie, ora 
8,30.

Pînă cu cîțiva ani în urmă, 
acolo unde fusese cîndva centrul 
orașului Galați se aflau ruine 
imense provocate de hoardele 
hitleriste în retragere. Nici mă
car o singură casă întreagă, ne
vătămată, nu se putea găsi în 
fostul centru al orașului. Acum 
portul dunărean a renăscut din 
ruine asemenea pasărei Phonix. 
Au dispărut ruinele, dispar locu
rile virane. In locul lor au apă
rut blocuri mîndre cum nu s-au 
pomenit nici cînd pe aceste me
leaguri. Multe din ele au fost 
dăruite gâlățenilor în cinstea 
Congresului partidului. Alte 10 
vor fi date în folosință la 23 
August. Se construiește în- 
tr-un ritm rapid. Constructorii 
își măsoară activitatea în zile, 
în ore. Primul care a în- 
ceput «â lucreze după noul 
etalon a fost dulgherul Ștefan 
Donțov. Cu echipa lui, el s-a 
angajat să ridice rezistența eta
jului (stîlpii și plafonul) în 5 
zile. Angajamentul a stîrnit in
teres. Donțov își propunea să 
reducă termenul de lucru cu 
3—1 zile. S-au sfătuit între ei 
și ceilalți dulgheri. Așa a în
ceput o întrecere pasionantă a- 
cum în zilele Congresului parti
dului. Inițiatorul n-a stat prea 
mult în frunte. I-au luat-o alți 
dulgheri înainte. Sînt tinerii con- 
duși de comuniștii Teodor Mi
ron și Tunase Tudor. Prin mun
ca lor intensă dulgherii gălățeni 
au stabilit ca definitiv timpul de

In oceste zile ziarele sînt urmărite cu deosebit interes

Recunoașterea 
Federației Mali 

de către 
guvernul 

R. P. Romîne
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Chivu 
Stoica, a trimis președintelui 
Consiliului de Miniștri al Fe
derației Mali, Modibo Keita, o 
telegramă de felicitare cu o- 
cazia proclamării independen
ței acestui nou stat african.

„Guvernul Republicii Popu
lare Romîne — se arată în te
legrama — salută cu bucurie 
înfăptuirea acestei aspirații a 
poporului mali și declară 
că recunoaște Federația Mali 
ca stat independent".

în telegramă se exprimă 
convingerea că între Repu
blica Populară Romînă și Fe
derația Mali se vor dezvolta 
relații prietenești în interesul 
celor două țări și al colaboră
rii internaționale.

5 zile pentru ridicarea rezis
tenței unui etaj.

întrecerea a cuprins toate 
sectoarele muncii de pe șan
tier. Iar rezultatele sînt deo
sebit de îmbucurătoare. Pla
nul semestrial a fost înde
plinit la 2 iunie. Ridicarea 
construcțiilor merge' mai departe 
în contul lunii viitoare. Marți de 
dimineață pe șantier s-a ținut o 
scurtă consfătuire. Constructorii 
luaseră cunoștință de raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat Con
gresului de tov. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Acolo sînt referiri pre
cise și la munca lor și anume 
ca durata unui bloc de mărime 
medie să nu depășească terme
nul de construcție de 4—5 luni 
de zile. Constructorii și-au ma
nifestat dorința să dea viață a- 
cestei indicații a partidului, să 
ridice pe o treaptă mai înaltă 
munca lor, hotărînd . ca în 
2 zile să termine planul ce le 
revenea și pe luna iulie. Acum 
«e fac ultimele lucrări de fini
sare la blocurile P 1 și P 2.-

Luni de dimineață tinerii zi
dari din brigada candidatului de 
partid Angliei Păun au început 
un etaj nou. Și l-au început du
pă lozinca: „Un apartament zi
dit și tencuit pe zi, un etaj pe 
săptămînă“. Ceilalți zidari au 
aflat de inițiativa lui Anghel 
Păun. La schimbul de experien
ță fulger care a avut loc miercuri 
Ia prînz toți zidarii s-au alăturat 
chemării lfu.

I. SINCA

Vești despre lucrările 
de recoltare

Gospodăria agricolă de stat 
„Scinteia* și gospodăriile co-< 
lective din Simand, Sintana, 
Olari și altele din regiunea O- 
radea au început recoltarea 
orzului de toamnă. Producția 
medie la hectar in aceste gos
podării depășește 3000 kg.

Pe terenurile de pe care s-a 
strins recolta de orz, gospodă
riile jac arături pentru a însă- 
mînța porumb furajer.

★
Gospodăriile colective din 

regiunea Constanța au strins 
recolta de rapiță de pe mai 
mult de 70 la sută din supra-

Sosirea în Capitală a tovarășului 
Wladyslaw Gomulka

Joi dimineață a sosit tn 
București, pentru a lua parte 
la lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., tovarășul 
Wladyslaw Gomulka, prim-se
cretar al C. C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Pe aeroportul Băneasa, to
varășul Wladyslaw Gomulka 
a fost intimpinat de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C. C. al- 
P.M.R., Florian Dănălache, 
Elena Lascu, Ilie Murgulescu,

Noul meu 
angajament

Citind în presa raportul Corni* 
totului Central al Partidului 
prezentat de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și dezbaterile care au loc 
la Congres, mărturisesc că ini
ma mi-a fost cuprinsă de o 
nestăvilită bucurie. Același entu- 
ziasm îl cunosc toți muncitorii și 
muncitoarele fabricii noastre. 
Atit eu cit și tovarășele mele de 
muncă vedem limpede drumul 
luminos și plin de victorii pe 
care ne conduce partidul.

Documentele Congresului con-? 
turează clar un viitor mare, pe 
care sintem siguri că-i vom în-? 
făptui.

Imi dau seama că trebuie 
să-mi îndeplinesc tot mai bine 
sarcinile care îmi revin la locul 
rrțeu de muncă, să dau tot ce 
am mai bun pentru înfăptuirea 
planurilor noastre mărețe, lată 
de ce chiar în aceste zile, cînd 
are loc acest istoric eveniment 
în patria noastră - Congresul al 
III-lea al partidului — m-am 
simțit datoare să muncesc în- 
tr-un chip deosebit, sâ realizez 
împreună cu întreaga brigadă 
succese mai mari decît cele 
cîștigate pînă acum. Astfel, în 
aceste zile am reușit să obțin 
peste 11.000 de bătăi pe oră la 
cele patru războaie de țesut la 
care lucrez.

însuflețirea de care sîntem cu
prinse acum o vom păstra și o 
vom intensifica în fiecare zi în 
munca noastră de viitor. Eu 
mi-a m propus să lucrez la 6 
războaie, obținînd totodată un 
randament cît mai ridicat. A- 
cesta este un angajament luat 
în fața partidului și mi-1 voi 
respecta.

IOANA MOȚOC 
membră a brigăzii de tine- 
ret nr. J, sec fia țesătorie, 

Fabrica „Donca Simo"

jața cultivată. Colectiviștii din 
raionul Adamclisi și cei din 
gospodăriile colective din raza 
orașului Constanța au termi
nat această lucrare.

★
Bazele de recepționare a ce

realelor din regiunea Bacău 
au fost reparate și revizuite în 
vederea inmagazinării recoltei 
din acest an. Capacitatea de 
depozitare a magaziilor și silo
zurilor de la bazele de recep
ții din regiune a jost mărită 
in acest an cu 35 la sută față 
de anul trecut prin construc
ții de noi magazii.

Ion Pas, Gheorghe Rădci, 
Ghizela Vass, membri ai C.C. 
al P.M.R., Anton Moisescu, 
Pavel Țugui, membri suple- 
anți ai C.C. al P.M.R., și de 
activiști de partid.

Erau prezenți membrii dele
gației Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez care participă la 
lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., precum și 
ambasadorul R.P. Polone la 
București, Janusz Zambro- 
wiez, și membrii ambasadei.

(Agerpres)



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin
Cuvîntarea tovarășului Csupor Ludovic

Am ascultat cu deosebită atenție rapor
tul Comitetului Central, prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, bilanț 
al mărețelor realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, program luminos de luptă elaborat 
de partid în vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste în R. P. Romînă.

Sub conducerea partidului nostru drag, 
alături de oamenii muncii din întreaga 
țară, muncitorii, țăranii muncitori și 
intelectualii, rornîni, maghiari și de alte 
naționalități din Regiunea Autonomă 
Maghiară participă cu entuziasm la lupta 
pentru construirea socialismului, ma- 
nifestîndu-și prin fapte dragostea lor fier
binte față de patria noastră scumpă, Re
publica Populară Romînă.

în cadrul dezvoltării multilaterale a în
tregii economii naționale, regiunea noastră 
a făcut un pas însemnat în dezvoltarea sa 
economică. Au fost construite importante 
obiective industriale ca : termocentrala 
„Steaua Roșie“, Combinatul pentru indus
trializarea lemnului din Gălăuțaș, fabrica 
de mobilă „23 August" din Tg. Mureș și 
altele.

Vizita făcută în regiune în toamna anu
lui 1959 de tovarăși din conducerea de 
partid și de stat în frunte cu tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a avut o însemnătate 
deosebită pentru rezolvarea unor proble
me economice de perspectivă ale regiunii 
noastre. Și cu acest prilej am primit indi
cații prețioase cu privire la îmbunătățirea 
muncii comitetului regional de partid în 
toate domeniile de activitate. Cu ocazia 
acestei vizite s-a fixat amplasamentul 
Combinatului chimic din Tg. Mureș, obiec
tiv de mare importanță pentru dezvolta
rea în continuare a întregii vieți economice 
a regiunii. Ținem să mulțumim din toată 
inima conducerii partidului și guvernului 
pentru ajutorul permanent ce ni se acordă.

Datorită muncii duse cu abnegație de 
colectivele de muncitori, ingineri și tehni
cieni, sub conducerea organizațiilor de par
tid, planurile producției industriale din re
giune au fost realizate și depășite an de an.

Proiectul de Directive ale celui de-al 
III-lea Congres al partidului a fost primit

Cuvîntarea de salut a tovarășului Edward Ochab
In numele Partidului Muncitoresc Unit 

Polonez vă transmit dv., tovarăși delegați, 
și prin dv. tuturor comuniștilor rornîni, 
un fierbinte salut frățesc. (Aplauze).

Subliniind marile realizări ale Romîniei 
socialiste și importanța sarcinilor de viitor 
vorbitorul a spusSîntem convinși că 
poporul romîn, sub conducerea partidului 
său călit în lupte, va îndeplini cu cinste 
aceste sarcini.

El a trecut apoi în revistă succesele 
obținute de poporul polonez în construi
rea socialismului.

Dragi tovarăși, a continuat el, în lupta 
pentru dezvoltarea economiei sale și 
pentru o pace trainică, poporul polonez 
unește eforturile sale cu eforturile sta
telor frățești ale marelui lagăr al socia
lismului. Considerăm justă și sprijinim 
politica pașnică și clarvăzătoare a Uniunii 
Sovietice — forța conducătoare a lagăru
lui nostru. (Aplanze).

Ne solidarizăm întrutotul cu poziția gu
vernului sovietic și a tovarășului Hruștiov 
la Paris, cu replica dată forțelor „războiu
lui rece", care au făcut imposibilă ținerea 
Conferinței la nivel înalt. Subliniind jus
tețea poziției Uniunii Sovietice față de 
cei care au torpilat Conferința de la Pa
ris, vorbitorul a spus că cercurile impe
rialiste agresive au fost demascate și au 
suferit o înfrîngere în ochii opiniei pu
blice mondiale. Știm și spunem maselor

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Marchian
Raportul Comitetului Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn, prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, reflectă 
cu putere politica leninistă a partidului 
nostru de industrializare socialistă a ță
rii, bazată pe dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele și îndeosebi a pivotului 
său, industria constructoare de mașini.

In producția industrială a regiunii Sta
lin, producția industriei metalurgice și 
constructoare de mașini — care deține cea 
mai mare pondere — a cunoscut o dezvol
tare rapidă. De la Congresul al II-lea al 
partidului și pînă la sfîrșitul anului 1959 
s-au investit peste 570 milioane lei pentru 
construirea unor noi obiective industriale. 
Industria constructoare le mașini a pro
dus în 1959 de 7,7 ori mai mult, iar în 
1960 va produce de aproape 11 ori mai 
mult decît în 1938. Față de anul 1955 pro
ducția de tractoare a crescut în 1959 de 
3,1 ori, cea de autocamioane de 2,1 ori, 
producția de rulmenți de 2,4 ori.

în dezvoltarea industrială a regiunii 
Stalin și în mod deosebit a industriei con
structoare de mașini, comitetul regional 
de partid și organizațiile de partid din 
marile întreprinderi, — cum sînt cele de 
la uzinele de tractoare, uzinele „Șteagul 
Roșu“, uzinele chimice Rîșnov și altele — 
au primit un sprijin direct și prețios din 
partea conducerii partidului.

Pe baza sarcinilor trasate de cel de-al 
II-lea Congres al partidului și de plena
rele Comitetului Central, care i-au urmat, 
comitetul regional de partid a orientat 
activitatea comitetelor orășenești și raio
nale și a organizațiilor de partid spre in
troducerea și extinderea în producție a 
tehnicii și tehnologiei înaintate. La Uzi
nele „Steagul Roșu“, organizația de par
tid a îndrumat conducerea administrativă 
să înființeze un grup de modernizare a 
utilajelor, alcătuit din ingineri, tehnicieni 
și muncitori inovatori. Acest grup, pe baza 
propunerilor făcute de muncitori și a stu
diilor întreprinse pe teren, a executat 54 
proiecte de modernizare a mașinilor, din
tre care 18 au și fost aplicate. Comitetul 
regional de partid apreciind această ini
țiativă a luat măsuri pentru extinderea ei 
și în alte fabrici și uzine din regiune.

In raportul C.C. ăl P.M.R, se prevăd

Cuvîntarea de salut a tovarășului Hysni Kapo
Permiteți-mi ca în numele Comitetului 

Central ai Partidului Muncii din Albania, 
al comuniștilor albanezi, al clasei munci
toare din Albania și al întregului popor 
albanez, să vă transmit dvs., tovarăși dele
gați, și prin dvs., tuturor comuniștilor și 
poporului romîn frate și prieten, cel mai 
fierbinte și frățesc salut și să vă urez din 
toată inima succese tot mai mari pe dru
mul vostru glorios de construire a socia
lismului și comunismului în minunata și 
bogata voastră țară. (Aplauze).

Al III-lea Congres al partidului dvs. este 
un eveniment de seamă în viața partidu
lui și a poporului vostru iubitor de muncă 
și de pace. Raportul Comitetului Central, 
prezentat aici de scumpul nostru tovarăș 

de oamenii muncii din regiune cu un ne
stăvilit entuziasm. In primele 5 luni ale 
anului 1960 planul producției globale a 
fost realizat în proporție de 104 la sută. 
Răspunzînd chemării la întrecerea socia
listă a celor 19 întreprinderi, peste 92 la 
sută din numărul muncitorilor și tehni
cienilor din întreprinderile regiunii s-au 
angajat să dea în cinstea Congresului pro
duse peste plan în 1960 în valoare de 107 
milioane lei și să reducă prețul de cost 
peste sarcinile planificate cu mai mult de 
32 milioane lei. Din angajamentele luate 
ei au realizat la depășirea producției glo
bale 44 milioane lei, iar la reducerea pre
țului de cost 22.4 milioane lei.

în centrul activității de partid la sate 
a stat munca politico-organizatoricâ pentru 
extinderea sectorului socialist. întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospodăriilor co
lective și întovărășirilor agricole și pentru 
sporirea producției vegetale și animale. 
Procesul îndeplinirii acestor sarcini este 
în același timp procesul educării socialiste 
a țărănimii muncitoare, al formării omu
lui nou la sate. Țăranii muncitori romini. 
maghiari, germani pășesc cu încredere pe 
drumul arătat de partidul nostru, ur.indu- 
se pe baza principiului liberului consimță
mânt în gospodării agricole colective și în
tovărășiri agricole. Azi 86 la sută din fa
miliile țărănești din regiune muncesc în
frățite în sectorul socialist al agriculturii. 
Crește necontenit producția de cereale in 
unitățile socialiste ale agriculturii. Munca 
comună în întreprinderi, in S.M.T., in 
G.A.S., în gospodării agricole colective și 
întovărășiri a cimentat frăția oamenilor 
muncii rornîni și a celor aparținînd mi
norităților naționale.

O mărturie grăitoare a patriotismului 
socialist și a creșterii conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii — a spus în continu
are vorbitorul — este amploarea crescândă 
a participării maselor la lucrările de in
teres obștesc.

Organele și organizațiile de partid din 
regiune consideră drept una din sarcinile 
lor principale munca permanentă pentru 
formarea conștiinței socialiste a oamenilor

— a arătat el — că nu s-a schimbat firea 
tîlhărească a imperialismului, dar s-a 
schimbat și continuă să se schimbe ra
portul de forțe în lume în favoarea socia
lismului, iar lupta popoarelor pentru pace, 
care se dezvoltă mereu, ne permite să 
avem speranțe întemeiate că putem ține 
în frîu pe agresorii și aventurierii impe
rialiști.

Printre cercurile agresive din Apus se 
disting prin aventurismul lor revanșarzii 
și militariștii de la Bonn. Pe măsura dez
voltării potențialului militar al R-F.G^ for
țele agresive și revanșarde din Germania 
occidentală se feresc tot mai puțin de for
mularea deschisă a scopurilor politicii lor 
revanșarde, care tinde spre schimbări teri
toriale în Europa și pățesc tot mai făpș 
pe urmele politicii fail men tare a criui 
de-al treilea Reich. Este necesară InfrfBa- 
rea acestor forțe, încheierea Tratatul de 
pace cu ambele state cerrraoe * regte- 
mentarea* situa t:ei azxmaje a Berxte 
apusean, conform cu propter. Le Umami 
Sovietice.

Calea luptei pentru pace este presărată 
cu piedici care trebuie Învinse ia mod 
consecvent Despre aceasta a oorbe: ieri 
tovarășul Hrușciov. făcfnd o profundă aaa- 
liză marxistă a situației intemațiceate si 
a perspectivelor luptei pe mai departe pen
tru pace, pentru întărirea putenneuluft 
nostru lagăr socialist, pentru victoria co

sarcini deosebit de importante in Legătu- 
ră cu mecanizarea si automatizarea pre- 
ceselor de producție, cu creșterea acsec- 
tuată a producției F productinteu- 
muncii.

Vorbitorul a înfățișat o serie de exm- 
ple privind mecanizarea ș. automatizarea 
unor procese de producție la Urnele 
„Steagul Roșu" $: .Eres: Tbătenanr*.

Din inițiativa comitetului rețiociL de 
partid s-a organizat o consfătuire pe tetra: 
„înlocuirea materialelor scumpe F dec
eit are in turnătorii*. In urma aceste, con
sfătuiri și a schimbului de exper.er.tă or
ganizat. s-a ajuns ca ia turnător, le re
giunii noastre, uleiul de in să fie hitennf 
în cea mai mare măsură cu lianți sintetici, 
piesele turnate fiind de calitate bună.

Oamenii muncii din întreprinderile me
talurgice și constructoare de mașini ale re
giunii, îndrumați de organizațiile de pared, 
au luptat pentru realizarea de economi: de 
metal prin reducerea adausurilor de pre
lucrare. Aceasta a dus la economisirea în 
anul 1959 a circa 7.000 tone metal pe în
treaga regiune.

Măsurile politice și organizatorice luate 
în întreprinderi pentru introducerea pro
gresivul tehnic, extinderea metodelor teh
nologice avansate și pentru ridicarea con
tinuă a calificării profesionale a muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor va duce în 
1960 la o creștere simțitoare a productivi
tății muncii în întreprinderile construc
toare de mașini. In anul 1960 sporul pro
ducției industriale în ramura construcției 
de mașini va fi realizat în proporție de 81 
la sută pe seama creșterii productivității 
muncii.

Realizările obținute de întreprinderile 
industriale din regiunea Stalin, se dato- 
resc faptului că organele și organizațiile 
de partid analizează cu mai multă com
petență activitatea economică și pun în 
centrul activității lor problemele produc
ției. Comitetul regional de partid s-a spri
jinit în activitatea sa pe un larg activ de 
partid, format din cei mai buni specialiști, 
cu care s-a consultat și a rezolvat pro
blemele ce i-au stat în față.

Vorbitorul s-a referit apoi la unele lip
suri care mai stăruie în întreprinderile din 
regiune în legătură cu introducerea unor

Gheorghe Gheorghiu-Dej, constituie un 
bilanț de seamă al marilor succese obți
nute pînă în prezent de poporul romîn și 
un program măreț al construirii socialis
mului în Romînia.

Frumoasele dvs. succese în domeniul in
dustriei și agriculturii și, deci, și îmbună
tățirea considerabilă a nivelului material 
și cultural al maselor celor ce muncesc, 
constituie o dovadă grăitoare a înțelepciu
nii partidului dvs., care conduce gloriosul 
popor romîn spre socialism, a legăturilor 
sale cu masele, a fidelității sale față de 
marxism-leninism.

Referindu-se la succesele și la perspecti
vele țărilor socialiste vorbitorul a spus : 
Aceste succese arată că țările noastre, 

muncii. Ele au educat oamenii muncii în 
spiritul devotamentului nemărginit față de 
Partidul Muncitoresc Romîn și de regimul 
nostru democrat-popular, față de cuceririle 
revoluționare ale poporului romîn și cauza 
construirii socialismului, în spiritul dra
gostei față de patria noastră scumpă, Re
publica Populară Romînă, al atașamentu
lui și recunoștinței fierbinți față de 
Uniunea Sovietică.

Sub conducerea și îndrumarea de zi cu 
zi a Comitetului Central, comitetul regio
nal de partid se preocupă de educarea pa
triotică și internaționalistă a oamenilor 
muncii, de demascarea și combaterea na- 
țkmalismuhii și șovinismului de orice fel, 
mobilizînd oamenii muncii la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid și guvern.

Cu o grijă deosebită se ocupă organi
zațiile de partid de educarea socialistă a 
tinerei generații. Experiența școlilor unice 
ne arată că ele constituie un mijloc im
portant de întărire a frăției dintre tinerii 
de toate naționalitățile.

Pe baza dezvoltării continue a relații
lor de producție socialiste, $i ca rod al 
muncii educative a organelar și organi
zațiilor de partid, crește neîncetat con
știința socialistă a oamenilor muncii, se 
cimentează unitatea frățească dintre po
porul romin și minoritățile națxxxale.

Raportul prezentat la Congres — a spus 
în încheiere vorbitorul — descrjae pers
pective mărețe de dezvoltare a întregii 
economii naționale pe drumul desăvârșirii 
construcției socialiste. In cadrul acestor 
perspective se prevede der.xxtarea econo
mică și pe mai departe a regiuni: prin 
construirea unor obiective jxiustr-ale im
portante^ ca termocentrala £ Combiratul 
chimic din Tg. Mureș, fabrxa de produse 
lactate și altele.

Strins uniți in jurul partidului și Co
mitetului său Central cocrur F— »- wd 
oamenii muncii dir. Regi urea Au*, osc mă 
Maghiară, alături de întregul nostru po
por muncitor, ru-și vor precupeți efcrtu- 
rile pentru traducerea in vtate a hotărî- 
rilor Congresului, pentru tefionrea con
tinuă a patriei dragi — RepubJca Popu
lară Romînă.

munismului. Poporul pol orez. ca si tetreg 
marele lagăr socialist, nu-*: va sZăbc efri
turile in lupta pentru deF-rder^a inter
națională, pentru asigurarea condițiilor 
unei colaborări pașnice între popoare, ba
zată pe principiile egalități, in drepturi «i 
respectării suveranității nanoeale în nu
mele realizării acestui țeL in numele in
tereselor noastre comune de clasă sz națio
nale. strângem legăturile frăteștf ca marea 
Uniune Sovietică prietenul încerca*, al 
Poloniei, cu Republica Populară R:-teA. 
cu toate statele lagărului social-st. ca oo- 
poarcle care luptă pentru zdrobirea lan
țurilor colonialismului, cu masele —
toane din toate țările lumi? (Aptecxe r»- 
terrJreL

Se întărește s se lărpeșu axaborrrea 
dintre țările socialiste te diner ul poârc.

ceară ideeC cceaonă a Earxri>m-tee:—
n-rra ai cccarra_ru so-

< Misuses.
Vortehcruî a incâeat spssted : 
T’fcaaeâ Par&dul Murouresc R~rr — 

terța ccodaetooare a popcruLte remte. care 
crestrteetee sora!<reul ! CAptene pater- 
râek

Trăascâ și sâ se întărească unitatea stz- 
te. tr aoc ateste si ur.ratea masei ce munc- 

'* t - :i ntreste □ lupta pentru 
pace k «yx.gn ! (Aplanat poternire, in- 

metode ariana, cu respecarea planului 
de cooperare ete. Unele organizații de 
ptred fi cnedjceri adm:r..smauve - a 
spzs ixxix tarei — nu au reufăt pînă în 
prezent să facă (La problema calității o 
ctesztxre de onoare a întreprinderii.

Cj p.- lerul cezoater.i proiectului de Di- 
reeuve te teteeprinder-Je metalurgice și 
chimice din regiunea noastră s-au ridicat 
• «este de preoieme. care, studiate de mi- 
“_rere s. rezolvate, ar aduce statului în- 
WBMte ecoooauL Multe Întreprinderi, de 
ptldă. au mașini de turnat sub presiune. 
Dacă toate acestea ar fi concentrate la 
o smgură întreprindere, s-ar obține, prin 
aeeoste. însemnate avantaje pentru econo
mia națională.

Oamenii muncii din regiunea noastră — 
a arătat în continuare vorbitorul — au 
primit cu mare însuflețire mărețele șar
ete: cuprinse în proiectul de Directive. 
Statem convinși că aceste sarcini vor fi 
îndeplinite și depășite. In regiunea noas
tră ia adunările de dezbatere a proiectului 
de Directive au participat 315.275 oameni 
ai muncii, și s-au făcut circa 2.000 pro
puneri. Dezbaterea a mobilizat pe oamenii 
muncii din regiune la descoperirea de noi 
rezerve interne, ceea ce a dus la supli
mentarea cu încă 14.206.000 lei a angaja
mentului inițial de a realiza peste plan 
economii în valoare de 139.150.000 lei ; de 
asemenea s-a suplimentat cu 15.957.000 lei 
angajamentul cu privire la realizarea de 
beneficii peste plan. Ca un fir ro$u a 
reieșit" din discuțiile participanților la 
dezbateri dragostea oamenilor muncii pen
tru partid, hotărîrea lor de a munci pen
tru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în 
proiectul de Directive.

Comitetul regional de partid raportează 
celui de-al III-lea Congres că în primele 
5 luni ale anului marea majoritate a între
prinderilor din regiune și-au îndeplinit și 
depășit planul la toți indicii, realizînd eco
nomii la prețul de cost de 72.207.000 lei.

Asigurăm Congresul că organizațiile de 
partid, oamenii muncii din regiunea Sta
lin. strîns uniți în jurul Comitetului Cen
tral, vor munci cu abnegație pentru trans
punerea în viață a luminosului program 
de construcție economică elaborat de par
tid în vederea desăvîrșirii construcției so
cialiste în patria noastră.

urmînd calea marxist-leninistă, într-o 
unitate de nezdruncinat, strîns unite 
cu scumpa noastră prietenă, ma
rea noastră eliberatoare și apărătoare, 
glorioasa Uniune Sovietică, se vor ridica 
la cele mai înalte culmi ale socialismului 
și comunismului.

Arătînd că prietenia dintre popoarele 
romîn și albanez are rădăcini în istorie, 
vorbitorul a spus că astăzi, această prie
tenie dintre popoarele noastre s-a dezvol
tat și întărit și mai mult, întrucît la baza 
ei stă atotbiruitoarea ideologie marxist- 
leninistă. Poporul-frate romîn, partidul 
și guvernul său acordă un mare aju
tor țării noastre în construirea so
cialismului. Permiteți-mi, tovarăși, ca 

în numele poporului albanez, al parti
dului și guvernului său, să vă exprim 
cea mai fierbinte recunoștință și mulțu
miri pentru acest ajutor dezinteresat. 
(Aplauze).

Arătînd apoi uriașele realizări obținute 
de poporul albanez în construirea socia
lismului. vorbitorul a spus :

în, noiembrie anul acesta în țara noas
tră va avea loc al IV-lea Congres al par
tidului, care va face bilanțul victoriilor 
obținute de poporul albanez pînă în pre
zent, sub conducerea partidului său, și va 
aproba cifrele de control ale celui de-al 
treilea plan cincinal. Al IV-lea Congres 
al partidului va deschide o pagină strălu
cită în construirea socialismului în Repu
blica Populară Albania. Conform datelor 
preliminare ale proiectului Directivelor 
celui de-al treilea plan cincinal, mica Al
banie se va transforma dintr-o țară a- 
grară-industriaJă, într-o țară industrială- 
agrarâ. Vor apare noi centre industriale, 
va face primii săi pași industria metalur
gică și cea chimică. Pe ogoarele noastre 
în anul 1965 vor lucra 10—12 mii trac
toare. Pași importanți se vor face și în 
dezvoltarea invâțămintului și culturii și 
in creșterea bunei siâri a maselor munci
toare. (Aplauze).

Scoțted în relief marile realizări obți
nute de toate țările lagărului socialist, 
vort:;orul a spus : Aceste victorii se da- 
toresc marxism-leninismu'.ui, glorioaselor 
ncastre partide devotate ideologiei mar- 
Xist-Ieniniste, minunatelor noastre po
poare. sistemului nestru plin de vigoare, 
unității de monolit a țărilor socialiste, in 
fnmte cu Uniunea Sovietică. (Aplauze).

In continuare vorbitorul a subliniat cu 
putere marele ajutor pe care-1 acordă 
Uniunea Sovietică țărilor noastre, impor
tanța sprijinului ei internaționalist, dezin
teresat. De aceea. — a spus el — Partidul 
Muncii din Albania consideră absolut im
perioasă unitatea de monolit a rindurilor 
noastre in jurul Uniunii Sovietice; aceasta

Raportul Comitetului Central al partidu
lui. prezentai de tovarășul Gheorghe 
Gheocțhiu-Dej, oglindește realizările obți
nute de oamenii muncii în opera de făuri
re a socialismului, ne înfățișează perspec
tivele hminoase ale desăvîrșirii construc- 
țtei socialiste și ale trecerii treptate la 
ceesteuirea comunismului în țara noastră.

Sueresele de însemnătate istorică obți- 
rute te ."făptuirea Directivelor celui de-al 
n-tea Congres al partidului sînt o mârtu- 
r.e gri-.isre a justeței politicii Partidului 
Mur.c.toresc Romin, a înțelepciunii si fer
mi ej care Comitetul său Central apli
că neabătut in mod creator, învățătura 
m«_*x-s:-temnzstâ la condițiile concrete ale 
țării n-iss re.

Lu «rest congres, cei peste 1.800.000 ute- 
*”_jt- ce ti; bine de un milion de pur
tă* tr. <i cravate'or roșii. Întreaga tânără 
genera*.e a R. P. Rcmine. încrezătoare în 
m tarul său fericit, hotârită sâ-și închine 
toate întreaga capacitate creatoare
ni uobUt a socialismului ș: comunis- 
anite. ne prezintă mai strins imită ca ori- 
cted te rural psrudulte. al Comitetului 
său CenPnL ir. fr_r:e cu tovarășul 
Gru-tcrse Cbeceghiu-Dej.

T.imereti ncoeru lupte cc enruxasm si 
atotZi împre-nl ea fetrcgul poper 
—■urm ttr. perteru apl rar*a te viate a po- 
h^nu pa_* teuî-u Peste de brigăzi
de prez urne ale tineretul ui iș: aduc apor
tul La lup a peam creșterea producția și 
pz jctiv..âț:i muncii, pentru reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea calității 
produselor.

Aplicind diferite inițiative înaintate în 
muncă și lupii nd sub lozinca : „Cît mai 
multe economii pentru înflorirea patriei 
noastre socialiste", tineretul din industrie 
— partea cea mai înaintată a tineretului 
nostru — a realizat numai în cursul anu
lui 1959 economii în valoare de peste 
250 000.000 lei.

Tineretul de la sate, urmînd cu încre
dere nestrămutată politica înțeleaptă a 
partidului, s-a încadrat în marea lui ma
joritate în sectorul socialist al agriculturii. 
Numai in cursul anului 1959 au intrat în 
gospodări: agricole colective și întovără
șiri aproape 380.000 tineri.

Raportăm Congresului că sarcina încre
dințată organizației noastre de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel 
de-al II-lea Congres al U.T.M. cu privire 
la dezvoltarea muncii patriotice a tinere
tului se îndeplinește cu succes. Brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, care cu
prind peste 1 milion de tineri muncitori, 
țărani, elevi și studenți, muncind cu en
tuziasm pe diferite șantiere de construc
ții, pentru înfrumusețarea orașelor și sa
telor, pentru colectarea fierului vechi, 
pentru dezvoltarea patrimoniului silvic 
etc., au realizat numai în cursul anului 
1959 economii în valoare de peste 
210.000.000 lei.

Cuvîntarea de salut a tovarășului Kim Cian Man
Permiteți-mi ca din însărcinarea Comi

tetului Central al Partidului Muncii din 
Coreea, să transmit celui de-al III-lea 
Congres al gloriosului Partid Muncitoresc 
Romîn, și prin Congres, tuturor membri
lor săi și poporului frate romîn un salut 
fierbinte din partea membrilor partidului 
nostru și a poporului coreean. (Aplauze).

Referindu-se la lupta plină de succes 
a poporului nostru pentru construirea so
cialismului, vorbitorul a spus : Succesele 
obținute de poporul romîn în opera 
de construire a socialismului, lao
laltă cu succesele tuturor celorlalte țări 
socialiste, aduc un important aport la în
tărirea forței lagărului socialist, la men
ținerea și întărirea păcii in lumea în
treagă.

Republica Populară Romînă este un 
membru credincios al lagărului socialist 
și și-a cîștigat un mare prestigiu pe arena 
internațională. Poporul coreean se bucură 
din toată inima de succesele poporului 
romîn ca de propriile sale succese. Aceste 
succese obținute de poporul romîn în 
opera de construire a socialismului au 
devenit posibile datorită liniei generale 
juste a Partidului Muncitoresc Romîn în 
construcția socialistă și conducerii înțe
lepte exercitate de Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, care a 
aplicat în mod consecvent această linie.

Partidul Muncitoresc Romîn conduce 
cu fermitate poporul romîn pe calea socia
lismului. Sub conducerea încercată a Co
mitetului său Central, Partidul Muncito
resc Romîn duce o luptă intransigentă pen
tru unitatea rindurilor partidului și puri
tatea teoriei marxist-leniniste, fiind întot
deauna credincios internaționalismului 
proletar. Partidul Muncitoresc Romîn este 
mai strîns unit ca oricind, oamenii muncii 
din Romînia acordă o deplină încredere 
partidului lor și Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, constituind o unitate de monolit 
în jurul partidului. (Aplauze). 

condiționează construirea cu succes a so
cialismului în țările noastre, viitorul feri
cit al întregii omeniri. (Aplauze). Tocmai 
pentru aceasta, poporul albanez și partidul 
său iubesc Uniunea Sovietică ca lumina 
ochilor și o vor iubi în veci.

Tovarăși,

Congresul dvs. are loc într-o asemenea 
perioadă a înfloririi impetuoase a forțelor 
de producție în țările socialiste, cînd 
lagărul socialist datorită unirii strînse a 
rindurilor sale în jurul glorioasei Uniuni 
Sovietice, a devenit puternic ca niciodată 
în trecut, și cînd greutatea și influența sa 
joacă un rol uriaș în soluționarea proble
melor internaționale. Referindu-se la 
torpilarea Conferinței de la Paris de că
tre guvernul american, vorbitorul a spus 
că poziția luată de tovarășul Hrușciov 
constituie o contribuție importantă a gu
vernului sovietic la cauza apărării po
poarelor de amenințările unui nou răz
boi. pe care tind să-1 dezlănțuie impe
rialiștii.

Urmînd exemplul Uniunii Sovietice și 
sprijinind-o în orice acțiune, partidul și 
guvernul nostru luptă pentru pace, atît de 
necesară întregii omeniri, cu excepția im
perialiștilor — instigatori la război. Deși 
știm că imperialiștii doresc războiul și-1 
pregătesc, noi ducem cu ei tratative, fiind 
în permanență vigilenți, fără să cedăm în 
probleme de principii, fără să facem vreo 
concesie unilaterală, fără să slăbim niciun 
moment lupta ideologică și politică, tin- 
zînd să atragem la marea și nobila luptă 
pentru pace toate popoarele lumii, indife
rent de convingerile lor politice, religioase 
și de orînduirea țârilor acestora.

Sîntem pe deplin convinși de triumful 
ideilor noastre, care au făcut din lagărul 
nostru, al socialismului, în frunte cu Uni
unea Sovietică, o forță de neînvins sub 
raport economic, politic, moral și mi
litar.

Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin
Prin activitatea sa în producție, prin 

felul în care ia parte activă la viața po
litică și obștească, minunatul nostru tine
ret dovedește creșterea conștiinței sale 
socialiste, că este devotat cu trup 
și suflet Partidului Muncitoresc Romîn, 
cauzei construirii socialismului și comu
nismului în patria noastră.

Toate succesele obținute de organiza
ția noastră în întărirea rindurilor sale, în 
mobilizarea tineretului la lupta întregu
lui popor pentru înflorirea țării, sînt ro
dul conducerii înțelepte de către partid 
a Uniunii Tineretului Muncitor, al grijii 
cu care Comitetul Central al partidului, 
Biroul său Politic, întregul nostru partid 
se ocupă de creșterea și educarea tinerei 
generații.

în raportul Comitetului Central se a- 
cordă o importanță deosebită introducerii 
tehnicii noi, pregătirii muncitorilor la 
nivelul științei și tehnicii celei mai îna
intate.

Cu toate rezultatele obținute pînă acum 
— a arătat vorbitorul — Uniunea Tinere
tului Muncitor n-a făcut în această pri
vință tot ceea ce trebuia și ceea ce putea 
să facă. Trebuie spus totodată că mai sînt 
s: un: directori de întreprinderi, organe 
s-3d.cafe care nu acordă atenția cuvenită 
acestei probteme.

Pr.n măsurile luate pentru îmbunătăți
rea învățământului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior, au fost 
create toate condițiile pentru ca tinere
tul nostru, muncind în producție, să poată 
termina în același timp școala medie și 
învățămîntul superior. In prezent peste 
110.000 oameni ai muncii, din care imensa 
majoritate sînt tineri, urmează învăță- 
mintul seral și fără frecvență de cultură 
generală și superior.

Uniunea Tineretului Muncitor va dez
volta și mai mult în rîndul tineretului in
teresul pentru a urma aceste școli, și ho
tărîrea de a le frecventa cu regularitate, 
de a-și însuși temeinic cunoștințele pre
date. Este însă necesar ca și conducerile 
întreprinderilor să respecte cu mai multă 
strictețe prevederile legale cu privire la 
crearea condițiilor necesare pentru frec
ventarea acestor cursuri.

în raport se prevăd măsuri deosebit de 
importante cu privire la dezvoltarea în 
anii următori a școlii de cultură generală.* 
Aceste măsuri sînt o nouă dovadă a grijii 
partidului și guvernului față de tînăra 
generație. Uniunea Tineretului Muncitor 
va face totul pentru a îndeplini sarcinile 
de răspundere ce-i revin în această pri
vință.

Cu toții cunoaștem importanța pe care 
o are legarea școlii de viață, de practică. 
Așa cum s-a desprins însă și din raport, 
în această direcție mai sînt încă multe de 
făcut. Credem că Ministerul învățămîntu- 
lui și Culturii ar trebui să analizeze cu 
mai multă atenție experiența dobîndită

Sîntem convinși că poporul romîn care 
pășește înainte, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, credincios cauzei 
marxism-leninismului, va obține noi vic
torii în lupta sa glorioasă pentru socia
lism și comunism. (Aplauze).

Dragi tovarăși}
Poporul coreean duce o luptă plină de 

abnegație pentru construirea socialismu
lui în Republica Populară Democrată 
Coreeană și pentru unificarea pașnică a 
patriei sale.

Poporul nostru este mai strins unit ca 
oricind in jurul Partidului Muncii din 
Coreea și merge înainte însuflețit de avînt 
revoluționar, învingînd toate greutățile. 
Partidul nostru, constituind o unitate de 
monolit în jurul Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, merge 
cu fermitate în avangarda poporului co
reean care luptă pentru construirea so
cialismului și unificarea pașnică a țării 
sale.

După ce a subliniat realizările poporu
lui coreean în construirea socialismului el 
a spus :

Succesele obținute în construcția socia
listă în partea de nord a țării noastre cons
tituie o chezășie sigură a unificării pașni
ce a patriei noastre și reprezintă o mare 
forță care însuflețește populația din Coreea 
de Sud în lupta ei împotriva dominației 
colonialiste a imperialiștilor americani.

în cursul ultimelor luni în Coreea de 
Sud se desfășoară lupta maselor populare 
împotriva regimului fascist. Ca urmare a 
luptei duse de populația Coreei de Sud a 
fost izgonit Li Sin Man, lacheul imperia
liștilor americani, iar regimul de domi
nație colonialistă a acestora a fost zguduit 
pînă în temelii. (Aplauze puternice) Lupta 
populației din Coreea de Sud, a spus în 
continuare vorbitorul, a demascat adevă
rata față a așa-zisului „model al lumii li
bere" în Asia, în jurul căruia imperialiștii 
americani au făcut o zarvă atît de mare.

Dar dacă pentru a izbăvi omenirea de 
pericolul unui nou război considerăm uni
tatea și hotărîrea ca factor obligatoriu« 
atunci tot atît de obligatorie și vitală este 
călirea unității de acțiune și de luptă 
împotriva dușmanilor și trădătorilor 
marxism-leninismului —revizionismul con-» 
temporan — al căror purtător de drapel sînt 
revizioniștii iugoslavi. In cele mai grele 
momente pentru imperialiști, ei devin 
crainicii și apărătorii acestora.

Partidul Muncii din Albania și între
gul popor albanez au considerat și con
sideră că activitatea revizioniștilor iugo
slavi constituie un pericol pentru în
treaga mișcare comunistă și muncitorea
scă internațională. Aceasta arată că ei au 
devenit o agentură a imperialismului și, 
ca atare, duc o activitate de subminare 
împotriva țărilor lagărului socialist, caută 
să scindeze rîndurile partidelor comuniste 
și muncitorești, să slăbească lupta dusă 
împotriva imperialismului de popoarele 
coloniale și de cele eliberate. Tocmai din 
aceste considerente principiale Partidul 
Muncii a demascat și va demasca și pe 
viitor pe revizioniștii iugoslavi, dușmani 
înrăiți ai marii noastre cauze—marxism- 
leninismul. Exprimîndu-și încrederea că 
coeziunea și forța lagărului socialist va 
infringe orice tentative ale dușmanilor^ 
vorbitorul a încheiat spunînd :

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
gloriosul conducător și organizator al po« 
porului romîn ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia de neclintit dintre 
poporul albanez și poporul romîn ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască glorioasa Uniune Sovietică, 
prietenul și apărătorul nostru comun J 
(Aplauze puternice).

Trăiască unitatea de nezdruncinat a 
puternicului nostru lagăr socialist! 
(Aplauze puternice).

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

pînă acum și în generalizarea acesteia să 
țină seama mai mult de învățămintele re
zultate.

Cu toate succesele obținute, trebuie să 
arătăm că munca de educare comunistă a 
tineretului dusă de organizațiile U.T.M. nu 
este încă peste tot suficient de combativăj 
uneori este slab legată de sarcinile actuale 
și nu corespunde întotdeauna specificului 
fiecărei categorii de tineret.

Uniunea Tineretului Muncitor, sub con
ducerea partidului, va acorda toată aten
ția îmbunătățirii conținutului muncii de 
educație a tineretului, adueîndu-și aportul 
său la formarea omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului. Vom 
dezvolta și mai mult în rîndurile tineri-5 
lor înaltul sentiment al patriotismului so-< 
cialist și al internaționalismului proletar, 
cinstea, sinceritatea, modestia, setea de 
cultură, combativitatea, spiritul de abnega
ție și de sacrificiu pentru cauza parti
dului.

Cu și mai multă perseverență ne vom 
ocupa de răspîndirea ideilor nobile ale în
vățăturii marxist-leniniste, de însușirea de 
către tineret a unor bogate cunoștințe po
litice, ideologice și culturale — arme sigure 
în combaterea misticismului, a naționalis
mului și șovinismului cît și a altor in
fluențe ale ideologiei burgheze și a purtă
torilor lor.

Partidul, poporul nostru talentat și lu^ 
bitor de frumos au creat condiții mate-? 
riale nemaîntîlnite pentru buna desfășu-5 
rare a vieții culturale și sportive, pen
tru o activitate bogată și multilaterală a 
tineretului. Va trebui să ne îngrijim ca 
toate instituțiile de cultură și sport să fia 
adevărate școli de educație și de răspîn* 
dire a culturii socialiste, folosite și îngri* 
jite cum se cuvine. Remarcăm cu bucurie 
că în ultimii ani proza și poezia pentru 
tineret și copii și-au îmbogățit tematica* 
și-au ridicat nivelul de măestrie artistică. 
Tineretul dorește însă pe drept cuvînt să 
fie zugrăvit mai amplu tabloul emoțio
nant al luptei eroilor comuniști și uteciști 
pentru libertate și fericire, să întîlnească 
în cărți cît mai mulți eroi ai zilelor 
noastre conturați cu o mare putere de 
viață și convingere, pe care tineretul șl 
copiii să-i poată lua drept modele demne 
de urmat.

Directivele ce vor fi aprobate de ConJ 
greș întruchipează visurile cele mai scum
pe ale poporului nostru. Asigurăm Con
gresul că Uniunea Tineretului Muncitor 
va desfășura o muncă organizatorică și 
politică intensă, pentru afirmarea și mai 
puternică a energiei și entuziasmului în
tregului nostru tineret, puse în slujba fe
ricirii poporului și înfloririi patriei. Ti
neretul nostru va fi prezent pe marile 
șantiere ale anilor ce vin, va fi în pri
mele rînduri ale luptei pentru însușirea 
științei și tehnicii înaintate, va lupta cu 
abnegație oriunde îl va chema partidul.

Vorbind despre creșterea puterii lagă
rului socialist, despre politica de pace a 
Uniunii Sovietice vorbitorul a sipus 3

Marea Uniune Sovietică stă ferm în 
centrul mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale; succesele ei istorice obți
nute în construcția desfășurată a comunis
mului și în dezvoltarea științei și tehnicii 
aduc o imensă contribuție la întărirea pă
cii, progresului social și Ia cucerirea ferir 
cirii pentru omenire.

Astăzi, întărirea coeziunii și unității la
gărului socialist constituie cea mai sigură 
chezășie a întăririi păcii. Tocmai de aceea 
imperialiștii și lacheii lor, revizioniștii, se 
dedau la uneltiri perfide care urmăresc 
subminarea unității lagărului socialist. 
Dar să știe dușmanii că, așa cum a fost și 
în trecut, în fața forței unite a marelui 
lagăr socialist, orice speranță a lor sa 
spulberă și se va spulbera ca un balon de 
săpun.

în luptă pentru cauza socialismului șl 
pentru pace, poporul coreean va întări și 
mai mult coeziunea cu popoarele țărilor 
din lagărul socialist, în frunte cu marea 
Uniune Sovietică, și va apăra cu fermita
te avanpostul de răsărit al socialismului,

Permlteți-mi să urez din toată inima 
acestui Congres, care are o importanță isto
rică în viața politică a poporului romîn și 
în opera de construire a socialismului in 
Romînia, mari succese în lucrările sale și 
să fac aceleași urări poporului romîn în 
lupta sa pentru traducerea în viață a ho-s 
tărîrilor Congresului. (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
organizatorul și inspiratorul tuturor victo
riilor poporului romîn ! (Aplauze pu“ 
ternice).

Trăiască unitatea și coeziunea de nezdrun
cinat a lagărului socialist, in frunte cu 
Uniunea Sovietică ! (Aplauze puternice).

Trăiască marxlsm-leninismul atotbirui
tor ! (Aplauze puternice, îndelung repe
tate).



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
In raportul C.C. al prezentat de

tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, subliniin- 
du-se sarcinile mărețe privitoare la dez
voltarea economiei naționale pe perioada 
1960—1965 și programul economic de pers
pectivă, se acordă o mare însemnătate pa
trimoniului forestier — una din marile bo
gății ale țării noastre.

în anii ce au trecut de la cel de-al II-lea 
Congres al partidului s-au obținut reali
zări însemnate atît în ce privește creșterea 
și refacerea pădurilor, cît și în dezvoltarea 
sectorului de prelucrare a lemnului. Din 
suprafața despădurită, de circa 625.000 ha. 
existentă la începutul anului 1955, s-au îm
pădurit pînâ la sfîrșitul anului 1959, 310.000 
ha. cu specii valoroase și de mare produc
tivitate. în perimetrul fondului forestier 
au fost construite drumuri, căi ferate, fu- 
niculare, în lungime totală de circa 1.900 
km. Au fost reutilate majoritatea fabrici
lor vechi și s-au construit 15 fabrici și 
combinate noi pentru prelucrarea supe
rioară a lemnului.

In anii regimului democrat-popular s-au 
construit pentru muncitorii forestieri peste 
11.000 cabane, 5.000 apartamente, nume
roase dispensare, cantine, cluburi, grupuri 
sociale etc.

Datorită măsurilor tehnico-organizatori- 
ce luate pentru creșterea tehnicității între
gului sector, valoarea produselor obținute 
dintr-un metru cub masă lemnoasă a 
crescut în 1959 cu 53 la sută față de 1955.

Pentru a înfăptui Directivele Congresu
lui al II-lea și hotărîrile plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1959, oamenii mun
cii din sectorul forestier, mobilizați de or
ganizațiile de partid, s-au angajat să ren
tabilizeze integral sectorul forestier încă în 
anul 1960. Economiile peste plan realizate 
în primele 5 luni, — însumînd 32 milioane 
lei — precum și realizarea și depășirea pla
tului de producție la indicii de bază în 
această perioadă, confirmă că lucrătorii 
din sectorul nostru sînt hotărîți să-și în
deplinească cu cinste aceste angajamente.

In trecut — a spus vorbitorul — unii 
conducători de întreprinderi forestiere și 
chiar unii tovarăși din conducerea minis
terului se obișnuiseră ca întreprinderile 
din acest sector să lucreze cu pierderi. Nu
mai intervenția directă a conducerii par
tidului — care a făcut o analiză amplă a

Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnăraș
Raportul Comitetului Central prezentat 

de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej cu pri
vire la activitatea partidului de la Con
gresul al II-lea încoace înfățișează victo
riile cucerite pe frontul ofensivei neîn
trerupte a socialismului în țara noastră cît 
și sarcinile și perspectivele mărețe care 
stau în fața tării în următorii șase, res
pectiv, cincisprezece ani.

.Prin bilanțul pe care îl face și, îndeo
sebi, prin tratarea la un nivel de înaltă 
competență a problemelor fundamentale 
ale construcției socialiste, raportul repre
zintă unul din cele mai remarcabile do
cumente ale conducerii de partid.

Apare ca un fapt de necontestat că, în 
etapa care a trecut, construcția socialistă 
din țara noastră, judecind după ritmul pe 
care l-a căpătat cît și după principalii in
dicatori cantitativi și calitativi, a ieșit din 
îngustimile inerente începutului și s-a an
gajat, în marș susținut, pe drumul larg 
care, în timp relativ scurt, va duce poporul 
nostru pe înălțimi nebănuite de bună stare 
materială și dezvoltare culturală.

Dezvoltarea construcției socialiste în 
condițiile arătate de raport este garantată 
de existența unui șir de factori fundamen
tali :

Este în primul rînd Partidul Muncito
resc Romîn, forța conducătoare unică a în
tregii vieți economice, sociale și politice a 
țării, partid care se călăuzește neabătut du
pă învățătura marxist-leninistă. încercat in 
lupta pentru eliberarea poporului nostru, 
verigă trainică în mișcarea revoluționară 
internațională comunistă și muncitorească.

Este în al doilea rînd statul democrat- 
popular romîn, făurit de popor sub con
ducerea comuniștilor, ca principal instru
ment de construcție a societății socialiste 
în țara noastră.

Este în al treilea rînd unitatea oameni
lor muncii — muncitori, țărani și intelec
tuali, romîni și din rîndul minorităților 
naționale — care, în puternică alianță mun- 
citorească-tărănească, nu s-a clintit nici
odată în cei 16 ani de putere și care ur
mează cu credință calea arătată de partid.

Sînt în al patrulea rînd resursele mate
riale bogate ale țării aflate în stăpînirea 
fermă a oamenilor muncii.

Este, în sfîrșit, solidaritatea neclintită și 
sprijinul țărilor lagărului socialist și îna
inte de toate marea prietenie, colaborarea 
și ajutorul frățesc continuu din partea 
Uniunii Sovietice.

Partidul nostru a crescut. S-a întărit 
unitatea rîndurilor sale, a sporit pregătirea 
ideologică-politică și priceperea organelor 
și organizațiilor de partid în asigurarea 
rolului lor conducător. Disciplina de partid 
stă pe bazele neclintite ale răspunderii 
personale. Comitetul Central formează un 
stat major de luptă strîns unit. El se con
duce în munca sa constant după princi
piile leniniste ale construcției și vieții de 
partid și ale conducerii colective.

Opera de făurire a partidului, începută 
în. anii grei ai ilegalității de către cei mai 
buni și mai devotați luptători, avînd în 
frunte timp de mai bine de treizeci de ani 
pe tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, a dat 
roade din plin.

Spre partidul nostru oamenii muncii 
privesc cu dragoste, încredere și stimă. 
Ei sînt siguri că partidul îi va duce spre 
noi victorii în îndeplinirea sarcinilor noii 
etape, spre desăvîrșirea construcției socia
lismului.

Tovarăși,

In cele ce urmează vreau să mă ocup, 
pe scurt, de una din problemele de bază 
ale construcției socialiste, revoluția socia
listă în știință și cultură.

Revoluția culturală în țara noastră se 
dezvoltă în cadrul procesului general de 
transformare socialista a societății, fiind 
parte inseparabilă a acestui proces.

Condiționată de răsturnarea burgheziei 
și de instaurarea puterii de stat a celor ce 
muncesc, în frunte cu clasa muncitoare, 
înfăptuirea revoluției socialiste în domeniul 
ideologiei și culturii este lege generală a 
construcției socialiste.

Revoluția culturală înseamnă a asigura 
întregii creații culturale și științifice con
ținutul ideologic al concepției despre lume 
a clasei muncitoare — ideologia marxisrn- 
leninismului, înseamnă a pune toate va
lorile științei și culturii, neîngrădit, la în
demâna celor ce muncesc : muncitori, ță
rani, intelectuali. Prin aceasta, cultura de
vine bun al întregului popor și ideologia 
marxism-leninismului principiu conducă

Cuvîntarea tovarășului Mihai Suder
cauzelor ce generau aceste pierderi și a 
trasat sarcini pentru rentabilizarea sec
torului forestier — a făcut ca această stare 
de lucruri sâ se schimbe.

In următorii șase ani — a spus în con
tinuare vorbitorul — avem sarcina de a 
împăduri 400.000 hectare, din care 50.000 
ha. în luncile rîurilor și Dunării, pe tere
nuri neapte pentru agricultură.

Prin construirea a peste 8.500 km. dru
muri forestiere vom asigura căi economice 
de acces în majoritatea pădurilor, fapt ce 
va permite o mai bună îngrijire a fondu
lui forestier și o exploatare mai rațională 
a masei lemnoase.

îndeplinirea acestor sarcini va crea con
diții ca în anul 1965 să fie pusă în circui
tul economic o cantitate de peste 2.500.000 
m.c. material lemnos, care în prezent se 
irosește. Avem toate posibilitățile și ne 
angajăm să îndeplinim sarcinile prevăzute 
în raportul C.C. al P.M.R. cu privire la 
reducerea sub 4 la sută a pierderilor de 
materiale în exploatările și transporturile 
forestiere.

Efortul fizic al muncitorilor va fi redus 
în mod simțitor prin creșterea gradului de 
mecanizare a muncii la fazele grele — 
cum sînt doborîtul, fasonatul, tras-apropia- 
tul și încărcatul.

Avem sarcina de a spori pînă în 1965 
producția de plăci aglomerate și fibro-lem- 
noase de 18 ori față de producția actuală 
și de peste 3,1 ori producția de mobilă, 
ceea ce este egal cu 500.000 garnituri con
venționale pe an. Acest nivel ridicat pre
văzut de Directive îl vom realiza prin fo
losirea mai complectă a capacităților de 
producție existente, prin intrarea in func
țiune a noi capacități la combinatele de la 
Tg. Jiu, Blaj, Gherla și prin fabricile de 
mobilă Iași, Codlea, Pipera, Militari ce 
sînt în curs de construcție, precum și prin 
combinatele noi a căror construcție va 
începe din anul acesta și în următorii ani 
la Suceava și în regiunile Galați, Pitești, 
Bacău, Baia Mare, Timișoara ș.a.

Ca urmare a măsurilor luate de minister 
pentru reducerea costului investițiilor, prin 
adoptarea unei tehnologii modeme de fa
bricație și a unor soluții constructive mai 
raționale, eficiența economică a investiții
lor în noile complexe este intre 0,70—1 

tor al vieții spirituale a poporului, bază 
trainică a noii culturi.

Ca în întreaga construcție socialistă. și 
în revoluția culturală conducător este 
partidul clasei muncitoare.

★

Una din sarcinile de bază ale revoluției 
culturale este organizarea și dezvoltarea 
continuă a învățământului de toate trep
tele, pentru a lichida înapoierea culturală 
a clasei muncitoare și a țărănimii și pen
tru a crea o numeroasă intelectualitate 
nouă. Rezolvarea acestei sarcini a început 
la noi cu lichidarea analfabetismului, în- 
trucît politica antipopulară a burgheziei 
și moșierimii romîne ne-a lăsat moștenire 
peste 4 milioane de analfabeți și alte cî- 
teva milioane de oameni, care de abia 
știau să citească.

Regimul democrat-popular, prin înființa
rea în masă de cursuri pentru adulți și 
prin generalizarea efectivă a învățămîn- 
tului de 4 ani, a desființat în scurt timp 
neștiința de carte. In aceste condiții Con
gresul al II-lea al partidului a putut trasa 
în 1955 sarcina nouă ca, pînă în anul 1960, 
învățământul general să fie dezvoltat in 
așa fel incit să cuprindă „cea mai mare 
parte a școlarilor la cursurile de 7 ani*.

Astăzi această sarcină este îndeplinită.
Pe această bază, in proiectul de Direc

tive și in raportul tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej se prevede pentru perioada ur
mătoare. „încheierea generalizării învă
țământului de 7 ani” și „trecerea treptată 
la învățământul general de 8 ani. astfel câ 
durata școlii medii de cuitură generală va 
ajunge la 12 ani*. Această prevedere are 
o deosebită însemnătate. Ea corespunde 
trecerii la etapa desăvârșirii consirucției 
socialiste in patria noastră, care necesită 
oameni avînd cunoștințe mai cuprinză
toare de cultură generală și temeinice de
prinderi practice. Ea corespunde, in ace
lași timp, pe deplin posibilităților mate
riale creseu te ale orânduirii noastre socia
liste.

Indicația dată de Congresul al II-lea al 
partidului cu privire la necesitatea legării 
învățămintului cu practica muncii con
structive și-a dovedit pe deplin justețea. A- 
ceastâ legătură, prin treptata ei extindere, 
este astăzi principiu călăuzitor in organi
zarea și desfășurarea învățămintului de 
toate gradele și urmează să constituie una 
din preocupările de seamă ale tuturor or
ganelor și lucrătorilor din învățământ, în 
vederea continuei ei perfecționări.

în acest cadru, potrivit cu învățămin
tele experienței noastre de pinâ acum, este 
necesar ca. paralel, cu instrucția teoretică, 
la elevii din ciclul claselor I—VIII sâ fie 
formate deprinderi de muncă practică in 
școală, iar în ciclul mediu aceste deprin
deri practice să fie dobândite prin muncă 
în unități de producție, în scopul însușirii 
de cunoștințe și a unei îndemînări care 
să ușureze obținerea în continuare a unei 
calificări corespunzătoare.

Prelungirea duratei școlii de cultură 
generală și îmbinarea procesului instruc- 
tiv-educativ cu producția va asigura învă
țământului o dezvoltare calitativ supe
rioară în pas cu cerințele economiei so
cialiste, cu progresul rapid al științei și 
tehnicii contemporane.

Progresul tehnic continuu a ridicat ni
velul de calificare al clasei muncitoare. 
S-au format schimburi noi de tineri mun
citori, pregătiți în școlile și întreprinde
rile socialiste. Școlile profesionale și teh
nice au căpătat o pondere deosebită în 
sistemul nostru de învățământ. Astăzi 
aproape 180.000 de tineri învață în aceste 
școli, ceea ce demonstrează că tineretul se 
îndreaptă cu tragere de inimă spre mun
ca productivă din fabrici și uzine.

In anii de după cel de-al II-lea Congres 
al partidului, școlile profesionale și teh
nice au dat producției peste 114.000 de 
muncitori calificați și peste 23.000 de teh
nicieni. Cadrele acestea se bucură de o 
foarte bună apreciere în producție. Proiec
tul de Directive prevede pregătirea în ur
mătorii șase ani, în școlile profesionale și 
tehnice, a peste 350.000 muncitori califi
cați și tehnicieni.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini, re
țeaua școlilor profesionale, tehnice și teh
nice de maiștri se va extinde și se va 
acorda o mare atenție îndrumării unui nu
măr tot mai mare de absolvenți ai scolii 
medii de cultură generală spre școlile teh
nice pentru a deveni muncitori de înaltă 
calificare și maiștri.

încheierea, în perspectiva apropiată, a 
colectivizării agriculturii, victoria relații

leu producție-marfâ Ia 1 leu investit 
față de 0.4 pînă la 0.5 lei în perioada 
1956—1959.

Pentru a asigura utilizarea rațională a 
fondurilor de investiții prevăzute pentru 
sectorul forestier in perioada 1960—1965 — 
fonduri care sînt de 3.3 ori mai mari față 
de perioada 1956—1959 — vom lua măsuri 
ca, prin proiectare și execuție, costul con
strucțiilor să fie redus in continuare.

Ocup in du-se în continuare de probleme
le industrializării lemnului în mari în
treprinderi modeme vorbitorul a spus : 
prin concentrarea producției în combi
nate mari, moderne, datate cu utilaj la ni
velul tehnicii celei mai avansate, vom pu
tea da anual plăci echivalente cu 1.100.000 
m c. cherestea, dintr-o materie primă uti
lizată pînă în prezent drept combustibil.

Concentrarea producției in complexe de 
prelucrare a lemnului și dotarea lor ia 
nivelul tehnicii celei mai avansate vor 
asigura și creșterea calității produselor.

Productivitatea valorică crește în secto
rul de prelucrare a lemnului cu 50 la sută 
în 1965 față de anul 1959. Intr-o măsură 
însemnată va crește și productivitatea 
fizică.

Prin reducerea pierderilor la exploatare 
vom obține o economie de circa 5.000.000 
m.c. masă lemnoasă în valoare de aproape 
400.000.000 lei.

Cu toate că masa lemnoasă exploatată în 
următorii șase ani scade în mod simțitor, 
totuși, datorită valorificării ei superioare 
și reducerii pierderilor la exploatare și 
prelucrare, valoarea producției globale a- 
proape se dublează față de 1959, satisfă- 
cînd nevoile interne și asigurindu-se tot
odată o producție sporită pentru export.

Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R. pentru planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 1960—1965 des
chid sectorului forestier perspective mă
rețe.

îndrumați și sprijiniți de partid, oamenii 
muncii din sectorul forestier nu-și vor pre
cupeți forțele pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile ce le revin.

lor de producție socialiste la sate, meca
nizarea și chimizarea agriculturii, ridica
rea gospodăriilor de stat la nivelul unor 
întreprinderi de înalt randament procesul 
de formare a unor gospodării agricole co
lective puternice, impun ridicarea nivelu* 
lui profesional și cultural al oamenilor 
muncii din agricultură.

Partidul a stăruit continuu asupra dez
voltării învățămintului superior. Cea mai 
mare atenție a fost acordată ramurilor 
care pregătesc specialiștii necesari econo
miei naționale. In anul școlar în curs, din 
63.000 studenți circa 25.000 urmează fa
cultățile cu profil tehnic. Intre anii 1955— 
1959 au fost pregătiți peste 54.000 de spe
cialiști, dintre care peste 23.000 de ingi
neri și ingineri agronomi și aproape 13.000 
de absolvenți ai facultăților de matema- 
tică-fizică, chimie, geologie-geografie, bio
logie și științe economice. între profi
lul șî structura învățămintului nostru su
perior și cel din Romînia de altă dată 
este o deosebire radicală. Din cei 26.000 
studenți existenți în Romînia în anul 
1938, 30 la sută erau înscriși la facultă
țile de drept. în timp ce numai 14 la sută 
urmau învățămîntul tehnic superior și 
abia 4 la sută institutele agronomice. In 
Romînia veche pe care politicienii — vă
tafi ai diverselor clici capitaliste occiden
tale — o denumeau ț2ră „eminamente a- 
grâcolă-, au absolvit in decurs de 30 de 
ani tot atâția ingineri agronomi cîți au 
absolvit in Republica noastră in ultimii 
dci ani.

Schimbări fundamentale s-au petrecut 
în compoziția socială a studențimeî. As
tăzi peste 90 la sută din numărul total 
al studenților provin din rândurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii muncitoare, ale 
intelectualității, oglindind actuala structu
ră de clasă a țării noastre.

Școala noastră este una din cele mai 
valoroase realizări ale regimului demo
crat-popular. înconjurată permanent de 
grija partidului și avînd sprijinul mate
rial pe care il oferă puterea economică 
a statului, școala se dezvoltă la nivelul 
celor mai ridicați indici din întreaga con
strucție socialistă.

Acestui nivel de dezvoltare îi corespun
de măsura anunțată de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. in raportul său și care 
merită să rețină întreaga atenție a Con
gresului.

..Pentru a crea, se spune în raport, con
diții tot mai favorabile de studiu copiilor 
de oameni ai muncii de la orașe și sale, 
incepind cu acest an școlar se introduce 
gratuitatea complectă a manualelor pen
tru toți elevii de la clasa I-a pînă la cla
sa a VH-a inclusiv”.

Față de numărul populației țării noas
tre această măsură privește in medie, 
anual, două milioane cinci sute de mii de 
elevi.

Adoptarea ei va lega pentru totdeauna 
numele Congresului al III-lea al parti
dului de una din marile înfăptuiri ale vre
mii noastre.

Tineretului țării noastre, indiferent de 
naționalitate, îi este asigurată deplina ega
litate atît în școală cit și după terminarea 
ei, în munca și viața socială. Școala este 
unul din principalele mijloace de educare 
a tineretului in spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului proletar, 
de întărire a frăției dintre poporul romîn 
și minoritățile naționale. Misiunea de in
struire și educare a tineretului este în
credințată corpului didactic, învățătorilor, 
profesorilor, pedagogilor și maiștrilor. Par
tidul și poporul înconjoară cu dragoste 
cadrele didactice și cinstesc munca lor. 
Cadrele didactice dispun astăzi de puter
nice mijloace materiale și spirituale pen
tru a valorifica din plin talentul lor pe
dagogic și educativ.

In fața învățătorilor și a profesorilor 
societatea noastră socialistă ridică noi ce
rințe și îndemnuri întrucit dreptul de a 
învăța pe alții, de a educa tineretul, de 
a forma omul nou este o sarcină de mare 
cinste și de mare răspundere care impune 
corpului didactic îndatorirea neîntreruptă 
de a-și îmbogăți cunoștințele profesionale, 
ideologice și politice, de a-și perfecționa 
măiestria pedagogică.

Dezvoltarea învățămintului, trecerea la 
școala generală de 8 ani. lărgirea învăță- 
mîntului profesional și tehnic, precum și 
a învățămintului superior necesită spori
rea însemnată a numărului învățătorilor 
și al profesorilor și îmbunătățirea siste
mului de calificare științifică și pedago
gică a acestora. Pentru a remedia lipsurile 

încă existente, se simte nevoia unirii In
tr-o singură reglementare a măsurilor pri
vind pregătirea științifică și politică a ce
lor chemați să intre in corpul didactic, 
nurmrea in funcțiuni, promovarea, miș
carea cadrelor, acordarea gradelor didac
tice și a titlurilor științifice, atribuțiile și 
răspunderile ce revin diferitelor organe de 
stat in aplicarea politicii de cadre in in- 
vățăminL

Procesul de dezvoltare culturala a omu
lui nu se încheie insă odată cu absolvi
rea școlii. îmbogățirea cunoștințelor poli
tice, științifice, tehnice, cultural-artistice, 
de educare cetățenească, continuă in cele 
mai multiple și variate forme in tot cursul 
vieții.

Știința și valorile superioare ale cultu
rii nu mai vegetează in tumul ce fildeș 
al celor puțini. Zăvoarele puse de vechea 
orânduire au fost sfărâmate. Știința _și cul
tura au coborit în mase.

Lichidarea înapoierii culturale a poporu
lui, cuprinderea în cunoștințele oamenilor, 
pe scară tot ma: înaltă, a bunurilor spi
rituale ale omenirii, ajută la ștergerea 
treptată a deosebirilor esențiale dintre 
munca intelectuală și cea fizică.

Indicațiile Congresului al II-lea al par
tidului privind munca ideologică in rân
durile intelectualilor au dat rezultate re
marcabile.

în activitatea sa în rândurile intelectua
lității, partidul a manifestat întotdeauna 
o conduită de strictă principialitate, ușu
rând și stimulînd procesul de clarificare 
ideologică a vechilor intelectuali, care în 
covirșitoarea lor majoritate au urmat cu 
încredere partidul și care merită cu pri
sosință omagiul acestei aprecieri. In ace
lași timp partidul și-a concentrat întreaga 
atenție asupra formării intelectualității noi.

Pentru amploarea procesului de formare 
a intelectualității noi este semnificativă 
creșterea numărului de ingineri de la 9.000 
cîți erau înainte de război la 59.000 în 
anul 1959 și la 80.000 prevăzuți a fi în anul 
1965. Noua intelectualitate se străduiește 
să ocupe cu demnitate locul ce i-a fost 
încredințat

Socialismul a daț un înalt sens întregii 
activități intelectuale, științifice, literare 
și artistice, a reabilitat prestigiul intelec
tualului. eliberindu-1 de umilință, a situat 
intelectualitatea in primele rînduri ale 
constructorilor activi ai societății socialiste.

Astăzi intelectualii vîrstnici și intelec
tualii noi constituie un detașament unit 
care participă cu însuflețire la înfăptui
rea politicii partidului și a statului de
mocrat-popular.

Cuvîntarea de salut a tovarășului Le Duan
Dragi tovarăși,
In numele Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam și al poporului vietnamez, 
transmitem din toată inima celui de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn un fierbinte salut frățesc, urăm 
Congresului succese strălucite. (Aplauze).

După ce s-a referit la realizările obți
nute de poporul nostru în construcția so
cialistă, vorbitorul a spus :

Partidul Muncitoresc Romîn a acordat 
și acordă o atenție deosebită întăririi so
lidarității, și unității partidului și poporu
lui, întărește rolul conducător al partidu
lui în toate domeniile, dictatura proleta
riatului, depune toate eforturile pentru 
educarea partidului și poporului în spiri
tul marxism-leninismului, consolidează și 
adîncește prietenia și colaborarea cu ță
rile lagărului socialist în frunte cu Uniu
nea Sovietică. Totodată Romînia luptă 
neobosit pentru pace și prietenie între po
poare. Romînia luptă cu perseverență pen
tru colaborarea largă intre țările balca
nice. pentru a întări și menține pacea în 
această regiune și în lumea întreagă.

Aceste realizări uriașe, obținute de po
porul romîn. confirmă justețea principii
lor generale ale marxism-leninismului și 
exprimă spiritul creator inepuizabil al 
eroicului popor romîn. sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

După ce a subliniat apoi succesele 
obținute de poporul vietnamez in îndepli
nirea plinului trienal (1958—1960) vorbi
torul a spus : După planul trienal, in Nord 
vom obține victoria care va avea un rol 
hotărâtor în transformarea socialistă a a- 
grâculturiL industriei meșteșugărești, a ce
le: particulare și a comerțului; vom realiza 
primul plan cincinal de dezvoltare a in

Cuvîntarea de salut a tovarășului
Dragi tovarăși,
Perm;teți-mi ca in numele Partidului 

Popular Revoluționar Mongol și al po
porului mongol, sâ transmit dv„ stimați 
tovarăși delegați la Congres, și în persoa
na dv. tuturor membrilor Partidului Mun
citoresc Romîn și poporului frate român, 
un fierbinte salut cordial. (Aplauze).

Vorbitorul a arătat că datorită muncii 
pline de abnegație a poporului remin, 
conducerii înțelepte a Partidului Munci
toresc Romîn. la dv a fost realizată cu 
succes sarcina principală a celui de-al 
doilea plan cincinal și. prin aceasta, a 
fost creată baza economică a socialis
mului.

El a spus că grandiosul program trasat

Un grup de delegați, intr-o pauză a lucrărilor Congresului

Opera de construire a socialismului este 
de neconceput, fără stăpînirea științei și 
a tehnicii celei mai înaintate.

Exemplul cel mai convingător în ce pri
vește nivelul înalt al culturii orânduirii 
socialiste îl înfățișează Uniunea Sovietică, 
primul stat socialist din lume. Știința so
vietică a demonstrat incontestabila ei su
perioritate asupra științei burgheze.

Uniunea Sovietică este țara celei dintîi 
uzine atomo-electrice din lume, a primu
lui satelit artificial al Pămîntului, a pri
mei rachete cosmice care a atins Luna, a 
primei planete artificiale a sistemului nos
tru solar. Uniunea Sovietică a îmbogățit 
patrimoniul științei și culturii universale 
cu realizări de însemnătate epocală și 
oferă țârilor de democrație populară, în 
dezvoltarea propriei lor culturi, o deose
bit de valoroasă și inepuizabilă experiență.

Partidul nostru a acordat și acordă con
tinuu cea mai mare atenție dezvoltării 
științei, literaturii și artei. Pentru activi
tatea de cercetare științifică din țara noas
tră au fost investite importante mijloace 
materiale, s-a creat o largă rețea de in
stitute. an de an a crescut numărul cerce
tătorilor științifici.

Calitatea muncii de cercetare s-a îm
bunătățit simțitor atît în institutele Aca
demiei R. P. Romîne cît și în institutele 
de cercetare ale ministerelor, la catedrele 
de învățământ superior și în laboratoarele 
marilor întreprinderi. Academia R. P. Ro
mine care întrunește pe cei mai de seamă 
oameni de știință, adaugă mereu noi va
lori la tezaurul științei și contribuie la re
zolvarea unor importante probleme ale 
economiei și culturii socialiste.

Planul de 6 ani și programul economic 
de perspectivă cuprind numeroase sarcini 
de cercetare științifică in legătură cu dez
voltarea industrializării țării. In vederea 
îmbunătățirii cercetării științifice, a legării 
ei mai strânse cu necesitățile producției, 
se impun înlăturarea paralelismelor din 
activitatea diferitelor institute, reexamina
rea profilului și a tematicii lor și folosirea 
cît mai judicioasă a mijloacelor materiale.

în perioada care a trecut de la Congre
sul al II-lea, oamenii de literatură și artă 
au creat un număr însemnat de lucrări li
terare, muzicale, de artă plastică, piese de 
teatru, filme, multe din ele bogate în 
idei, valoroase din punct de vedere artis
tic, cu o tematică variată.

In dezvoltarea artei și literaturii noas
tre realist-socialiste, în formarea ideologi
că și politică a creatorilor un rol impor
tant îl au uniunile de creatori, organizații 
obștești care grupează forțele noastre ar

dustriei și a agriculturii, vom înfăptui 
primii pași în dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele. Se va desăvîrși transfor
marea socialistă în agricultură, în indu
stria meșteșugărească și cea particulară, 
precum și în comerț. (Aplauze).

în timp ce Vietnamul de Nord înaintea
ză spre socialism, în Vietnamul de Sud 
imperialiștii americani și omul lor Ngo 
Dinh Diem intensifică represiunile împo
triva poporului și pregătirile pentru un nou 
război. Ei au adoptat legea fascistă nr. 
10—59 pentru a intensifica represiunile 
împotriva concetățenilor noștri iubitori 
de pace și'a patrioților din Vietnamul de 
Sud. Ei au majorat ilegal numărul mem
brilor organizației americane militare 
M.A.A.G. din Vietnamul de Sud. între
gul popor vietnamez luptă cu perseveren
ță împotriva politicii agresive și încercă
rilor imperialiștilor americani și agenților 
lor de a dezlănțui un nou război, pentru 
unificarea pașnică a țării pe baza indepen
denței și democrației si sîntem convinși că 
lupta noastră va fi încununată cu succes.

în încheiere, vorbitorul a dat citire sa
lutului Comitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, adresat 
celui de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

In salut după ce se subliniază succe
sele poporului nostru, condus de Partidul 
Muncitoresc Romîn, in făurirea socialis
mului. se spune:

Poporul vietnamez se bucură din toată 
inima de marile succese ale poporului- 
frate romîn, pe care le privește ca pe ale 
sale proprii. Aceste succese au constituit 
tn imbold pentru mersul nostru înainte 
spre noi rezultate în construirea unui 

în raportul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și elaborat pe baza marilor suc
cese dobândite de poporul romîn in anii 
puterii populare va fi o confirmare a jus
teții politicii Partidului Muncitoresc Ro
mân și a guvernului R. P. Romîne, a ma
rii forțe și vitalități a orinduirii democrat- 
populare și a superiorității incontestabile 
a orânduirii socialiste asupra celei capi
taliste.

Vorbitorul a subliniat apoi marile rea
lizări obținute de poporul mongol care 
prin munca sa creatoare, cu ajutorul 
și co’aborarea frățească a Uniurfii Sovieti
ce și a celorlalte țări socialiste. înfăp
tuiește cu succes sarcinile planului de 
trei ani de dezvoltare a economiei 
naționale și a culturii țării, sarcini tra- 

tistice și scriitoricești din diferite gene» 
rații.

Cunoașterea temeinică a vieții, partici
parea nemijlocită a creatorilor la activita
tea social-politică, constituie condiții prin
cipale pentru elaborarea unor opere de 
valoare care să se bucure de prețuirea în
tregului popor.

Perspectivele grandioase care se deschid 
țării noastre, viața nouă ce se făurește, 
munca entuziastă a harnicului și talenta
tului nostru popor sînt surse inepuizabile 
de inspirație creatoare pentru scriitorii și 
artiștii noștri.

în raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej se arată că „în prezent ac
tivitatea ideologică, munca de lichidarea 
înrâuririlor educației burgheze din con
știința oamenilor, este tărîmul principal 
al luptei de clasă, al luptei între vechi 
și nou“.

Revoluția socialistă în domeniul culturii 
este însoțită inevitabil de o luptă ideologi
că, determinată de existența rămășițelor 
ideologiei și moralei burgheze, care dăinuie 
multă vreme după luarea puterii politice 
de către clasa muncitoare. Lupta ideologi
că este de o complexitate deosebită prin 
situațiunile și formele în care se înfăți
șează. Ducerea ei cu succes cere princi
pialitate, perseverență și multă răbdare.

Oamenilor de știință, creatorilor în lite
ratură și artă, profesorilor și învățătorilor 
le revin îndatoriri de seamă în realizarea 
sarcinilor trasate de Directive și raport cu 
privire la munca ideologică.

De pe pozițiile învățăturii marxism-le
ninismului însă, și numai de pe aceste po
ziții, sarcinile trasate pot fi îndeplinite 
cu succes luptînd cu fermitate împotriva 
ideologiei străine fie că este vorba de in
fluențele curentelor burgheze în știință, li
teratură și artă, de manifestări de națio
nalism sau șovinism, fie că este vorba de 
teze mai vechi sau mai noi ale revizio
nismului contempoi^n.

Partidul nostru va acorda și în viitor 
cea mai mare atenție îndrumării întregii 
activități ideologice, științifice, culturale și 
literar-artistice, pentru ca aceasta să slu
jească intereselor supreme ale poporului^ 
cauzei construcției socialiste.

Sub conducerea încercată a Partidului 
Muncitoresc Romîn, clasa noastră munci
toare, țărănimea, intelectualitatea noastră 
vor înfăptui cu cinste sarcinile trasate de 
Congres, economia țării noastre și cultura 
vor cunoaște un nou și puternic avînt, pa
tria noastră socialistă va deveni mai bo
gată și mai puternică.

Vietnam iubitor de pace, unit, indepen
dent, democratic și înfloritor.

în ultimii ani guvernul și poporul ro- 
mîn ne-au dat un ajutor prețios în opera 
de construire a socialismului în Vietna
mul de Nord și în lupta pentru realizarea 
reunificării țării.

Cu ocazia acestui Congres, exprimăm 
Partidului Muncitoresc Romîn, guvernului 
și poporului frate din Romînia. sincerele 
noastre mulțumiri.

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn va deschide fără în
doială numeroase noi perspective și va 
duce la numeroase noi succese în cons
truirea socialismului în Romînia.

Urăm Congresului vostru să fie încunu
nat de succes, dorim Partidului Munci
toresc Romîn și poporului romîn succese 
tot mai mari și mai multe în îndeplini
rea și depășirea planului de șase ani 
(1960-1965).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn! 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia de nezdruncinat în
tre poporul vietnamez și' poporul romîn! 
(Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea și unitatea în ca-» 
drul marii familii socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică ! (Aplauze puternice).

Trăiască atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă! (Aplauze puternice,).

Apoi vorbitorul a spus : Permiteți-mi 
să transmit Congresului dv. acest drapel 
in semn de prețuire și prietenie frățească. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Pe drapel scrie: „Urăm celui de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn succese strălucite. C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam**. 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

T. Dugursurun
’sate de Congresul al XIII-lea al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol.

In prezent — a spus în continuare vor
bi :orul — cind. ca urmare a politicii 
agresive și a acțiunilor provocatoare ale 
guvernului S.U.A., a fost torpilată confer 
rânța șefilor de guverne ale celor patru 
puteri și cînd are loc o încordare în 
relațiile internaționale, politica externă a 
Uniur.ii Sovietice și a țărilor lagărului 
socialist se menține ca și înainte pe pozi
țiile destinderii încordării internaționale^ 
pe pozițiile coexistenței pașnice a statelor 
cu orânduiri sociale și politice diferite, ale 
rezolvării pașnice a tuturor problemelor 
internaționale și înfăptuirii dezarmării ge-

Continuare în pag. 4-a)



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea de salut a tovarășului T. Dugursurun Cuvîntarea tovarășului Constantin Daicoviciu
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nerale și totale, ale excluderii războiului 
din viafa societății. (Aplauze).

Arătînd că poporul mongol susține 
fără rezervă politica irtr-adevăr iubitoare 
de pace a guvernului sovietic și salută 
fiecare inițiativă nouă a acestuia, vorbi
torul a spus :

Politica justă și realistă de menținere 
a păcii în lumea întreagă promovată pe 
baza Declarației Consfătuirii de la Mosco
va din 1957 a partidelor comuniste și mun
citorești, de guvernele țărilor lagărului so
cialist și de partidele comuniste și munci
torești, are ca punct de plecare umanismul 
nostru socialist și corespunde intereselor 
vitale ale tuturor popoarelor care năzuiesc 
spre o pace trainică, sigură și îndelun
gată.

Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat succesele de în
semnătate istorică pe care poporul munci
tor din patria noastră le-a obținut în pe
rioada care a trecut de la cel de-al II-lea 
Congres al partidului. In raport se arată 
contribuția pe care au adus-o gospodăriile 
agricole de stat la constituirea fondului 
central al statului și sarcinile ce stau în 
fața acestora.

Prin grija partidului și guvernului, G.A.S. 
Ivănești a fost dotată cu o tehnică bogată 
și modernă, care ne dă posibilitatea să 
executăm la timp lucrările agricole cerute 
de agrotehnica înaintată.

Vorbitorul a arătat că datorită aplicării 
mai bune a agrotehnicii înaintate gospodă
ria va obține în ace^t an recolte mari 
livrînd astfel statului cantități însemnate 
de produse peste plan. Gospodăria va de
păși beneficiul planificat cu peste 3 mi
lioane lei, realizînd un beneficiu de 1.050 
lei la ha.

In continuare vorbitorul a spus că 
G.A.S. au primit un mare ajutor prin 
măsurile luate de către partid de a se 
constitui consiliile G.A.S. și înființa func
ția de organizatori de partid.

Constituirea consiliului G.A.S. a ridicat 
mult nivelul muncii de conducere în gos
podăria noastră. Realizările pe care noi, 
le-am obținut sînt și rezultatul muncii 
colective desfășurată de consiliu, care a 
consultat în permanență muncitorii pen-

Cuvîntarea de
Dragi tovarăși,

Aduc celui de-al III-lea Congres al Par
tidului Muncitoresc Romîn, salutul cald și 
frățesc al Partidului Comunist Francez, 
al Comitetului său Central și al tovarășu
lui Maurice Thorez. (Aplauze).

Cele două partide ale noastre sînt strins 
legate prin idealul și Scopul lor comun, 
precum și prin amintirea luptelor purtate 
împreună. In trecut, imperialiștii francezi 
au participat la exploatarea poporului 
vostru muncitor și a bogățiilor voastre; ei 
au susținut adeseori camarilele voastre 
reacționare. In același timp însă spirite 
superioare ca Henri Barbusse demasca j 

pe călăii poporului romîn, iar muncitorii 
din Franța își afirmau solidaritatea cu 
muncitorii romîni care luptau pentru 
drepturile lor la viață și libertate.

El s-a referit apoi la tradițiile comune 
ale luptei împotriva fascismului.

Dragii mei tovarăși, — a spus în con
tinuare vorbitorul — muncitorii din Fran
ța urmăresc cu deosebită atenție opera 
de construire a societății socialiste pe 
care ați întreprins-o la voi în țară- Iar 
succesele voastre sînt mari. In Franța se 
știe că ați transformat fața Romîniei. 
Această țară in care odinioară domnea 
mizeria endemică, în care unii muncitori 
erau nevoiți sa se expatrieze. a devenit 
astăzi, mulțumită vouă, Rominia socia
listă, prosperă și puternică, în care condi
țiile de viață ale poporului de la orașe și 
de la sate se îmbunătățesc neîncetat în 
care oricine are de lucru, oricine poate în
văța și poate participa la conducerea de
mocratică a treburilor patriei sale. 
(Aplauze).

Vorbitorul a subliniat democratismul 
orânduirii noastre și a spus în continuare : 
După ce am ascultat raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și intervențiile 
delegaților, sîntem siguri că sub condu
cerea partidului vostru, planul de dezvol
tare a economiei voastre pentru următorii 
6 ani va fi îndeplinit și depășit

Cuvîntarea de salut a tovarășului Arturo Colombi '
Dragi tovarăși»

In numele Partidului Comunist și al tu
turor oamenilor munci din Italia, anga
jați în lupta pentru pace și socialism, vă 
adresez vouă, tovarăși congresiști, tuturor 
comuniștilor romîni și conducătorilor lor, 
un salut frățesc și călduros. (Aplauze).

Din amplul raport prezentat Congresu
lui de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a re
ieșit un minunat bilanț al succeselor ob
ținute de poporul romîn sub conducerea 
partidului vostru. Subliniind marile rea
lizări înfăptuite în țara noastră el a spus : 
în numele comuniștilor italieni, exprim 
profunda satisfacție pentru ceea ce ați 
reușit să faceți pentru a crea baza eco
nomică a socialismului pe calea industria
lizării, a transformării socialiste a agri
culturii și a revoluției culturale. Succe
sele voastre — a spus el în continuare - 
reprezintă o demonstrație vie a capacită
ții constructive a clasei muncitoare elibe
rată de exploatarea și asuprirea capita
listă, reprezintă o demonstrație vie a su
periorității sistemului socialist asupra ce
lui capitalist. (Aplauze).

Compararea celor două sisteme este de 
mare actualitate pentru noi, a spus el, 
arătînd că cu toată „prosperitatea*1 capi
talistă. contradicțile interne ale societății 
rămîn nerezolvate. Plăgile sociale își pă
strează întreaga lor gravitate. Vorbitorul 
a prezentat apoi pe larg condițiile de 
mizerie în care se zbat masele munci
toare din orașele și satele Italiei.

Clasa muncitoare și masele celor ce 
muncesc de la sate, a spus el, iau o po
ziție energică împotriva politicii mono
polurilor și a guvernului clerical. în lu
nile care au trecut au avut loc lupte 
importante, iar în momentul de față sînt

în lupta împotriva dușmanilor păcii și 
socialismului în prezent este mai impor
tantă ca oricînd unirea eforturilor tuturor 
forțelor iubitoare de pace, întărirea con
tinuă a unității de monolit a marelui la
găr al țărilor socialiste și coeziunea rîn- 
durilor mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. După ce și-a exprimat în
crederea în forța solidarității internațio
nale a popoarelor în lupta pentru pace, 
democrație și socialism, vorbitorul a spus:

Permiteți-mi, dragi tovarăși, să vă asi
gur că Partidul Popular Revoluționar 
Mongol și poporul mongol vor accelera 
tot mai mult ritmul de construire a socia
lismului în Mongolia și întărind prietenia 
cu popoarele și partidele frățești, vor de
pune toate eforturile pentru a-și aduce 
aportul lor la cauza întăririi puternicului 

Cuvîntarea tovarășului Dorian Vișan
tru a descoperi rezervele de care dispu
nem noi în mărirea producției.

Consiliul G.A.S. a analizat și a genera
lizat experiența și metodele folosite anul 
trecut cînd, în condiții de secetă unii me
canizatori au realizat o producție medie 
de 2.200 kg. grîu la hectar pe 100 hectare, 
față de 1.600 kg. cît a fost producția me
die de grîu pe gospodărie.

Toate succesele pe care le dobîndim în 
producție sînt strâns legate de activitatea 
organizației de partid din gospodăria noa
stră.

Organizația de bază a îndrumat consi- 
'liul gospodăriei și comitetul sindical să 
se ocupe îndeaproape de ridicarea califi
cării muncitorilor prin buna organizare și 
desfășurare a cursurilor agro-zootehnice, 
cît și prin generalizarea experienței îna
intate cu ajutorul consfătuirilor de pro
ducție și a schimburilor de experiență.

Rolul de conducător al organizației de 
bază și competența ei în rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică producția, a 
crescut și datorită faptului că au fost pri
miți în rândurile candidaților și membri
lor de partid numeroși muncitori fruntași.

Noi am fi putut obține rezultate și mai 
bune dacă am fi aplicat cu mai multă 
perseverență metodele agrotehnice înain
tate, dacă am fi acordat o atenție mai 
mare fertilizării solului și rotației rațio-

salut a tovarășului Leo Figueres
După aceea, vorbitorul s-a referit la 

situația din Franța, arătînd că milioane 
de muncitori, funcționari, țărani munci
tori, intelectuali declară tot mai multe 
greve, organizează manifestații de stradă 
împotriva înrăutățirii continue a condiți
ilor lor de viață și pentru apărarea cuce
ririlor sociale și democratice ale poporu
lui

Vorbitorul a arătat că poporul francez 
își manifestă combativitatea șz in lupta 
pentru instaurarea pârii în Algeria și :n 
lumea întreagă șz că partidul arborează 
deschis pentru JLrur.rea rnaseer asupra 
naturii războiului din Alger.a. pentru ridi
carea eeaștrinței lor si. în acela*-. fcnp. 
pentru dezvoltarea acțiunii lor m vederea 
impuneri: păcii Pentru întregul popor, a 
spus vorbitorul în continuare, devine 
evident faptul că. in ceea ce pri
vește războiul din Algeria, nu exista 
altă soluție deci: ducerea de tratative cu 
cei care luptă in Algeria, tratative care 
trebuie sâ se ocupe deopotrivă de înceta
rea luptelor și de condițiile în care poporul 
algerian va putea dispune în mod liber de 
el însuși, de destinele" lui.

Pacea in lume, aceasta este o altă 
năzuință a poporului francez — a spus 
el mai departe. El și-a exprimat-o 
cu deosebită forță fâcînd primirea 
extraordinară despre care știți, tovarășului 
Hrușciov și persoanelor care l-au însoțit 
cu ocazia vizitei lor în Franța. La noi, 
unii care vor cîteodată să se situeze la 
stingă partidului nostru și-au pus atunci 
întrebarea : la ce va folosi această vizită ? 
Faptele au dat răspuns acestei întrebări. 
Vizita tovarășului Hrușciov a folosit din 
plin cauzei păcii, înțelegerii între popoare 
și a fost un eșec pentru cei ce susțin ..răz
boiul rece- și care sînt și cei mai mari duș
mani ai oamenilor muncii. Acest lucru
l-am  putut verifica. Cunoașterea directă, 
omenească de către poporul francez a 
conducătorilor sovietici și a politicii de 
pace a U.R3S. au făcut să eșueze efor
turile propagandei burgheze de a arunca 
pe umerii altora răspunderea pentru eșecul 

în curs alte lupte. (Aplauze puternice). 
El a arătat că în țară se desfășoară o 
largă mișcare unitară care revendică 
schimbarea orientării politicii economice 
și sociale a țării și a amintit punctele 
programatice ale acestei mișcări.

îngrijorați de avîntul maselor și de o- 
biectivele luptei lor, a spus el în conti
nuare, monopoliștii sprijiniți de ierar
hia bisericească, încearcă să oprească 
deplasarea spre stingă și să ajungă la 
formarea unui guvern fățiș de dreapta. 
Agravarea situației internaționale împinge 
burghezia monopolistă și forțele obscuran
tismului clerical spre anularea regimului 
de libertăți democratice, cu intenția de a 
ajunge la o sugrumare cu sînge rece a 
instituțiilor parlamentare, fără a se da 
înapoi de la aventuri cu caracter poliție
nesc. Perspectiva care stă în fața clasei 
muncitoare și a maselor muncitoare ita
liene este aceea a unei ascuțiri a luptei 
politice. Alegerile administrative care vor 
avea loc în luna octombrie capătă o a- 
adîncă semnificație politică și vor angrena 
forțele mișcării muncitorești și democra
tice într-o mare bătălie politică pentru 
formarea unei noi majorități și pentru o 
orientare spre stînga a liniei politice a 
guvernului.

El a arătat că lupta pentru apărarea 
libertăților și pentru o politică de progres 
social este strâns legată de lupta pentru 
un nou curs al politicii externe a Italiei, 
pentru înlăturarea bazelor militare străi
ne de pe teritoriul Italiei.

Masele muncitoare și populare din Ita
lia, în marea lor majoritate, privesc cu 
încredere eforturile neobosite ale guver
nului U.R.S.S. de a salva pacea, pentru 
dezarmarea generală și coexistența pașni
că a celor două sisteme diferite. A crede 

nostru lagăr socialist în frunte cu marea 
Uniune Sovietică. (Aplauze).

Urăm Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernului Republicii Populare Romîne 
și poporului frate romîn, noi victorii și 
succese în opera de traducere în viață a 
hotărîrilor acestui Congres. în lupta pen
tru pace și prietenie între popoare. 
(Aplauze).

Trăiască gloriosul Partid Muncitoresc 
Romîn, forța conducătoare și îndrumă
toare a poporului romîn ! (Aplauze puter
nice).

Să se întărească unitatea și coeziunea 
țărilor lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică. (Aplauze puternice).

Trăiască steagul invincibil al marxism- 
leninismului ! (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

nale a culturilor, precum și dezvoltării 
mai rapide a sectorului zootehnic. De a- 
semenea, ar fi trebuit să ne preocupăm 
mai îndeaproape și mai stăruitor de îm
bunătățirea condițiilor de locuit a lucră
torilor noștri, ceea ce ar fi dus la înlă
turarea fluctuației cadrelor.

Unele greutăți din munca noastră se da- 
toresc și felului cum sîntem controlați și 
ajutați de organele tutelare. Considerăm 
că activitatea Trustului Gostat Bucu
rești nu are încă un caracter operativ, de 
coordonare și îndrumare a producției, ci 
mai mult statistic, rezumîndu-se deseori 
la culegerea de date, aceasta făcîndu-se 
în detrimentul muncii concrete de îndru
mare pe teren.

întîmpinăm greutăți — a spus vorbito
rul — și în ceea ce privește utilizarea fon
dului de consolidare pe care gospodăriile 
și-1 creează din beneficii, deoarece pla
nurile de lucrări se aprobă cu o întîrziere 
de 5—6 luni de la începerea anului. De a- 
5emenea. pentru lucrările ce se pot exe
cuta din fondul de consolidare nu ni se 
dau repartiții de materiale de construcții.

Colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri al G.A.S. Ivănești își ia angaja
mentul în fața Congresului, ca sub con
ducerea organizației de partid să lupte 
cu mai mult avint pentru traducerea în 
viață a sarcinilor ce decurg din Directi
vele Congresului.

Conferinței la nivel înalt și de a dezlănțuî 
o nouă campanie anticomunistă.

întregul nostru popor știe câ va trebui 
să impună imperialiștilor promovarea 
coexistenței pașnice și a corolarului său 
— ir.:~ecerea pașnică intre țări cu sisteme 
sociale diferite — lucru cu care imperialiș
tii încă nu se resemnează. Uniunea Sovie
tici. toate țările socialiste, printre care și 
a d’.'s. pun in slujba cauzei păcii, o forță 
imensă, o superioritate de care nu se mai 
bxtoeepte bkî un ora cu judecată. Dacă la 
arexsta se nu adaugă rielența. lupta per- 
rxxru a Soneâar păcii dm țara noastră, 
vctn putea imp.ecira împreună capitalis
mul să declanșeze un nou și înspăimir.tâ- 
tor război. ( Aplauze puternice).

Experiența luptei din țara noastră, re
zultatele obținute pînă în prezent arată cît 
de juste sînt tezele elaborate cu privire 
la aceasta de către Partidul Comunist al 
Uniunii Sori etice, teze care au fost scoase 
în evidență la Consfătuirea din noiembrie 
1957 a Partidelor Comuniste și muncito
rești din lumea întreagă și reamintite și 
la Consfătuirea care a avut loc la Roma în 
toamna trecută a partidelor comuniste din 
țările capitaliste din Europa.

Declarîndu-se pentru pace, pentru dezar
marea generală, pentru coexistența pașni
că. pentru libertatea fiecărui popor de a-și 
alege regimul social preferat, comuniștii 
din toate țările își atrag simpatia și spri
jinul maselor, întăresc atracția și autori
tatea exercitate de marea lor cauză și a- 
ceastă cauză va triumfa. Vorbitorul a 
mulțumit apoi pentru primirea făcută și 
a încheiat :

Trăiască viteazul Partid Muncitoresc Ro
mîn și trăiască Republica Populară Ro- 
mină! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia popoarelor Franței și 
Romîniei ! (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea de luptă și solidari
tatea de nezdruncinat a comuniștilor și 
muncitorilor din lumea întreagă ! (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

în posibilitatea de a împiedica războiul 
nu înseamnă a-ți face iluzii asupra na
turii imperialismului și cu atît mai puțin 
a capitula în fața imperialismului agre
siv, ci înseamnă a avea încredere în for
țele crescînde ale lagărului socialist în 
fruntea căruia se află marea Uniune So
vietică, înseamnă a avea încredere în 
forțele păcii reprezentate de popoarele 
care au scuturat lanțurile sclaviei colo
niale, înseamnă a avea încredere în ca
pacitatea de luptă a clasei muncitoare și 
a păturilor populare din țările capitaliste 
și a cuceri la lupta pentru pace largi pă
turi și popoare întregi care resping pers
pectiva apocaliptică a războiului. (Aplauze 
puternice). Războiul poate fi evitat pentru 
că forța U.R.S.S. și a lagărului socialist, 
sprijinită de forțele iubitoare de pace din 
întreaga lume, este mai puternică decît 
forțele războiului. Evenimentele din ulti
ma perioadă demonstrează că în timp ce 
forțele păcii sînt în continuă creștere, 
forțele războiului slăbesc, sînt discredita
te, pot fi izolate și determinate să renun
țe la război. Exemplul luptei curajoase a 
poporului japonez constituie și pentru 
noi, comuniștii italieni, o indicație și o 
sarcină de luptă.

Spor la muncă, tovarăși romîni ! 
(Aplauze).

Trăiască munca pașnică socialistă a po
porului romîn ! (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască unitatea de luptă a mișcării 
muncitorești internaționale ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască unitatea dintre partidele co
muniste și muncitorești din întreaga 
lume ! (Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

Noi, oamenii de știință și ai școlii din 
regiunea Cluj, romîni, maghiari și ger
mani, înfrățiți în munca creatoare pentru 
construirea socialismului, sub îndrumarea 
și conducerea partidului, sîntem mîndri 
că în cuprinsul vastului plan de muncă 
arătat în raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, se pune un ac
cent atît de deosebit pe rolul științei și 
tehnicii, pe școală și cultură.

O legitimă satisfacție ne prilejuiește 
constatarea din partea conducerii partidu
lui că, alături de clasa muncitoare și de 
țărănimea muncitoare, și intelectualității 
îi revine o parte din înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor trasate de Congresul al II-lea.

Un factor hotărîtor în dezvoltarea știin
ței socialiste îl constituie faptul că toate 
ramurile ei sînt legate de realizarea sarci
nilor practice din procesul construirii so
cietății socialiste.

Din activitatea ce se desfășoară în insti
tuțiile de învățămînt superior din centrul 
universitar Cluj voi reda doar cîteva 
exemple de justă aplicare a științei la ne
voile practicii construirii socialismului : 
elaborarea unei metode rapide de analize 
pentru controlul fabricației (metodă ce se 
și aplică în industria noastră) ; studiul 
despre acțiunea fitofiziologică a unor 
agenți fizici și chimici, pentru stimularea 
creșterii plantelor ; studiul faunei din sol, 
pentru ameliorarea solului; elaborarea 
întîiului volum din Istoria Transilvaniei 
și a volumului de Istoria Artei Feudale 
din Țările Romîne.

Ca lucrător în domeniul științei istorice, 
rog să-mi fie îngăduit însă ca în fața ce
lui de-al III-lea Congres al partidului să 
dau seama în mod special de îndeplinirea 
unei sarcini de mare importanță ce a fost 
trasată istoricilor din R.P.R. de către al

Cuvîntarea tovarășului Cornel Fulger
Așa cum se arată în raportul Comitetu

lui Central, realizările de însemnătate 
istorică obținute de la Congresul al II-lea 
al Partidului și pînă în prezent ilustrează 
imensa forță creatoare a poporului mun
citor, eliberat de exploatare, conștient că 
este singurul stăpîn al bogățiilor țării și 
că muncește pentru binele său.

Pe baza liniei politice leniniste a parti
dului nostru privind industrializarea so
cialistă a țării și dezvoltarea economică 
a tuturor regiunilor țării, în perioada 
care a trecut de la Congresul al II-lea re
giunea Craiova, aflată înainte în stare de 
înapoiere, a fost ridicată la o viață nouă, 
schimbîndu-i-se înfățișarea. Volumul pro
ducției globale industriale este în prezent 
de 1,6 ori mai mare decît în 1955. Față 
de anul 1938. producția globală a indu
striei regiunii a sporit de aproape 9 ori, 
iar numărul muncitorilor de la circa 
6.500 la 38 mii.

Urmînd cu încredere cuvîntul partidu
lui. peste 77 la sută din numărul total 
al familiilor de țărani muncitori fac parte 
din unitățile cooperatiste ; aproape 70 la 
sută din suprafața agricolă a regiunii este 
cuprinsa in sectorul socialist-coopera ti st- 
In ultimii ani gospodăriile colective s-au 
intent din punct de vedere economico- 
organizatoric. cele mai multe obținind 
producții medii de peste 2-000 kg. grâu 
$: 3.500 kg. porumb boabe la ha. Fondul 
de bază al gospodăriilor colective a cres
cut de la 26 milioane lei cît era în 1955, 
la 273 milioane lei în anul 1959. Valoarea 
medie a zilei de muncă s-a ridicat de la 
13.20 lei la 27,32 lei.

în anul 1959 s-au construit în gospo
dăriile colective adăposturi pentru circa 
30.000 capete animale, mai mult decît s-au 
construit în cei 10 ani anteriori.

Vreau să arăt Congresului că în regiu
nea Craiova se puteau obține rezultate 
mult mai bune, dacă în activitatea birou
lui și secretariatului Comitetului regional 
de partid nu s-ar fi manifestat unele lip
suri îndeosebi în privința stilului și me
todelor de muncă.

în raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, pe bună dreptate, biroul

Cuvîntarea tovarășului Ion Gheorghe Maurer
Nu poate fi îndestul subliniat, aci, fap

tul că raportul înfățișat Congresului de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este un 
document de o importanță excepțională în 
istoria Partidului Muncitoresc Romîn și 
în viața țării noastre.

îmbrățișînd cîmpul vast al întregii o- 
rînduiri sociale, raportul analizează re
zultatele obținute sub conducerea parti
dului și prin eforturile întregului popor 
muncitor. în construirea vieții noastre noi. 
Caracterizînd politica partidului nostru ca 
o ofensivă neîntreruptă a socialismului, 
evocînd mărețele succese obținute în în
făptuirea consecventă a industrializării so
cialiste, a transformării socialiste a agri
culturii, a revoluției culturale, raportul a 
putut constata realizări de însemnătate 
hotărâtoare în înaintarea poporului nostru 
pe calea ce și-a ales-o, realizări care în 
esența lor reprezintă — pentru etapa care 
a trecut — lichidarea pentru totdeauna în 
țara noastră a exploatării omului de că
tre om și crearea bazei economice a so
cialismului.

Importanța deosebită a bilanțului re
zultatelor obținute, în perioada ce s-a 
scurs de la cel de-al II-lea Congres al 
Partidului nostru, stă nu numai în faptul 
că el învederează progresul neîntrerupt al 
construcției socialiste în țara noastră și 
creșterea importantă a bogăției noastre, 
continua ridicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al maselor ca o conse
cință a mersului înainte pe drumul aces
tei construcții, întărirea și perfecționarea 
continuă a orânduirii noastre sociale și de 
stat, dar și în faptul că el demonstrează 
că ne găsim astăzi în posesia unui larg 
arsenal de mijloace de tot felul — mate
riale și morale — care ne îngăduie să pri
vim cu încredere deplină viitorul.

Pornind de la această bază importantă 
— realizările deja dobîndite — raportul 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej tra
sează o vastă și minunată perspectivă 
muncii noastre viitoare. Sarcinile planu
lui de dezvoltare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și liniile directoare ale 
programului de dezvoltare în perspectivă

II-lea  Congres. E vorba de elaborarea de 
pe pozițiile marxist-leniniste a Istoriei Ro
mîniei, din cele mai vechi timpuri pînă în 
zilele noastre de glorioasă construire a 
socialismului.

Raportez Congresului că primul volum 
al Istoriei Romîniei a apărut în cinstea 
acestui Congres. Tot în cinstea Congresu
lui a fost tipărită și macheta celui de-al 
doilea volum.

De pe urma aplicării politicii partidului 
nostru, în învățământul superior clujean 
avem o universitate puternică, un institut 
de medicină și farmacie cu renume, o poli
tehnică, un institut de agronomie, un in
stitut de artă plastică și un institut de mu
zică. Toate împreună dispun de 15 facultăți 
cu peste 11.000 de studenți și cu L423 de 
cadre didactice. Aceste cifre reprezintă 
dublul celor din 1948.

Drept comparație, doar cîteva date : 
fosta universitate „regească" în 1938-1939 
număra, pe hîrtie, 2.196 de studenți ; iar 
corpul didactic universitar nici 200.

Grija partidului și guvernului pentru 
studenți grăiește de la sine, prin cifre. 
Peste 50 la sută din studenții ce nu-și au 
domiciliul în Cluj sînt găzduiți în cămine 
modeme și iau masa zilnică, la cantinele 
institutelor de învățămînt ; jumătate din 
întreaga studențime se bucură de bursă. 
O încăpătoare casă de cultură a tineretu
lui, de cea mai modernă factură și un 
complex sportiv, ambele gata de a intra 
în funcțiune, întregesc așezămintele de 
educație din centrul nostru universitar. 
Nu mai târziu de anul viitor școlar, un nur 
măr de șapte cămine și o cantină studen
țească uriașă vor adăposti și hrăni alți 
3.000 de studenți ai Clujului. Grija parti
dului și a guvernului se îndreaptă însă și 
spre nevoile dăscălimii universitare și ale

Comitetului regional de partid Craiova a 
fost criticat pentru faptul că, în loc să 
desfășoare o activitate politico-organiza- 
torică concretă pentru îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid, într-o 
perioadă de timp a ținut un mare număr 
de ședințe, imobilizînd în acest scop mulți 
lucrători din aparatul de partid, . nume
roase cadre de partid și de stat din con
ducerea regiunii și raioanelor.

Analizînd cauzele care au dus la acea
stă stare de lucruri, Biroul comitetului 
regional de partid a ajuns la concluzia 
că în unele perioade nu am desfășurat 
o muncă temeinică organizată și cu pers
pectivă, ci ne-am lăsat antrenați într-o 
muncă de campanie, de rezolvare a unor 
probleme curente și am pierdut din ve
dere principiul cunoscut că soarta hotă
rîrilor se hotărăște jos în activitatea or
ganizațiilor de bază. De asemenea, biroul 
comitetului regional de partid nu s-a 
preocupat îndeajuns de pregătirea, ins
truirea și organizarea muncii aparatului 
de partid pentru ca acesta să contribuie 
mai efectiv la realizarea sarcinilor, la 
studierea și generalizarea experienței po
zitive.

Acest stil defectuos de muncă s-a răs
frânt in mare măsură și asupra activi
tății unor comitete raionale de partid, 
care nici ele nu au depus suficiente efor
turi pentru organizarea temeinică a mun
ci: politice și culturale de masă la sate.

Conducerea partidului ne-a ajutat la 
timp să luăm măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor din activitatea noastră. Indica
țiile concrete date de către conducerea 
partidului cu privire la îmbunătățirea 
muncii cu cadrele, atragerea unui larg 
activ de partid și fără de partid la ela
borarea și luarea de măsuri în cele mai 
importante domenii de activitate, inten
sificarea muncii politice și întărirea le
găturii partidului cu masele, au fost pre
țioase și de un real folos, constituind un 
ajutor efectiv în ridicarea rolului de con
ducător politic al organizațiilor de par
tid din regiunea Craiova.

Comitetul regional de partid și-a concen
trat atenția spre întărirea vieții de partid 
din unitățile socialist-cooperatiste ale a- 
griculturii. în acest scop, comitetele raio
nale au fost ajutate să creeze organizații 
de partid în toate gospodăriile colective și 

a acesteia, ne înfățișează edificiul impu
nător al construcției socialiste în țara 
noastră.

Atît în ansamblu cît și în detaliile sale, 
raportul ne prezintă această construcție 
nu numai cu puterea realității pe care o 
dau planurilor noastre socotelile bine și 
chibzuit făcute, dar și cu tot umanismul 
profund al acestor planuri, umanism care 
învederează că idealul societății socialiste 
este omul în toată plenitudinea însușirilor 
lui, însușiri de muncă, de inteligență, de 
cunoaștere și de creație.

în intenția mea este să vă înfățișez cîte
va reflecții în legătură numai cu unele din 
problemele abordate în raport.

Tovarăși,

Partidul exercită rolul său de conducător 
al vastului proces de transformări sociale 
care se desfășoară la noi nu numai prin 
trasarea liniei de dezvoltare a țării pe dru
mul socialismului, nu numai prin educa
rea. organizarea, mobilizarea și conduce
rea maselor muncitoare în vederea înde
plinirii acestei linii, dar și prin diriguirea 
procesului de făurire și dezvoltare a in
strumentelor de realizare a sarcinilor ope
rei de construire a socialismului. Printre 
aceste instrumente — și raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej subliniază 
acest lucru — un rol primordial îi revine 
statului democrat-popular.

Teza marxist-leninistă potrivit căreia 
problema principală a oricărei revoluții 
este problema puterii, pornește tocmai de 
la considerarea statului dictaturii prole
tariatului ca principal instrument al con
struirii socialismului.

înțelegerea rolului statului dictaturii 
proletariatului, în lumina învățăturii 
marxist-leniniste. explică grija deosebită 
acordată de partid întăririi statului nos
tru democrat-popular, perfecționării con
tinue a conținutului și formelor sale de 
activitate, în așa fel încît el să se poată 
afirma în mod mereu mai eficient în dez
voltarea relațiilor socialiste, în toate com
partimentele vieții sociale și în apărarea 
lor. 

oamenilor de știință din centrul Cluj ; tot 
în această clipă se sapă șanțurile fundații
lor cîtorva blocuri destinate să adăpos
tească un număr important de familii ale 
oamenilor din învățămînt și de știință 
din Cluj.

Acestui sprijin larg dat de partid, noi, 
oamenii școlii și ai științei îi vom răspun
de prin intensificarea muncii noastre de 
educatori și cercetători, eliminînd lipsu
rile, ridicîndu-ne necontenit nivelul no
stru profesional și ideologic, pentru a pu
tea da țării un tineret bine pregătit, oțe- 
lit, adevărat constructor al socialismului.

Referindu-se la viața și activitatea stu
denților de la Universitatea Babeș-Bolyai, 
vorbitorul a arătat : Locuind împreună în 
aceleași cămine, îhvățînd fiecare în limbaj 
maternă, la un loc, în aceleași săli și pe 
aceleași bănci, studenții noștri, romîni și 
maghiari, ca și membrii corpului didactic 
și ceilalți slujitori ai instituției noastre, 
indiferent de naționalitate, trăiesc în cea 
mai bună armonie, pătrunși de același pu
ternic sentiment de iubire și devotament 
pentru patria comună, socialistă, Republi
ca Populară Romînă.

Prevederile cuprinse în raport în ce 
privește progresul tehnic și cercetarea 
științifică, a spus în încheiere vorbitorul, 
constituie pentru intelectualitatea țării 
noastre o grandioasă sarcină de care, cu 
drept cuvînt, oamenii de știință de toate 
gradele și de toate categoriile, educatorii 
și profesorii din toate treptele de învăță
mînt se pot mîndri.

Noi, oamenii de știință, dascăli și cerce
tători, ne angajăm în fața Congresului șă 
traducem în viață sarcinile ce ne revin din 
hotărârile Congresului și să fim la înăl
țimea încrederii ce ni se acordă de către 
partid și de către poporul nostru mun
citor.

în aproape toate întovărășirile agricole. în 
anul 1959 au fost primiți în rândurile mem
brilor și candidaților de partid un număr 
de neste 4.200 țărani colectiviști și întovă
rășiți. Datorită acestui fapt-organizațiile de 
partid din unitățile agricole s-au întăriți 
folosesc cu mai multă pricepere dreptul 
de control, mobilizează în mai mare mă
sură colectiviștii și întovărășiți! la creș
terea producției vegetale și animale. O 
contribuție însemnată la întărirea econo- 
mico-organizatorică a unităților coopera
tiste o aduce și activul fără de partid.

în raportul Comitetului Central se pre
vede ca în următorii șase ani să se cons
truiască și să se dea în funcțiune impor
tante obiective industriale și în regiunea 
Craiova. Printre acestea sînt : un combi
nat industrial chimic de îngrășăminte azo- 
toase, celuloză și fibre sintetice, o puter
nică industrie a materialelor de construc
ție, avînd la bază materia primă din re
giune ; o mare termocentrală electrică cu 
o putere finală instalată de 750 M.W.

îndeplinind Directivele celui de-al
III-lea  Congres al partidului cu privire la 
mai buna folosire a capacităților existente 
și construind mărețele obiective prevăzute 
pînă în anul 1965, întreprinderile indus
triale din regiunea Craiova vor realiza o 
producție globală de circa 3 ori mai mare 
decît în anul 1959.

în agricultură avem toate posibilitățile 
ca pînă în 1965 prin îmbunătățiri funciare, 
defrișări și desțeleniri, acolo unde se dove
desc a fi economicoase, suprafața arabilă 
a regiunii să crească cu 80 de mii hectare. 
Ne propunem să realizăm o producție me
die de circa 2.000 kg. grîu și 3.800 kg. po
rumb boabe la hectar, iar în gospodăriile 
agricole de stat — 3.000 kg. grîu și 4.200 
kg. porumb boabe la hectar.

Avem o organizație de partid puternică; 
ea va lupta cu abnegație și nu va precupeți 
nici un efort pentru aplicarea întocmai a 
liniei politice a partidului.

Cel de-al II-lea Congres al partidului 
nostru a trasat — și în intervalul dintre 
Congresul al II-lea și al III-lea, plenarele 
Comitetului Central au dezvoltat și con
cretizat — paralel cu sarcinile îndreptate 
spre continuarea construirii bazelor eco
nomice ale socialismului, și o serie de sar
cini importante pe linia întăririi și per
fecționării statului democrat-popular, a 
legăturilor sale cu masele.

Toate aceste sarcini dădeau expresie 
uneia din direcțiile principale ale dezvol
tării orânduirii noastre de stat : perfec
ționarea și adîncirea continuă a democra
tismului ei socialist.

După cum arată Lenin, dictatura prole
tariatului aduce cu sine, în mod inevita
bil, nu numai o schimbare în general a 
formelor și instituțiilor democratice, ci 
tocmai o schimbare a lor care permite o 
extindere fără precedent în lume a folo
sirii efective a democratismului de cătrej 
clasele de oameni ai muncii, de către cei’ 
asupriți de capitalism.

Tocmai în această direcție, a adîncirii 
democrației socialiste pentru oamenii 
muncii, în folosul acestora, în vederea îm
bunătățirii vieții lor, a îndreptat partidul 
eforturile creatoare ale maselor.

Paralel cu exproprierea în folosul tutu
ror oamenilor muncii a mijloacelor de 
producție și desființarea tuturor relațiilor 
de exploatare, paralel cu procesul de 
creare a bazelor economice ale socialis
mului și de ridicare continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc, înțărindu-se 
în acest fel temelia economică a demo
crației socialiste, partidul a orientat dez
voltarea statului democrat-popular pe li
nia perfecționării conținutului politic al 
acesteia, prin asigurarea participării largi 
a maselor la exercitarea puterii de stat, 
prin garantarea efectivă a drepturilor ce
tățenilor,, prin promovarea respectării 
principiului legalității populare și asigu
rarea unui regim de reală libertate po
litică.

Desigur, formele și metodele de îndepli
nire a acestor sarcini, țin de caracteristi-
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cile democrației. Insă aspectele ei forma
le, oricît de evoluate ar fi din punctul 
de vedere al mijloacelor tehnice folosite, 
nu pot da naștere, singure, unui real re
gim de democrație. Numai atunci cînd 
aceste aspecte sînt o formă de exprimare 
și realizare a conținutului economic și 
politic al democrației se poate vorbi des
pre existența efectivă a acesteia. Tocmai 
în această concordanță a conținutului cu 
forma rezidă superioritatea de necontes
tat a democrației socialiste față de orice 
alt tip de democrație.

Examinînd, în lumina considerațiunilor 
ce preced, evoluția statului nostru în pe
rioada dintre cel de-al II-lea și cel de-al 
III-lea Congres al partidului, avem în fața 
noastră imaginea clară a procesului de a- 
dîncire continuă a democrației socialiste, 
de dezvoltare continuă a conținutului și 
a formelor sale de manifestare. în acea
stă privință se pot evoca, în primul rînd, 
ca fiind specifice pentru perioada de după 
cel de-al II-lea Congres al partidului nos
tru acele măsuri prin care s-a asigurat 
o participare mereu mai largă, mai activă, 
mai eficientă, a maselor populare la con
ducerea treburilor de stat și obștești, la 
opera de construire a socialismului.

Alcătuirea și modul de funcționare a or
ganelor noastre reprezentative constituie 
unul din exemplele cele mai grăitoare ale 
acestui proces.

Pe deoparte, atît la alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională, cît și la cele pentru 
sfaturile populare.-1 participarea alegători
lor este deosebit de' masivă. Pentru a nu da 
decît un singur exemplu : la alegerile pen
tru Marea Adunare Națională din 3 fe
bruarie 1957 au participat 11.652.289 ce
tățeni dintre care 98,88 la sută au votat 
pentru candidați! propuși în largi adunări 
obștești pe listele Frontului Democrației 
Populare.

Pe de altă parte, aceste organe care for
mează coloana vertebrală a întregului 
nostru aparat de stat, asigură, în chipul 
cel mai real, accesul spre exercitarea pu
terii de stat tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, reprezentați, potrivit cu 
numărul și importanța lor, prin deputați 
aleși de ei în mod pe deplin democratic, 
adică prin vot universal, egal, direct și 
secret.

Nici o altă condiție decît împlinirea 
vîrstei cerute de lege nu împiedică posibi
litatea de a candida, astfel încît porțile 
spre exercitarea puterii de stat sînt larg 
deschise tuturor oamenilor muncii, bărbați 
și femei, tineri sau vîrstnici.

Cetățenii țării, indiferent de naționali
tate, uniți printr-o frățească legătură, 
exercită mandatul încredințat lor partici- 
pînd la munca organelor reprezentative în 
care au fost aleși.

Cîteva cifre sînt ilustrative pentru de
mocratismul acestor organe.

Marea Adunare Națională, organul su
prem al puterii noastre de stat, compusă 
din oameni ai muncii, cuprinde alături de 
324 muncitori și țărani muncitori, repre- 
zentînd 74,14 la sută din numărul deputa- 
ților, 113 reprezentanți ai intelectualității 
legate de popor (25,86 la sută); alături de 
370 deputați romîni (84,67 la sută), acti
vează 67 deputați reprezentînd oamenii 
muncii de alte naționalități (15,33 la sută); 
71 dintre deputați sînt femei (16,25 la 
sută) și 57 deputați (13,4 la sută) sînt 
tineri sub 30 de ani.

Impresionante sînt și datele privitoare la 
organele locale ale puterii de stat. Numă
rul deputaților sfaturilor populare este 
astăzi — după cum știm — de 137.827, 14,6 
la sută fiind muncitori, 26,3 la sută țărani 
colectiviști, 31,7 la sută țărani muncitori, 
13,9 la sută intelectuali și 13,5 la sută cu 
alte ocupații. 87,2 la sută din deputați sînt 
de naționalitate romînă și 12,8 la sută de 
alte naționalități.

Din totalul deputaților, un număr de 
35.430 (25,8 la sută) sînt femei.

Importante sînt însă nu numai aceste 
cifre, semnificative, desigur, prin realită
țile cărora le dau expresie, dar și aspec
tele noi, specifice democratismului socia
list, ale vieții și muncii deputaților. De
putatul socialist, în același timp om al 
muncii și activist obștesc, lucrînd direct 
tn producție alături de alegătorii săi, trăind 
viața lor, cunoscînd necazurile și bucuriile 
lor, împărtășind aspirațiile lor, aduce în 
organul reprezentativ în care a fost trimis 
expresia cea mai adevărată a dorințelor, 
a voinței maselor care l-au ales.

Strîns legați de alegătorii lor, deputății 
își desfășoară întreaga lor activitate în 
permanentă colaborare cu cetățenii, con- 
sfătuindu-se cu ei, rezolvînd împreună cu 
ei probleme care le stau în față, mobili- 
zîndu-i pentru îndeplinirea sarcinilor ob
ștești și de stat .

Răspunderea deputaților pentru activi
tatea lor proprie și aceea a organului re
prezentativ din care fac parte, se reali
zează prin faptul că deputății fac perio
dic dări de seamă în fața alegătorilor și 
prin dreptul acestora din urmă de a re
trage mandatul deputaților care au pier
dut încrederea lor. Sînt trăsături ale man

Unul din principalele Izvoare ale victo
riilor obținute în opera de construire a 
socialismului — a spus vorbitorul — este 
rezultatul întăririi necontenite a legăturii 
partidului cu masele celor ce muncesc. Da
torită liniei sale politice juste, principiali
tății și combativității sale, partidul nostru 
se bucură de încrederea și dragostea oa
menilor muncii. Politica partidului nostru 
este însușită de masele largi ale poporu
lui, care o consideră politica lor proprie și 
luptă cu abnegație și eroism pentru tra
ducerea ei în viață.

In aplicarea hotărîrilor partidului, oa
menii muncii din regiunea noastră, în 
frunte cu comuniștii, au obținut rezultate 
însemnate în dezvoltarea producției in
dustriale și agricole. Producția industrială 
globală a crescut în perioada 1955—1959 de 
1,8 ori, înregistrîndu-se o creștere medie 
anuală de 16%. Numai în ultimii 5 ani s-au 
construit și reutilat 16 întreprinderi. Va
loarea investițiilor industriale a fost de 
1.638.000.000 lei, productivitatea muncii a 
crescut în această perioadă cu 40% ; pen
tru muncitori s-au construit 2.500 aparta
mente din fondurile statului: A crescut 
nivelul de trai, se îmbunătățesc neîncetat 
condițiile de muncă ale minerilor și ale 
celorlalți muncitori.

Țărănimea muncitoare din regiune, pe 
baza liberului consimțămînt, a pășit în 
mare majoritate pe calea agriculturii so
cialiste. Putem raporta Congresului că în 
localitățile de șes, cu condiții bune de me
canizare, cooperativizarea a ajuns la 79,4% 
din suprafața arabilă a regiunii. 

datului de deputat, caracteristice statelor 
socialiste, care învederează esența pro
fund democratică a acestei instituții și 
care permit totodată oamenilor muncii să 
exercite nemijlocit puterea de stat, prin 
îndrumarea directă și prin controlul acti
vității deputaților pe care i-au ales.

Participarea nemijlocită a maselor largi 
la activitatea organelor reprezentative se 
realizează însă și prin numeroase alte 
forme organizatorice. Sute de mii de ce
tățeni sînt atrași prin asemenea forme la 
activitatea de stat în jurul sfaturilor popu
lare și a comitetelor lor executive. Astfel, 
în întreaga țară au fost organizate 16.079 
comisii permanente, cuprinzînd peste 
112.000 deputați și avînd în jurul lor un 
activ de peste 60.000 cetățeni ; comitetele 
de cetățeni care activează sub îndruma
rea comitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale și orășenești depășesc 
astăzi numărul de 60.000, atrăgînd peste 
300.000 de oameni ai muncii în toate ra
murile activității locale ; funcționează, de 
asemenea, peste 6.000 comitete de cetățeni 
pentru executarea lucrărilor de contribu
ție voluntară, cuprinzînd un număr de a- 
proximativ 53.000 cetățeni, mobilizînd în 
jurul lor sute de mii de locuitori ai comu
nelor și valorificînd larg resursele locale. 
Aceste din urmă comitete au contribuit 
la ridicarea, în satele patriei noastre, a 
peste 23.000 construcții, dintre care 1.900 
școli, 1.400 cămine culturale, 600 lucrări 
de electrificare etc. O eficiență practică 
însemnată și o largă putere de mobilizare 
o au la orașe comitetele de stradă. 9.000 
de asemenea comitete, cuprinzînd cca. 
80.000 de membri, au reușit să antreneze 
în jurul lor ^la activitatea obștească și 
gospodărească sute de mii de cetățeni. Și 
acestea reprezintă numai o parte din nu
meroasele forme de participare a mase
lor la activitatea obștească și de stat. în 
perioada dintre Congresul al II-lea și al 
III-lea al partidului nostru toate aceste 
forme au sporit și s-au perfecționat con
tinuu.

Formelor dinainte existente de partici
pare a maselor la activitatea comisiilor 
permanente ale sfaturilor populare și la 
aceea a comitetelor executive ale acestor 
sfaturi, la munca de judecată și de con
trol al respectării legilor — forme ce s-au 
perfecționat mereu în această perioadă — 
li s-au adăugat o serie de forme noi, dato
rită cărora s-a lărgit nu numai numărul 
oamenilor muncii atrași la rezolvarea tre
burilor obștești, dar și sfera de activitate 
la care aceștia participă.

A sporit, astfel, rolul consfătuirilor de 
producție în alcătuirea și realizarea pla
nului de producție; s-au lărgit dreptu
rile organelor sindicale în încheierea con
tractelor colective; asupra unităților co
merțului de stat s-a organizat controlul 
obștesc care-și desfășoară activitatea sub 
îndrumarea sindicatelor și cu sprijinul co
mitetelor executive ale sfaturilor popu
lare ; s-au înființat, pe lîngă comitetele 
executive ale sfaturilor populare, comisii 
de împăciuire, cu scopul de a lichida pe 
cale de convingere unele conflicte sau 
neînțelegeri ce se ivesc între diferitele 
persoane în cadrul săvîrșirii unor infrac
țiuni de un grad mai redus de pericol so
cial.

Toată această rețea de forme organiza
torice corespunde pe deplin conținutului 
democrației noastre socialiste, a cărei tră
sătură principală constă tocmai în faptul 
că masele hotărăsc asupra modului de 
exercitare a puterii și o exercită în mod 
efectiv.

Un exemplu dintre cele mai semnifica
tive, în această privință, îl constituie fe
lul în care a fost alcătuit și dezbătut pro
iectul de Directive ale Congresului al III-lea 
al P.M.R. pentru planul de dezvoltare eco
nomică pe 1960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă. Folosind înțelep
ciunea colectivă a muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor și a celorlalte categorii 
de oameni ai muncii, valorificînd zecile de 
mii de inițiative și propuneri izvorite din 
experiența acestora, proiectul reprezintă o 
expresie grăitoare a participării active a 
maselor muncitoare la conducerea vieții 
economice, la stabilirea liniilor ei de dez
voltare, la gospodărirea bunurilor și fon
durilor aparținînd poporului.

Nici un stat capitalist nu poate asigura, 
nici în cea mai mică măsură., oamenilor 
muncii posibilitatea de a se pronunța a- 
supra direcțiilor de dezvoltare a econo
miei, asupra politicii de credite și investiții 
și asupra altor aspecte ale dezvoltării 
vieții economice. Numai statul socialist, 
prin adincul său democratism, poște asi
gura și asigură in mod real posibilitatea 
maselor de a-și spune cuvîntul și de a 
participa în mod direct și la activitatea 
din acest deosebit de important domeniu 
al conducerii vieții sociale.

Uriașa mișcare a inovatorilor și rațio- 
nalizatorilor, care a luat asemenea pro
porții încît în unele întreprinderi fiecare 
al doilea sau al treilea muncitor e inova
tor, secții întregi numărînd în rîndul lor 
numai muncitori inovatori și raționaliza- 
tori ; nenumăratele inițiative, mereu noi, 
ale oamenilor muncii în vederea creșterii 
productivității muncii, a sporirii econo

Cuvîntarea tovarășului Iosiî Uglar
în continuare, vorbitorul s-a oprit asu

pra cîtorva aspecte ale muncii pentru în
tărirea legăturii organizațiilor de partid 
cu masele.

In activitatea comitetului regional și a 
comitetelor raionale și orășenești — a spus 
el — s-a încetățenit practica dezbaterii 
principalelor probleme economice, social- 
culturale cu masa membrilor de partid și 
a oamenilor muncii fără de partid. De 
pildă, problema reducerii prețului de cost 
în construcții a constituit obiectivul unor 
asemenea dezbateri în activele organiza
țiilor de partid și colectivele de muncitori 
de pe șantierele de construcții. Pe baza 
măsurilor stabilite în urma acestor dezba
teri, prețul de cost pe apartament a scă
zut de la 80—100.000 lei, la cît se ridica 
înainte, la 38.000 lei în 1959, îmbunătățin- 
du-se în același timp confortul și calitatea 
construcțiilor.

Vorbitorul s-a referit apoi Ia unele pro
bleme ale conducerii de partid a organi
zațiilor sindicale. Conduse de partid, sin
dicatele desfășoară o rodnică activitate 
pentru organizarea întrecerii socialiste, 
pentru răspîndirea metodelor înaintate în 
muncă, pentru dezvoltarea mișcării inova
torilor și raționalizatorilor. In prezent pes
te 70% din muncitori, tehnicieni și ingi
neri sînt antrenați în întrecerea socialistă. 
Aproape 9.000 raționalizatori și inovatori 
își aduc contribuția la îmbunătățirea pro
cesului de producție, la creșterea produc
tivității muncii și la realizarea de eco
nomii.

îndeplinirea mărețelor sarcini ale pla
nului de 6 ani — a spus vorbitorul — ne 

miei lor, a reducerii prețului de cost, a 
ridicării muncitorilor și brigăzilor rămase 
în urmă la nivelul celor care pășesc în 
frunte ; larga mișcare de muncă patrioti
că la care participă cu năvalnic entuziasm 
mase de tineret — sînt, toate, forme de 
participare directă a celor ce muncesc la 
propășirea economiei noastre socialiste.

Ele au totodată semnificația unor incon
testabile dovezi de adeziune deplină a ma
selor la politica partidului și statului no
stru și mărturisesc caracterul liber, con
știent și însuflețit al participării lor la 
înfăptuirea acestei politici.

Stricta respectare a principiului legali
tății populare este un principiu de bază 
al orînduirii noastre de stat și transpune
rea lui efectivă în practică, în toate do
meniile de activitate, reprezintă un im
portant aspect al democrației socialiste. 
Rolul maselor se manifestă puternic și în 
acest domeniu.

După cum a subliniat raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congres, 
o însemnătate tot mai mare capătă jude
cata opiniei publice, a colectivității, for
mele obștești de influențare a celor ce 
încalcă normele vieții sociale, de comba
tere a manifestărilor nesănătoase ale unor 
elemente înapoiate ale societății. Activi
tatea asesorilor populari, a consiliilor de 
judecată din întreprinderi și instituții, a 
comisiilor de soluționare a litigiilor de 
muncă, a comisiilor de împăciuire, a gru
pelor de sprijinire a miliției — largă ac
țiune a cetățenilor de sezisare a organelor 
de stat despre acțiunile ilegale descope
rite — participarea din ce în ce mai 
promptă a opiniei publice la aceste acțiuni 
constituie manifestări grăitoare ale rolului 
crescînd al oamenilor muncii în lupta 
pentru asigurarea respectării principiului 
legalității populare, pentru apărarea ordi- 
nei publice.

Toate aceste manifestări demonstrează 
în același timp succesele mari obținute 
de partidul nostru în domeniul educării 
conștiinței socialiste a maselor muncitoa
re. Raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a subliniat — ca un fapt 
de o deosebită însemnătate — că în țara 
noastră au luat naștere și se dezvoltă tot 
mai mult o morală nouă, socialistă, o nouă 
atitudine față de muncă, față de bunurile 
obștești și îndatoririle sociale, noi relații 
de într-ajutorare tovărășească între cei ce 
muncesc. Aceștia sînt factori care au o 
însemnătate deosebită și din punctul de 
vedere al procesului de continuă dezvol
tare a democrației socialiste. Căci folosi
rea reală și eficientă a largilor posibili
tăți create de partidul și statul nostru 
pentru participarea maselor la rezolvarea 
treburilor obștești depinde în bună mă
sură de gradul de pregătire a maselor 
înseși pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
de nivelul de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a acestora. Acționînd în mod con
secvent în direcția dezvoltării conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, partidul 
nostru dezvoltă, alături de condițiile ma
teriale, și condițiile spirituale ale proce
sului de continuă adîncire a democrației 
noastre socialiste. Dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor — sub toate formele 
ei de manifestare — reprezintă, în această 
ultimă lumină, atît un rezultat cît și o 
condiție a înaintării noastre mai departe 
pe calea progresului și democrației.

Tovarăși,
Am evocat numai cîteva din aspectele 

procesului de dezvoltare a orînduirii noas
tre de stat pe calea adîncirii continue a 
democratismului socialist. Sînt aspecte 
care îmbrățișează multiple fețe ale vieții 
noastre sociale și care demonstrează cit 
de complex este acest proces și cît de mul
tilaterale au fost și sînt preocupările par
tidului nostru îr conducerea lui. Succesele 
strălucite obținute și din acest punct de 
vedere in perioada care ne desparte de cel 
de-al II-lea Congres constituie un sprijin 
puternic pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne stau în față. Căci, intrînd într-o nouă 
etapă de dezvoltare, etapă care deschide 
poporului nostru minunata perspectivă a 
victoriei depline a socialismului și a tre
cerii treptate la comunism, sarcinile sta
tului nostru democrat-popular vor deveni 
și mai importante, rolul lui va crește. In 
realizarea acestor sarcini, perfecționarea 
continuă a activității de stat și atragerea 
mereu mai largă a maselor la munca sa, 
adinei rea în continuare, sub toate aspec
tele, a democrației socialiste, constituie 
condiții indispensabile. Sînt sarcini pe care 
le subliniază cu hotărâre raportul prezen
tat de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Congresul nostru.

Tovarăși,
Infățișînd ceea ce am obținut prin mun

ca noastră, arătindu-ne atît de convingă
tor ceea ce avem de făcut, raportul are 
o uriașă forță de mobilizare a tuturor e- 
nergiilor. Aceasta explică deosebita căldu
ră cu care a fost primit, entuziasta ade
ziune pe care i-o dăm cu toții, siguranța 
pe care o avem că sarcinile trasate de elr 
vor fi realizate .

cere să acordăm o și mai mare atenție 
îndrumării sindicatelor pentru a ridica și 
mai mult rolul lor în mobilizarea oame
nilor muncii la realizarea sarcinilor eco
nomice.

In ultimii ani, organizațiile de partid din 
regiunea noastră s-au ocupat mai îndea
proape de organizațiile U.T.M. Și la noi, 
tineretul aduce o contribuție activă la în
deplinirea sarcinilor de plan și se află în 
primele rînduri ale acțiunilor de muncă 
patriotică.

Un rol important în întărirea legăturilor 
partidului cu masele îl are activul fără 
de partid. In jurul organizațiilor de bază 
din regiunea Baia Mare activează un nu
măr de 34.311 tovarăși dintre cei mai buni 
oameni ai muncii care au cerut să facă 
parte din activul fără de partid și care 
ajută nemijlocit la îndeplinirea hotărîrilor 
partidului și guvernului.

Dragostea și prețuirea de care se bucură 
partidul nostru în rîndurile maselor se ma
nifestă și prin grija acestora pentru puri
tatea rîndurilor partidului. Oamenilor 
muncii nu le este indiferent cine intră în 
partid. Am întîinit mai multe cazuri cînd 
muncitori și țărani muncitori fără de par
tid s-au simțit datori să anunțe organelor 
de partid faptele unor elemente nedemne 
care încercau să intre în partid. Este de 
asemenea cunoscut aportul pe care îl dau 
oamenii muncii fără de partid la demas
carea unor elemente necinstite, dușmă
noase.

De o mare însemnătate pentru întărirea 
legăturilor partidului cu masele este re
zolvarea de către organele și organizațiile 

de partid a scrisorilor și sezisărilor oame
nilor muncii, . organizarea audiențelor. 
Creșterea an de an a numărului de scri
sori ce sosesc la organele de partid dove
dește încrederea profundă pe care masele 
o au în partid și ne-a permis să cunoaștem 
mai bine preocupările oamenilor muncii 
din regiune și să luăm măsuri în vederea 
lichidării lipsurilor semnalate.

Un important mijloc al întăririi legă
turii partidului cu masele este activitatea 
permanentă a membrilor biroului și co
mitetului regional și a membrilor birou
rilor și comitetelor raionale și orășenești 
de partid în masele largi de muncitori, 
țărani muncitori și intelectuali. Numai în 
cursul anului trecut membrii biroului co
mitetului regional și raionale de partid

Cuvîntarea de salut a tovarășului Normando Iscaro
Dragi tovarăși,
In numele delegației Partidului Comu

nist din Argentina transmit cel mai căl
duros și frățesc salut din partea Comite
tului nostru Central și din partea tutu
ror comuniștilor argentinieni, delegaților 
la acest mare Congres, Partidului Munci
toresc Romin și Comitetului său Central, 
ca și tovarășilor delegați ai partidelor fră
țești care se află aici. (Aplauze).

Noi am urmărit cu emoție și entuziasm 
desfășurarea lucrărilor acestui congres al 
tovarășilor comuniști romîni. Deși cunoș
team și pînă acum realizările voastre, 
după ce am ascultat raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, confirmat prin 
cuvîntârile tuturor delegaților care au 
luat apoi cuvîntul, cunoaștem acum mult 
mai multe din succesele obținute de că
tre poporul romîn în construirea socialis
mului. Știm că aceste mărețe cuceriri se 
datoresc conducerii sigure de către Parti
dul Muncitoresc Romîn.

Istoricele succese obținute de lagărul 
socialist, în frunte cu glorioasa Uniune 
Sovietică, a spus în continuare vorbitorul, 
constituie un sprijin hotărîtor pentru clasa 
muncitoare internațională și pentru po
poarele care, la fel ca și poporul argenti
nian, luptă pentru a se elibera de sub 
exploatarea imperialistă și reacțlunea anti
democratică, încurajată în special de că
tre imperialismul american. Clasa mun
citoare și poporul argentinian doresc fier
binte pacea și luptă pentru ea. Pentru

Cuvîntarea de salut a tovarășului Peter Kerrigan
Dragi tovarăși,
în numele secretarului nostru general, 

tovarășul Gollan, al președintelui nostru, 
Harry Pollitt, și al Comitetului Executiv, 
în numele Partidului Comunist al Marii 
Britanii transmitem un călduros salut fră
țesc celui de-al III-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn. (Aplauze)

Am urmărit cu admirație marile pro
grese realizate în industrializarea și dez
voltarea agriculturii de către poporul ro
mîn, sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, a Comitetului său Central și 
a primului său-secretar, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Remarcăm în noul plan prezentat Con
gresului progresele și mai mari care sînt 
prevăzute, progrese care vor fi însoțite 
de o creștere considerabilă a nivelului de 
trai și a bunăstării generale a întregului 
popor romîn.

După ce a subliniat succesele Romîniei 
socialiste, vorbitorul s-a referit la lupta

Cuvîntarea tovarășului Anton Stoianovici
Cu deosebită însuflețire și legitimă mîn- 

drie am ascultat raportul de activitate al 
C.C. al partidului, prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. care ne-a înfă
țișat drumul victorios, realizările de în
semnătate istorică obținute de poporul 
nostru condus cu fermitate și înțelepciune 
leninistă de către partid pe drumul socia-

Regiunea Galați, ca și celelalte regiuni 
ale țârii, a cunoscut în ultimii ani o pu
ternică dezvoltare. S-au construit 7 mari 
întreprinderi industriale, a intrat în probe 
tehnologice marele combinat de celuloză 
din stuf de la Chiscani. au fost reconstrui
te și reutilate un număr de alte între
prinderi. Producția globală industrială va 
fi anul acesta cu 68 la sută, iar numărul 
muncitorilor cu 43 la sută mai mare decît 
in anul 1955.

Profunde schimbări au avut loc și în 
viața satelor. Peste 88 la sută din totalul 
familiilor de țărani muncitori au intrat 
în gospodării colective și întovărășiri. Din 
supraiața arabilă a regiunii, peste 90 la 
sută este cuprinsă in sectorul socialist. 
Cinci din cele 11 raioane ale regiunii sînt 
în prezent complect colectivizate. Rezul
tate bune s-au obținut în ultimii ani și 
în ceea ce privește colectivizarea în zo
nele viticole. Aproape 90 la sută din su
prafețele cu vii nobile și indigene apar
țin gospodăriilor agricole de stat și gos
podăriilor agricole colective.

în orașele regiunii noastre, care au avut 
mult de suferit de pe urma distrugerilor 
săvîrșite de cotropitorii fasciști, s-au con
struit numeroase locuințe și edificii pu
blice ; ele devin tot mai frumoase. Nu* 
mai în cursul acestui an se construiesc 
din fondurile statului aproape 1.200 apar
tamente.

Succesele obținute în dezvoltarea eco
nomiei regiunii noastre le datorăm po
liticii juste a partidului nostru și activi
tății creatoare, pline de abnegație desfă
șurate de oamenii muncii de la orașe 
și sate.

Un neprețuit ajutor în rezolvarea sarci
nilor l-am primit din partea conducerii 
partidului nostru. In repetate rînduri 
membrii Biroului Politic si personal to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej au venit 
în regiunea noastră și ne-au dat îndrumări 
concrete privind îmbunătățirea muncii de 
partid, ne-au ajutat în rezolvarea proble
melor mari legate de dezvoltarea econo
mică a regiunii, de buna gospodărire a 
orașelor și satelor, de asigurarea unor 
condiții de viață din ce în ce mai bune 
pentru oamenii muncii.

în continuare, vorbitorul s-a oprit asu
pra cîtorva probleme ale dezvoltării a- 
griculturii regiunii. Organizațiile de par
tid — a spus el — au fost îndrumate 
să desfășoare o muncă susținută în rîn
durile colectiviștilor pentru a-i con
vinge, pe bază de calcule economice 
și exemple concrete, că este în in
teresul lor să sporească continuu pro
prietatea obștească, fondul de bază, să-și 
dezvolte multilateral gospodăria. Concomi
tent, organele și organizațile de partid 
au desfășurat o intensă muncă politică 

au ținut 1.434 expuneri în fața maselor din 
întreprinderi, instituții și la sate, partici- 
pînd în același timp la rezolvarea pro
blemelor concrete din aceste unități, asi
gurând îndrumarea și controlul aplicării 
hotărîrilor partidului. Cu toate că în ulti
mii ani membrii comitetului nostru regio
nal participă nemijlocit la munca politică 
în mijlocul maselor, considerăm că de 
multe ori ne petrecem încă o parte prea 
mare a timpului în ședințe și adunări.

In încheiere vorbitorul a subliniat: 
Organizația regională de partid a primit 
permanent ajutorul și îndrumarea Comi
tetului nostru Central și a tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej personal. Conducerea 
partidului ne-a insuflat zi de zi putere și 
elan în rezolvarea problemelor complexe 

aceasta, Partidul Comunist din Argentina, 
exprimînd sentimentele clasei muncitoare 
și ale poporului argentinian, a sprijinit și 
sprijină cu hotărîre toate eforturile gu
vernului și Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice îndreptate spre asigurarea în 
lume a coexistenței pașnice. (Aplauze). De 
asemenea, a sprijinit din plin justa și e- 
nergica poziție a tovarășului Hrușciov în 
numele guvernului Uniunii Sovietice față 
de provocările bandidești ale imperialis
mului american care au dus la eșuarea 
Conferinței la nivel înalt de la Paris.

El s-a referit apoi la lupta dusă de Par
tidul Comunist din Argentina pentru in
dependență națională și libertăți demo
cratice pentru a crea o mișcare populară 
care să ducă la lichidarea bazelor pentru 
avioanele de spionaj „U-2", pe care pro
vocatorii yankei le au pe aerodromul 
Bzeiza și pentru a împiedica concesionarea 
de noi baze pe coasta Patagoniei. Comu
niștii și alte forțe antiimperialiste au creat 
și desfășoară o largă mișcare de solidari
tate cu revoluția populară din Cuba, 
atacată de către imperialismul yankeu și 
al cărei exemplu mobilizează toate po
poarele din America Latină.

Subliniind necesitatea întăririi unității 
mișcării muncitorești și a unirii tuturor 
forțelor democratice și antiimperialiste din 
Argentina, vorbitorul a spus t Partidul 
Comunist din Argentina, inspirîndu-se în 
activitatea sa din nemuritoarea învățătu

maselor populare din Anglia pentru 
pace spunînd: în țara noastră, în tre
cut, conducerea de dreapta s-a ser
vit de voturile în bloc ale sindicate
lor pentru a-și duce la îndeplinire 
politica. Astăzi asistăm la o schim
bare. în problema dezarmării atomice, a 
luptei împotriva Pactului Atlanticului de 
Nord și împotriva bazelor americane din 
Anglia, împotriva reînarmării Germaniei 
occidentale cu arme nucleare și împotriva 
eforturilor depuse de Gaitskell și de aripa 
dreaptă pentru a dilua formularea prin
cipiilor socialiste în statutul partidului la
burist, anul acesta majoritatea sindicate
lor a și votat împotriva politicii aripei de 
dreapta laburiste. Printre aceste sindicate 
se numără două dintre cele mai mari or
ganizații : Uniunea muncitorilor din 
transporturi și a muncitorilor necalificați 
și Sindicatul unit al muncitorilor din in
dustria constructoare de mașini.

de popularizare a rezultatelor obținute de 
gospodăriile colective fruntașe.

Rezultatele acestei munci nu au întîrziat 
să se arate. Astfel, averea obștească a gos
podăriilor colective a crescut în anul 1959 
de șase ori față de 1956. Fondul de bază la 
100 ha. teren agricol a crescut cu 56 la 
sută față de 1958.

în ce privește șeptelul. un rol impor
tant în dezvoltarea lui și în creșterea pro
ducției animale m gospodăriile agricole 
colective, l-a avut extinderea pe scară lar
gă a însilozării furajelor și în special a 
porumbului recoltat in faza de coacere 
lapte-ceară. Astfel, în anul 1959 gospodă
riile colective au însilozat 244.000 tone 
față de 22.000 tone în anul 1957. revenind 
9 tone pe cap de vacă. Aceasta a contri
buit la dublarea producției de lapte pe 
cap de vacă furajată.

Creșterea efectivului de animale în gos
podăriile colective a ridicat în fața noa
stră problema executării într-un timp 
scurt a unui număr mare de construcții. 
Multe gospodării agricole colective din ra
ioanele Galați și Brăila au construit în 
numai 2—3 sâptămini grajduri de cite 100 
capete bovine din chirpici, ci amur, baloți 
de paie, acoperite cu stuf sau papură — 
țâre au costat intre 20.000-30.000 lei față 
de 150.000—200.000 lei cît costa un aseme
nea grajd după proiectele-tip, realizîndu-se 
economii de aproape 70.000.000 lei. 

On grup de delegați, într-o pauzâ a lucrărilor Congresului

ale construcției socialiste. Comitetul Cen
tral ne-a educat și ne-a întărit și mai mult 
convingerea în forța uriașă ce rezidă în le
gătura cu masele, ne-a învățat să rezol
văm sarcinile cu ajutorul maselor.

Directivele celui de-al III-lea Congres al 
Partidului prevăd o mare dezvoltare a eco
nomiei regiunii Baia Mare. în anii viitori, 
în regiunea noastră se vor construi noi 
întreprinderi industriale, se va dezvolta 
construcția de locuințe și instituții social- 
culturale. In numele organizației regio
nale de partid asigurăm Congresul că nu 
vom precupeți nici un efort, că vom lupta 
cu hotărîre pentru traducerea în viață a 
mărețului program elaborat de partid pen
tru desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră.

ră a marxism-leninismului, combătînd re* 
vizionismul, criticînd sectarismul și dog
matismul, se întărește din punct de vede
re organizatoric șl ideologic, își sporește 
tot mai mult influența politică, își lăr
gește legăturile cu masele muncitorești 
și țărănești și, în ciuda greutăților, își 
va continua lupta pentru găsirea unei so
luții democratice, progresiste și patrioti
ce, astfel încît realizarea unității munci
torești și țărănești, și constituirea unui 
Front Democratic Național să facă posi
bilă formarea unui guvern de coaliție de
mocratică. (Aplauze).

Dragi tovarăși, noi am învățat mult da 
la acest mare Congres. Valoroasa interven
ție a tovarășului Hrușciov e plină de în
vățăminte pentru noi și voi. De asemenea, 
mulțumim profund tovarășilor romîni pen
tru valoroasa experiență și învățămintele 
pe care le-am cîștigat de la acest Congres.

Trăiască prietenia dintre poporul romîn 
și poporul argentinian ! (Aplauze puter
nice).

Trăiască marea familie a tuturor țărilor 
socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască internaționalismul proletar I 
(Aplauze puternice).

Trăiască marea cauză a păcii în lumea 
întreagă și unitatea tuturor popoarelor 
împotriva imperialismului agresiv! (A- 
plauze puternice, indelung repetate).

Apoi vorbitorul s-a referit la lupta 
muncitorilor englezi pentru menținerea 
și îmbunătățirea condițiilor lor de viață* 
spunînd: In toate aceste probleme, 
privind pacea, Germania și situația 
economică, partidul nostru și zia
rul nostru „Daily Worker'* joacă un 
rol activ de luptă. Noi am popularizat 
în permanență propunerile de pace 
făcute de tovarășul Hrușciov în numele 
Uniunii Sovietice și am demascat activi
tatea de subminare desfășurată de guver
nul american și sprijinul acordat acestei 
activități de către guvernul conservator.

Sîntem încredințați, tovarăși, că dezba
terile Congresului dv., și experiența pe 
care ați căpătat-o în glorioasa operă de 
construire a socialismului în Romînia ne 
vor fi de un mare ajutor în lupta noastră 
pentru pace și socialism. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate^.

An de an, producția agricolă a crescut 
în gospodăriile colective ca urmare a 
grijii statului nostru pentru asigurarea 
agriculturii cu diferite tipuri de mașini 
agricole de bună calitate, cadre de spe
cialiști, semințe de înaltă productivitate 
și îngrășăminte chimice. în regiunea 
Galați lucrează în prezent 4.100 tractoare 
fizice — revenind un tractor la 170 ha. — 
aproape 2.000 combine de păiose, peste 
2.800 semănători și alte mașini.

în raportul prezentat la Congres, tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej a arătat că 
„cooperativizarea agriculturii a creat con
diții favorabile pentru creșterea continuă 
a producției vegetale și animale". Rezul
tatele obținute pînă acum în regiunea 
noastră confirmă din plin această aprecie
re. Astfel, în regiunea Galați- în anul 1959, 
producția globală de grîu a fost de două 
ori mai mare față de 1956, iar la porumb 
a crescut cu 54 la sută. Producția-marfă a 
crescut în 1959, față de anul 1956 cu 99 la 
sută la grîu și cu 98 la sută la porumb.

Arătînd că organele locale de partid 
iau sistematic măsuri de creștere a pro
ducției la hectar, tov. Stoianovici a spus 5 
Producția agricolă simte nevoia unor so
iuri mai precoce de porumb hibrid și în 
același timp de mare productivitate, care 
să permită însămînțarea în timpul optim 
a griului de toamnă, dat fiind faptul că

(Continuare în pag, 6-a)
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Cuvîntarea tovarășului Anton Stoianovici
(Urmare din pag, 5-a)

în regiunea noastră principala plantă pre
mergătoare pentru grîu este porumbul și 
că adeseori, datorită recoltării tîrzii a a- 
cestuia producțiile de grîu în anii urmă
tori sînt mult diminuate.

In scopul folosirii bogatelor surse de 
apă de care este brăzdată regiunea noas
tră — a spus în continuare vorbitorul — 
comitetul regional de partid a îndrumat 
gospodăriile de stat și gospodăriile colec
tive să extindă culturile irigate. In acest 
an, numai în gospodăriile de stat și gos
podăriile colective se irigă 30.000 ha. din 
care 15.000 ha., cu porumb și grîu. Din 
anul 1956 pînă în prezent au fost redate 
agriculturii peste 31.000 ha. terenuri din 
cele mai fertile in luncile rîurilor.

Proiectul de Directive ale celui de-al 
III-lea Congres al partidului a fost pri
mit cu deosebit entuziasm de oamenii 
muncii din orașele și satele regiunii noas
tre care și-au manifestat încă odată cu 
acest prilej dragostea și atașamentul față 
de partid, față de Comitetul său Central. 
Ei și-au exprimat hotărîrea de a munci 
cu abnegație pentru traducerea în viață 
a acestui măreț program de dezvoltare a 
economiei naționale și de ridicare continuă 
a nivelului de trai al celor ce muncesc.

Pentru a obține la hectar producții de 
cereale ,din ce lîn ce mai ridicate vom 
acorda atenție sporită utilizării raționale a 
mașinilor, introducerii unor soiuri de ce
reale de mare productivitate, folosirii 
pe o scară largă a îngrășămintelor natu

rale și chimice și extinderii suprafețelor 
irigate.

Pe baza dezvoltării producției cerea
liere, ne propunem ca pînă în anul 1965, 
efectivul de animale să crească față de 
1959. la taurine cu 115.000, din care vaci 
cu 47.000 ; la porcine cu 400.000, din care 
scroafe 42.600 ; la ovine cu 170.000.

Producția globală de lapte va crește 
de peste 3 ori ,iar producția de came de 
aproape trei ori.

Asigurăm Congresul partidului că oa
menii muncii din regiunea Galați, sub con
ducerea organizațiilor de partid, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a-și aduce 
aportul la traducerea în viață a mărețului 
program de desăvîrșire a construcției so
cialismului în țara noastră, pentru bună
starea și fericirea poporului muncitor.

Ecoul internațional al lucrărilor 
Congresului al III-lea al P.M.R.

Cuvîntarea
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comu- 

nist din Finlanda, mi-a dat o sarcină plă
cută — de a vă transmite dv., delegați la 
cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, și prin dv., tuturor 
membrilor gloriosului dv. partid, un fier
binte și frățesc salut din partea partidu
lui nostru și a întregii mișcări muncito
rești din Finlanda. (Aplauze).

Mulțumind pentru invitația la Congres 
el a spus : Membrii Partidului Comunist 
din Finlanda și sute de mii de muncitori 
și mici agricultori, simpatizanți ai parti
dului nostru, urmăresc cu multă simpatie 
și însuflețire victorioasa construcție socia
listă desfășurată de poporul romîn, sub 
conducerea partidului său marxist-leninist, 
în alianță frățească cu Uniunea Sovietică, 
constructoare a comunismului, și cu cele
lalte țări socialiste. Această simpatie și 
însuflețire sînt pe deplin firești, întrucît 
victoriile mereu noi ale construcției socia
liste, arată tot mai clar muncitorilor, mi
cilor agricultori și intelectualității finlan
deze că o ieșire definitivă din existența 
grea și din nesiguranța vieții poate s-o

de salut a tovarășului Viile Pessi
dea numai socialismul. Influența acestor 
succese ale socialismului rezultă și din 
faptul că afirmațiile perfide ale liderilor 
social-democrați de dreapta, după care co
munismul este posibil și adaptabil numai 
pentru anumite țări, dar nu nouă, Finlan
dei, au tot mai puțin credit în rîndul mun
citorilor. Subliniind marele interes pe 
care-1 stîrnește în rîndul muncitorilor fin
landezi succesele țărilor socialiste el a 
spus :

In acest fel, tovarăși, mărețele realizări 
ale construcției socialiste au o mare im
portanță mobilizatoare pentru lupta noas
tră, pentru unificarea maselor tot mai 
largi ale celor ce muncesc în această luptă 
comună.
^Partidul Comunist din Finlanda — a a- 

rătat el în continuare — susține pe deplin 
înțeleaptă politică leninistă de pace pe 
care Uniunea Sovietică o promovează în 
condițiile politice internaționale actuale. 
(Aplauze).

El s-a referit apoi la importanța pe care 
o acordă partidul popularizării în rîndul 
maselor din Finlanda a realizărilor și poli
ticii de pace a țărilor socialiste.

Comitetul Central al Partidului Comu

nist din Finlanda, a spus el în continuare, 
este convins că hotărîrile Congresului dv. 
și grandiosul plan de șase ani al construc
ției socialiste, ale cărui Directive, vor fi 
aprobate de Congresul dv., vor duce la 
victoria definitivă a socialismului în Ro- 
mînia și totodată vor constitui un nou 
aport hotărîtor la cauza luptei pentru vic
toria păcii și socialismului în lumea în
treagă. (Aplauze). Partidul nostru urează 
cele mai mari succese lucrărilor Congre
sului dv., ca și pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor sale.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
avangarda marxist-leninistă a poporului 
romîn ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia dintre popoarele Fin
landei și Romîniei ! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea internațională a 
clasei muncitoare ! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești! 
(Aplauze puternice).

Trăiască marxism-leninismul! (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia între popoare, pacea 
și socialismul ! (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
Sub titlul „Triumful principiilor 
leniniste ale internaționalismului 
proletar" ziarul „Pravda" de 
joi publică o corespondență din 
București asupra lucrărilor 
Congresului al III-lea al P.M.R , 
semnată de E. Kiselev și M. 
Stepicev, în corespondență se 
subliniază că în lucrările Con
gresului se acordă o deosebită 
atenție cuvîntării de salut a to
varășului N. S. Hrușciov. Co
respondența relevă marele avînt 
cu care delegații continuă să 
dezbată raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. „Cei 
care iau cuvîntu’, scrie „Prav
da", se referă la problemele 
fundamentale ale dezvoltării e- 
conomiei naționale, culturii, ac- 
tivităfi organizațiilor de partid. 
Delegații subliniază că C.C. al 
P.M.R. aplică cu consecvență 
principiile și normele len’niste 
în viata de partid. Un loc im
portant în dezbaterile Congresu
lui îl ocupă de asemenea pro
blemele muncii ideologice a or- 
gamzațiijor de partid, ale pro
pagandei învățăturii marxist-le- 
niniste, ale educării cadrelor și 
tuturor comuniștilor în spiritul 
vig’lenței și intransigenței față 
de lipsuri".

★
PRAGA 23 (Agerpres). — 

Lucrările Congresului, salutu
rile reprezentanților partide
lor frățești, sînt amplu oglin
dite în coloanele presei ceho
slovace. „Rude Pravo" din 23 
iunie publică în pagina întîia, 
o corespondență din București 
în care citează din cuvîntul la 
Congres al delegaților.

Ziarul „Lidova Democratic" 
publică extrase din cuvîntările 
la Congres ale tovarășilor A. 
Novotny, W. Ulbricht și T, 
Jivkov

★
BERLIN 23 (Agerpres). — 

Toate ziarele din R. D. Ger
mană publică ample relatări 
asupra desfășurării lucrărilor 
Congresului al III-lea al 
P.M.R. Sub titlul „Se organi
zează îndeplinirea programu
lui economic", ziarul „Neues 
Deutschland" publică o cores
pondență din București pre
zentând unele aspecte din cu
vîntările delegaților la Con
gres.

Ziarul publică cuvîn
tarea de salut rostită de N. S. 
Hrușciov, precum și ample ex
trase din cuvîntările lui Walter 
Ulbricht, Todor Jivkov, Anto
nin Novotny, Pîn Cijen, Janos 
Kadar și Edward Ochab.

★
VARȘOVIA 23 (Agerpres).

Toate ziarele centrale poloneze 
acordă un spațiu important 
materialelor primite de la 
București în legătură cu lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. Ziarul „Tribuna 
Ludu“ publică corespondențele 
primite de la București. Zia
rul „Zolnierz Wolnosci" își in
titulează materialele : „Forțele 
păcii sînt atît de puternice in
cit pot stăvili forțele agresiu
nii", iar ziarul „Sztandar Mlo- 
dych“ le publică sub titlul 
„Viața confirmă justețea punc
telor noastre de vedere". Toate 
ziarele publică textul integal 
al cuvîntării de salut rostite la

Congres de tovarășul E. Ochab 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P.

*
BUDAPESTA 23 (Agerpres). 

— Presa ungară din 23 iunie 
publică în continuare materia
le despre lucrările Congresu
lui P.M.R.

Toate ziarele publică textul 
integral al cuvîntării de salut 
rostite de tovarășul J. Kadar^ 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., precum și rezumate 
ale cuvântărilor de salut ale 
delegațiilor partidelor frățești.

Ziarul „Nepszabadsag" rela- 
tînd despre desfășurarea lu
crărilor Congresului, sublinia
ză că din cuvîntările delegați
lor din regiuni se conturează 
în fața Congresului imaginea 
cuprinzătoare a muncii avîn- 
tate și încununate de succes a 
oamenilor muncii sub înțe
leaptă conducere a Partidului 
Muncitoresc Romîn, pe calea 
construirii socialismului în 
R. P. Romînă.

★
LONDRA 23 (Agerpres), 

în corespondența specială din 
București privind lucrările Con
gresului al III-lea al P.M.R. 
ziarul „Times" din 21 iunie re
produce unele din cifrele citate 
în raportul Comitetului Central, 
„Raportul, scrie „Times", s-a 
referit în cea mai mare parte 
!a lansarea unui nou plan eco
nomic bazat pe continuarea in
dustrializării și pe încheierea 
procesului de colectivizare a a- 
griculturii pînă în 1965. „Times" 
se referă de asemenea la cifrele 
privind creșterea producției de

oțel în cursul planului de șase 
ani și a producției de minereu 
de fier. „Aceasta ar situa Ro- 
mînia — scrie ziarul — în frun
tea țărilor producătoare de fier 
din Europa Centrală și Răsări* 
teariă".

* 1
VIENA 23 (Agerpres). - Zia

rele austriece publică relatări 
cu privire la lucrările Con
gresului al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. într-o 
corespondență din București, 
ziarul „Volksstimme" reprodu
ce extrase din raportul C.C; 
al P.M.R.

Ziarul relevă mărețele reali
zări obținute în ultimii ani de 
oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă în toate do
meniile construcției socialiste.

In încheiere ^Volksstimme4’ 
se ocupă de capitolul consa
crat în raport situației inter
naționale, relevînd contribuția 
Romîniei la victoria forțelor 
păcii în lume.

★'
DJAKARTA 23 (Agerpres). 
Agenția indoneziană P.I.A. 

a reprodus ample extrase din 
raportul C.C. al P.M.R. pre
zentat de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, insistînd asupra ca
pitolului consacrat situației 
internaționale. Publicînd rela
tări asupra acestui raport, zia- 
rele „Harian Rakjat" și „Ti
mes of Indonesia" prezintă 
date semnificative privind 
dezvoltarea industriei și agri
culturii R. P. Romîne, precum 
și unele aspecte ale planului 
de șase ani și ale programului 
de perspectivă.

Cuvîntarea de salut a tovarășului
în numele Partidului Comunist Suedez 

transmit celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn un salut 
solidar de luptă. (Aplauze). Permiteți-mi 
să vă transmit și admirația noastră pen
tru fermitatea și consecvența cu care Par
tidul Muncitoresc Romîn a condus trans
formarea Romîniei de odinioară dintr-o 
țară înapoiată, semifeudală, într-o Romî- 
nie astăzi înfloritoare cu o înaltă dezvol
tare industrială, tehnică și culturală, o ve
rigă indestructibilă în puternicul lagăr al 
statelor socialiste. Sîntem ferm convinși 
că puternica legătură a partidului dv. cu 
poporul muncitor al Romîniei este o che
zășie că Congresul dv. și linia sa gene
rală vor avea un succes deplin.

După ce s-a referit la sabotarea de că
tre guvernul american a conferinței de 
la Paris și la lupta forțelor păcii, vorbito
rul a spus:

Suedia este o țară capitalistă cu o înaltă

dezvoltare industrială și tehnică, cu o 
tradiție de neutralitate, care s-a bucurat 
de avantajele unei păci de 150 de ani. 
2 la sută din populație posedă marile 
bogății ale țării. 1/3 din populație își în
sușește 2/3 din venitul național în timp 
ce la 2,3 din populație le revine numai 
1/3 din venitul național.

Referindu-se la situația politică din 
Suedia el a spus că social-democrații au 
guvernat aproape 30 de ani, fără să în
cerce măcar să schimbe situația sub ra
portul averii și a veniturilor in direcția 
socialistă. Timp de 20 de ani ei au putut 
să se sprijine pe așa-zisa „majoritate mun
citorească", pe care însă în 1956 au pier
dut-o.

In pregătirea alegerilor parlamentare ce 
vor avea loc în toamna acestui an, pu
tem constata că politica partidului comu
nist a dus, pe de o parte, la o oarecare 
destindere între partidele muncitorești și,

Hilding Hagberg
pe de altă parte, la ascuțirea contradic
țiilor dintre mișcarea muncitorească și 
blocul burghez. Partidul Comunist Suedez 
se pregătește pentru această luptă și este 
sigur că va ieși din luptă cu o influență 
sporită și cu forțe întărite.

Intre Suedia și Romînia relațiile sînt 
normale. Insă sîntem de părere că ele pot 
fi îmbunătățite, înainte de toate, pe ta- 
rîmul comerțului, culturii și sportului, 
precum și printr-o colaborare pentru apă
rarea păcii.

Sîntem siguri că ne găsim în asenti
mentul poporului muncitor din Suedia fe- 
licitînd Congresul dv.

Trăiască victoria deplină a socialismu
lui în Romînia și cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn! 
(Aplauze puternice).

Trăiască pacea și colaborarea pașnică a 
tuturor popoarelor! (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Cuvîntarea de salut a tovarășei Annie Buller-Guralnik
Transmițînd un călduros salut frățesc și 

cele mai bune urări din partea Partidu
lui Comunist din Canada vorbitoarea a 
arătat :

Noi, cei din îndepărtata Canadă, urmă
rim evenimentele din Romînia socialistă 
și ne bucurăm de progresul uriaș pe care 
l-ați realizat în toate ramurile economiei 
și în ridicarea nivelului de trai al poporu
lui romîn. O importanță istorică are fap
tul că peste 81 la sută din familiile țără
nești din țara dv. sînt organizate în coope
rative agricole, că producția industriei 
constructoare.de mașini și a tuturor celor
lalte ramuri ‘ale industriei a crescut și că 
anul trecut planul global în industrie și 
agricultură a fost depășit. Aceasta este o 
chezășie a succesului noului dv. plan, al 
cărui scop este să apropie țara dv. de de
săvârșirea construirii socialismului.

Vorbind apoi despre Canada vorbitoarea 
a arătat : Contrar intereselor naționale ale 
Canadei, contrar intereselor păcii în lume 
și ale securității poporului nostru, țara 
noastră este legată de mâini și de picioare 
de planurile războinice ale clicii militaris
te americane ; contrar voinței poporului 
canadian, capitaliștii noștri monopoliști au 
vîndut suveranitatea noastră națională 
Pentagonului și Wall-Street-ului prin par
ticiparea la „N.O.R.A.D." (Apărarea Co
mună a Americii de Nord) și la Pactul 
Atlanticului de Nord.

Ea a arătat că în Canada iau amploare 
acțiunile de protest ale maselor împotriva 
politicii războiului rece dusă de guvernul 
canadian și că în presa canadiană se des
fășoară o amplă discuție asupra necesității 
unei revizuiri a politicii externe canadie
ne. Pînă acum cîtva timp partidul nostru 
a fost singura forță care milita pentru o 
politică externă independentă, pentru o 
poltică de pace a Canadei. în prezent, miș
carea pentru dezarmare și pace pe care 
oameni de diferite orientări o desfășoară 
în comun în Canada ia amploare și este 
acum o confirmare grăitoare a adevărului 
și justeței luptei pe care partidul nostru, 
partidul comuniștilor o duce de mulți ani.

Lupta partidului nostru pentru o nouă 
politică națională a Canadei, corespunzînd 
necesităților poporului canadian, cerințe
lor păcii și securității țării are ca lozincă 
politică principală neutralitatea și dezar
marea Canadei — ceea ce va fi contribuția 
noastră la pacea lumii. Subliniind unele 
acțiuni ale partidului în sprijinul acestei 
politici vorbitoarea a spus :

Proclamarea unei politici de neutralitate 
ar deschide mari posibilități pentru co
merțul pe scară largă cu jumătatea so
cialista a lumii ,dînd de lucru tuturor 
muncitorilor salariați din Canada, inclu
siv celor care acum sînt șomeri — cei peste 
750.000, canadieni, pe care politica războiu
lui rece dusă de guvernul canadian îi lip

sește de posibilitatea de a-și cîștiga exis
tența. ' .

Referindu-se la lupta dusă de partid îm
potriva încercărilor revizioniștilor de a 
lichida partidul marxist din Canada ea 
a spus : Revizioniștii au fost complet 5n- 
frînți. Acum, după ce partidul șî-a cu
rățat rîndurile de revizioniști, membrii 
săi sînt uniți, moralul partidului este ri
dicat. Rîndurile partidului încep să creas
că din nou. (Aplauze).

Convingerea noastră în ce privește ade
vărul și justețea cauzei comunismului — a 
spus ea mai departe — este întărită de u- 
riașele progrese realizate de țara dv. și 
de celelalte țâri socialiste în frunte cu 
puternica Uniune Sovietică, ale cărei po
poare, sub conducerea Partidului Comu
nist, au intrat în perioada de trecere la 
comunism. Salutăm înfăptuirile lor, la fel 
ca și voi toți, ca fiind cea mai puternică 
contribuție la menținerea păcii în lume 
și la mersul înainte al întregii omeniri 
spre o viață nouă și mai bună.

Ea și-a exprimat speranța că prietenia 
dintre poporul canadian și poporul romîn 
se va dezvolta sub semnul păcii și al co
merțului.

Trăiască pacea în lume ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască socialismul! (Aplauze puterni
ce, îndelung repetate).

Ecoul internațional al cuvîntării 
tovarășului N. S. Hrușciov 

la Congresul al III-lea al P. M. R.
SOFIA 23 (Agerpres). — La 

23 iunie toate ziarele bulgare 
au publicat sub titluri mari 
textul integral al cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov la 
cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Ro
mân. Cuvîntarea remarcabilă 
a lui N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.US. și 
conducătorul guvernului so
vietic, subliniază ziarul „Ra- 
bctnicesko Delo", dă un răs
puns marxist-leninist la mul
te probleme care frămintă 
acum omenirea progresistă.

Unitatea de vederi a țâri
lor socialiste, scrie ..Otecest- 
ven Front", atît in problemele 
dezvo’tării lor cit și in pro
blemele privind lupta pentru 
pace, coexistența pașnică a 
statelor cu orânduiri sociale 
diferite, rezolvarea pașnică a 
tuturor problemelor intema- 
ț cnale litigioase, dezarmarea, 
fidelitatea partidelor marxist- 
leniniste față de leninism — 
iată chezășia victoriilor noa
stre viitoare, chezășia păcii 
și fericirii întregii omeniri.

★
PRAGA 23 (Agerpres). — 
Presa cehoslovacă continui sâ 

acorde o mare atenție cuvîntării 
rostite de N. S. Hrușciov la cel

de-al III-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. După ce 
publicase miercuri o expunere 
amănunțită a cuvîntării lui N. S. 
Hrușciov, in numărul său de 
joi ziarul „Rude Pravo" a în
serat textul ei integral, intitu- 
lindu-l , .Coexistența pașnică 
este linia generală a politicii 
noastre externe'. în subtitlurile 
la diferite părți ale cuvîntării 
se subliniază influența hotări- 
toare a țărilor puternicului la
găr socialist asupra evoluției si
tuației internaționale, posibilita
tea de a se împiedica în actua
le.e condiții dezlănțuirea unui 
război mondial de către impe
rialiști.

Ziarul relevă de asemenea pa
sajele din cuvîntare în care se 
subliniază hotărîrea Uniunii So
vietice de a lupta in mod con
secvent pentru preîntîmpinarea 
unui nou război, se vorbeș
te despre unitatea partidelor 
marxist-leniniste, se exprimă con
vingerea fermă în victoria mă
reței cauze a comunismului.

★
VARȘOVIA 23 (Agerpres). 

— O analiză clară, multilate
rală și profundă a situației 
internaționale, o fundamentare 
precisă a principiilor funda
mentale ale politicii statului

sovietic și a întregului lagăr 
socialist, un nou exemplu 
convingător al dragostei de 
pace a U.R.S.S. — astfel este 
caracterizată în Polonia cu
vîntarea rostită de N. S. Hruș
ciov la Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Analiza profundă făcută 
situației internaționale, scrie 
„Glos Pracy“, dezvăluirea e- 
senței evenimentelor care au 
loc, confirmarea poziției de 
pace a guvernului sovietic 
fac din această cuvîntare a 
lui N. S. Hrușciov un eveni
ment important în politica 
internațională.

★
CAIRO 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comentând 
cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov Ia cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, Ahmed Baha 
Ed Din, observatorul ziarului 
„Al-Ahbar", scrie că opinia, 
publică din S.U.A. trebuie 
„să-și dea seama că S.U.A. 
nu are altă ieșire decît stabi
lirea înțelegerii și coexisten
tei pașnice cu Uniunea Sovie
tică".

„Nu încape nici o îndoială 
că atît zădărnicirea conferin
ței la nivel înalt cit și eveni

mentele din Japonia, Coreea 
de Sud și Turcia, scrie obser
vatorul, trebuie să determine 
guvernul S.XJA. să revizuia
scă multe laturi ale actualei 
sale politicii externe".

★
HELSINKI 23 (Agerpres). - 

TASS transmite: Ziarele 
„Kansan Uutiset", „Maakan- 
sa“, „Helsingin Sanomat" și 
„Uusi Suomi“ publică expu
neri ale cuvîntării rostite de 
N. S. Hrușciov la cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Ziarele 
subliniază pasajul din cuvîn
tarea lui N. S. Hrușciov -în 
care acesta arată că în urmă
torii 10 ani Uniunea Sovietică 
va rezolva sarcina sa econo
mică principală și va întrece 
nu numai din punct de vedere 
al volumului absolut al pro
ducției, ci și din punct de ve
dere al producției pe cap de 
locuitor cea mai puternică și 
bogată țară capitalistă — Sta
tele Unite.

Ziarul „Maakansa" publică 
următorul titlu : „Hrușciov : 
Nu intenționăm să ne abatem 
de la linia principală a poli
ticii noastre externe. Politica 
de coexistență pașnică conti
nuă".

Lucrările conferinței 
celor zece state pentru dezarmare 

de la Geneva

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov 
Secretariatului F. M. T. D.

Seară culturală
La Casa de cultură a raio

nului 1 Mai a avut loc o seară 
culturală pentru tinerii din 
raion, cu tema „Cum au întîm- 
pinat tinerii din raionul 1 
Mai Congresul al III-lea al 
partidului". Formațiile casei de 
cultură au prezentat apoi spec
tacolul muzical-coregrafic „Te 
slăvesc partid iubit“..

---- •-----

Deschiderea Expozijiei 
de fotografii artistice 

„Patria noastră 
în plin avînt"

în sala „Nicolae Cristea" 
din Capitală a avut loc joi la 
amiază deschiderea expoziției 
de fotografii artistice „Patria 
noastră în plin avînt“, organi
zată de Ministerul învățămîn- 
tului și Culturii și Asociația 
artiștilor fotografi din R. P. 
Romînă. i

Expoziția prezintă aproape 
200 de fotografii în culori și 
alb-negru realizate de membri 
ai Asociației artiștilor foto
grafi din R. P. Romînă și de 
artiști amatori.

Vizite ale delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești

Joi dimineața membrii de
legației Partidului Comunist 
Bulgar, în frunte cu tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., care participă 
la lucrările celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., au făcut o 
vizită la Uzinele „23 August" 
din Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Nicolae Guină, mem
bru al C.C. al P.M.R.

în toate secțiile vizitate, 
muncitorii au primit cu căldu
ră pe înalții oaspeți bulgari.

Tovarășul Todor Jivkov a 
mulțumit muncitorilor pentru 
primirea caldă făcută delega
ției Partidului Comunist Bul
gar.

★
Joi dimineața, membrii de

legației Partidului Popular Re
voluționar Mongol, în frunte 
cu tovarășul Dugursurun, mem
bru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
care participă la lucrările ce
lui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., au vizitat Fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Capitală.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Constantin Niță, secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R.

La plecare au fost dăruite 
oaspeților albume de fotogra

fii cu aspecte din activitatea 
Fabricii de confecții „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej". -

★
Joi după-amiază delegația 

Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, în frunte cu to
varășul Le Duan, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, care participă la lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R., a vizitat Uzi
nele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann-‘ din Orașul Stalin și 
G.A.C. „Tudor Vladimirescu" 
din Hârman.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tov. Gh. Drăgoi, secretar al 
Comitetului regional Stalin al 
P.M.R.

★
Joi după-amiază tovarășa 

Luise Marscheider, vicepreșe
dinte al Cooperativei agricole 
de producție din Ilberstaedt, 
membru al delegației Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, care ia parte la lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., a vizitat gospodăria a- 
gricolă colectivă „Drumul lui 
Lenin" din satul Livedea.

★
Pretutindeni, oaspeții au fost 

întâmpinați cu căldură.
(Agerpres)

Cu prilejul 
Expoziției 
sovietice

Cu prilejul Expoziției sovie
tice care este deschisă în Ca
pitală, joi seara a avut loc la

I Casa prieteniei romîno-sovie- 
tice A.R.L.U.S. o paradă a 
modei sovietice, în cadrul că
reia au fost prezentate peste 
100 de modele de îmbrăcămin
te pentru femei, bărbați și co
pii, creații ale caselor de mo
de din U.R.S.S.

Au fost de față reprezen
tanți ai camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, ai A.R.L.U.S.- 
ului, ai conducerii expoziției 
sovietice la București și un 
numeros public.

Au asistat membri ai corpu
lui diplomatic.

Cu acest prilej a luat cu- 
vîntul A. I. Golovkin, secreta
rul general al Camerei Unio
nale de Comerț, directorul 
Expoziției, care a subliniat că 
modelele prezentate cu prile
jul Expoziției sovietice des
chise la București oglindesc 
marile sucecse obținute de ra
mura confecțiilor din U.R.S.S. 
în fabricarea unui sortiment 
variat de îmbrăcăminte.

Numeroasa asistență a a- 
plaudat călduros modelele 
prezentate.

(Agerpres)

GENEVA 23 (Agerpres). - 
Corespondență specială : în șe
dința din 23 iunie a Conferin
ței celor zece state pentru de
zarmare, delegatul Franței, Ju
les Moch, referindu-se la in
tervenția delegatului romîn 
din 21 iunie a afirmat că 
răspunsurile primite în legă
tură cu poziția țărilor socialis
te în problema controlului nu 
ar fi satisfăcătoare, întrucît 
nu ar exista siguranța verifi
cării exactității declarațiilor 
statelor cu privire la forțele 
armate și armamentele lor fă
cute la începutul aplicării mă
surilor de dezarmare.

Eduard Mezincescu a ară
tat că. dacă delegațiile oc
cidentale ridică această pro
blemă numai din grijă de 
a evita orice eludare a 
tratatului atunci, în stadiul ac
tual al tratativelor, poziția țâ
rilor socialiste răspunde pe 
deplin preocupărilor țărilor oc
cidentale...

Eduard Mezincescu a citat 
două declarații ale lui Moch. 
într-una el afirma că „pentru 
anumite operații fără impor
tanță determinantă, de pildă 
în legătură cu efectivele, pu- • 
terile semnatare se vor mul- I 
țumi fără îndoială cu declara- J 
țiile făcute de fiecare dintre 1 
ele". în a doua, Jules Moch . 
susținea că „nu vom ști nicio
dată mărimea exactă a stocu- 
rilor de materiale fisionabile 
care nu au fost reconvertite 
pentru scopuri pașnice și deci 
care există sub forma de , 
arme".

Delegatul romîn a precizat i 
că nu vrea să intre în fondul | 
chestiunii și să discute dacă ‘ 
afirmațiile lui Moch sînt co- 1 
recte sau nu. El subliniază nu- '

mai că delegatul Franței vrea 
să impună ca un principiu 
mai mult, ca o condiție prea
labilă pentru dezarmare, o me
todă de control pe care el în
suși o consideră într-un caz 
(reducerea efectivelor forțelor 
armate) neimportantă, iar în 
alt caz (reducerea stocurilor 
de materiale fisionabile și de 
arme nucleare) inaplicabilă.

Este evident că dacă delega
ții occidentali vor persista pe 
această cale, nu putem decît 
să tragem concluzia că ele 
caută pretexte pentru a bloca 
progresul tratativelor.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat Secretaria
tului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat un me
saj de răspuns la apelul sesiu
nii Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. și Ia memorandumul 
cu privire la dezarmare, adop
tate la Conakry.

Generația noastră, se spune 
în mesaj, a suportat privațiu
nile a două războaie mondiale 
și îmi dau seama de năzuințe
le tineretului din diferite țări 
de a trăi în pace și prietenie 
unii cu alții, de protestul lui 
arzător împotriva pregătirii u-

In urma valului de indignare 
a poporului japonez

Kiși a 
că guvernul

TOKIO 23 (Agerpres). — în 
timp ce la reședința lui Fuji
yama, ministrul Afacerilor Ex
terne, se înfăptuia schimbul 
instrumentelor de ratificare, la 
reședința primului ministru a 
avut loc o ședință extraordi
nară a cabinetului de miniștri 
al Japoniei convocată de Kiși 
pentru a-și anunța hotărîrea 
de a demisiona. La această 
ședință primul ministru a de
clarat că, „simțind necesitatea 
unei îpnoiri a* stării de spirit 
și a situației politice" din țară, 
guvernul va demisiona „în cel 
mai scurt timp".

Este caracteristic că declara
ția lui Kiși cu privire la hotă
rîrea sa de a demisiona a ur
mat exact după cîteva minute

anunțat 
va demisiona

de la schimbul instrumentelor 
de ratificare a „tratatului de 
securitate". Prin aceasta Kiși 
a declarat parcă : „Mi-am în
deplinit opera murdară, pot să 
mă retrag".

★
TOKIO 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 23 iunie 
aproximativ 10.000 de studenți 
de la instituțiile de învățămînt 
superior din Tokio s-au întru
nit în parcul Hibia din Tokio 
într-un miting consacrat me
moriei studentei Mitiko Kan- 
da, ucisă în mod bestial de po
lițiști la 15 iunie în cursul de
monstrației de protest împo
triva ratificării tratatului ja- 
pono-american.

nui nou război. Intr-adevăr, a- 
supra tineretului apasă în pri
mul rînd povara vicisitudinilor 
și zguduirilor militare, iar 
pregătirea unui război, cursa 
înarmărilor privează tînăra ge
nerație de dreptul Ia o tinerețe 
fericită în prezent și la spe
ranțe luminoase în viitor.

Evenimentele din ultima 
vreme arată totodată în mod 
convingător că menținerea pă
cii depinde nu numai de e- 
forturile guvernelor iubitoare 
de pace, ci și de priceperea tu
turor popoarelor de a se uni 
în lupta pentru pace, de a da 
dovadă de vigilență și de a 
stăvili forțele care desfășoară 
pregătirile în vederea unui 
nou război.

Cred că dv., tinerii mei prie
teni, vă revine rolul nobil de 
cei mai activi și îndrăzneți 
luptători pentru întărirea pă
cii. Acțiunile zecilor de milioa
ne de tineri și tinere — mem
bri ai Federației dv. — pentru 
pace, pentru coexistența paș
nică și dezarmare se bucură și 
se vor bucura și pe viitor de 
cea mai caldă aprobare din 
partea oamenilor sovietici.

Sper că noul plan sovietic 
de dezarmare se va bucura de 
aprobare și în rîndurile dv.< 
întrucît înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale ar duce 
la asigurarea păcii pentru toa
te popoarele și a unui viitor 
mai bun pentru tînăra gene
rație de astăzi.

In încheiere, N. S. Hrușciov 
urează Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat succes 
în activitatea ei spre binele 
păcii și prieteniei între 
popoare.
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