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Lucrările Congresului al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Noi construcții 
social-culturale 

date în folosință
noilor obiective 

ce je ridică in 
noastre vestesc 
cinstea Congre-

Ședința de vineri dimineață

Muncă însuflețită
în fabrici și uzine

Vineri au continuat lucră
rile celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Ședința de dimineață s-a 
ieschis la ora 8,30, fiind pre
zidată de tovarășul Gheorghe 
Stoica.

Au continuat discuțiile la 
"aportul Comitetului Central 
ji la raportul Comisiei Cen- 
;rale de Revizie.

Tov. Vasile Vîlcu, delegat 
il organizației regionale de 
partid Constanța, prim-secre- 
;ar al Comitetului regional 
Constanța al P.M.R., a vorbit 
lespre realizările obținute în 
ndustrializarea regiunii și în 
iplicarea politicii leniniste a 
)artidului de transformare so- 
lialîstă a agriculturii. El a 
irătat că încheierea procesu- 
ui de colectivizare a agricul- 
urii regiunii și întărirea con- 
inuă economico-organizatori- 
ă a gospodăriilor colective 
iu schimbat din temelii via- 
a țărănimii muncitoare. Vor- 
ritorul a înfățișat perspecti
ve luminoase de dezvoltare 
. regiunii în domeniul indu- 
triei, al creșterii producției 
gricole și în domeniul social- 
ultural.
Tov. Atanase Joja, delegat 

.1 organizației orășenești de 
>artid București, președintele 
Academiei R.P. Romine, a a- 
ătat că sub îndrumarea ideo- 
ogică și cu sprijinul partidu- 
ui cercetarea științifică din 
ara noastră s-a ridicat la un 
ii vel superior. El a vorbit deș
ire succesele dobîndite de in- 
titutele Academiei R.P. Ro- 
riîne, datorită orientării mun- 
ii lor pe baza concepției 
narxist-leniniste și legării 
ercetărilor științifice cu prac- 
ica construcției socialiste, 
/■orbitorul a exprimat anga- 
amentul oamenilor de știință 
le a îndeplini cu devotament 
arcinile de răspundere încre- 
lințate lor de Congresul par- 
idului.
Primiți cu vil aplauze, 

ransmit Congresului saluturi: 
lin partea Partidului Comu- 
îist din Spania — tovarășul 
Enrique Lister, membru al 
Comitetului Executiv al Co- 
nitetului Central al Partidul
ui Comunist din Spania ; din 
jartea Partidului Comunist 
lin Japonia — tovarășul Itaru 
lonehara, membru al Secre-

tariatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Japonia; din partea Parti- 
dului Comunist din Statele 
Unite ale Americii — tovară
șa Elisabeth Flynn, vicepre
ședinte al Partidului Comu
nist din S.U.A. ; din partea 
partidului Comunist din Liban 
— tovarășul Hassan Krayiem» 
membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Liban.

Tov. Vasile Șipoteanu, de
legat al organizației regionale 
de partid Bacău, electrician 
pe șantierul construcțiilor de 
la Onești, a raportat succesele 
obținute în cinstea Congresu
lui partidului de constructo
rii marelui complex petrochi
mic Onești-Borzești. El a 
vorbit despre transformările 
profunde, ce s-au produs 
în ținutul Oneștilor, des
pre viața nouă a oame
nilor muncii, subliniind că 
toate acestea sînt rezultatul 
aplicării în viață a politicii 
partidului, care exprimă inte
resele clasei muncitoare, ale 
întregului popor muncitor.

întimpinați cu vii aplauze, 
aduc apoi saluturi : din 
tea Partidului Comunist 
Izrael — tovarășul Samuil 
kunis, secretar general al
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Izrael ; din 
partea Partidului Socialist 
Unit din Islanda — tovarășul 
Einar Olgeirsson, președintele 
Partidului Socialist Unit din 
Islanda; din partea Partidu- 
lui Comunist din Irak — de
legatul Partidului Comunist 
din Irak ; din partea Parti
dului Comunist din Maroc — 
tovarășul Aii Yata, secretar 
general al Partidului Comu
nist din Maroc.

Tov. Mihai Benluc, delegat 
al organizației orășenești de 
partid București, prim secre
tar al Uniunii Scriitorilor, a 
exprimat bucuria creatorilor 
din domeniul literaturii și ar
tei pentru aprecierea și în
crederea ce o acordă muncii 
lor conducerea partidului și 
a subliniat că scriitorii și ar
tiștii se angajează să mun
cească cu tot talentul, cu toa
tă forța lor creatoare pentru 
ca, așa cum cere poporul șl 
partidul, să îmbogățească fon-

dul de Idei pe 
ște activitatea 
în operele lor 
ale vremurilor 
trăim.

După pauză,

care se clăde- 
lor, să trateze 
temele mari 

pe care le

ședința a fost 
prezidată de tovarășul Isac 
Martin.

Tov. Marla Petrilă, delegat 
al organizației regionale de 
partid Timișoara, secretară a 
Consiliului Național al Fe
meilor, a vorbit despre drep
turile depline de care se 
bucură femeile în țara noa
stră, datorită luptei consec
vente pe care a dus-o parti
dul nostru pentru eliberarea 
poporului de sub jugul asu
pririi și exploatării.

Ea a subliniat justețea ho- 
tărîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la 
formă de organizare a 
cării de femei, care a 
condițiile antrenării tot

la construi- 
în patria

noua 
miș- 
creat 

mai

par- 
din 
Mi- 
Co-

active a femeilor 
rea socialismului 
noastră.

Primiți cu vii 
varășii Jose Massera, 
bru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Uru
guay, Jomni Taoufik, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Tunisian și de
legatul Partidului 
din Turcia au adus 
Partidului Comunist 
guay, Partidului
Tunisian și Partidului Comu
nist din Turcia.

Tov. Gh. Rădoi, delegat al 
organizației regionale de par
tid Stalin, director general al 
Uzinelor „Steagul Roșu“, a 
prezentat realizările impor
tante ale colectivului uzine
lor, oprindu-se îndeosebi asu
pra măsurilor luate pentru 
continua îmbunătățire a cali
tății producției și reducerea 
prețului de cost al autoca
mioanelor, ridicarea gradului 
de mecanizare al proceselor 
de producție, stimularea ino
vatorilor etc. El a arătat că 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei sînt hotărîți să 
îndeplinească sarcina de răs
pundere trasată de partid de 
a dubla pînă în 1965 produc
ția de autocamioane.

întimpinați cu vii aplauze, 
transmit apoi saluturi : din 
partea Partidului Comunist

aplauze, to 
mem-

Comunist 
saluturile 
din Uru- 
Comunist

din Brazilia — delegatul Par
tidului Comunist din Brazi
lia ; din partea Partidului So
cialist Popular din Cuba — 
tovarășul Kalcines Ramon, 
membru supleant al Biroului 
Executiv al Comitetului Na
țional al Partidului Socialist 
Popular din Cuba ; din par
tea Partidului Comunist din 
Venezuela — tovarășul Hum
berto Arrietti, membru su
pleant al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Vene
zuela.

Tov. Alexandru Chiru, de
legat al organizației regionale 
de partid Pitești, strungar la 
Uzinele „Vasile Tudose“ din 
Colibași, a arătat că în re
giunea Pitești, datorită poli
ticii înțelepte a partidului de 
repartizare rațională a forțe
lor de producție pe întreg 
cuprinsul patriei, au luat fiin
ță și au fost dezvoltate mai 
multe întreprinderi. El a vor
bit despre contribuția mun
citorilor din uzinele metalur
gice din regiune la îmbună
tățirea calității produselor și 
reducerea consumurilor de 
materiale, despre succesele 
cu care brigada de strungari, 
condusă de el, a întimpinat 
Congresul partidului.

Tov. Maria Copil, delegată 
a organizației regionale de 
partid Oradea, profesoară la 
școala pedagogică din Oradea, 
a vorbit despre munca cadre
lor didactice din regiune în 
vederea înfăptuirii sarcinilor 
trasate de partid și guvern 
pentru îmbunătățirea învăță- 
mîntului și legarea lui tot 
mai strînsâ cu practica con
strucției socialiste.

Apoi s-a dat citire telegra
melor de salut sosite pe adre
sa Congresului din partea Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din Honduras, 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Australia, 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceylon, 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Martinica 
și a Biroului Politic Național 
al Partidului Democrat 
Guineea

In aplauzele asistenței în 
numele Congresului, Prezidiul 
a mulțumit tuturor acestor 
partide pentru mesajele 
salut trimise.

Ședința s-a încheiat la ora 
13,30.

I

Ședința de vineri după-amiază
Ședința de vineri după-a- 

niază, s-a deschis la ora 16, 
iind-prezidată de tovarășul 
iicolae Ceaușescu.
La propunerea Prezidiului, 

Congresul a aprobat in una- 
limitate închiderea discuțiilor 
a raportul Comitetului C.en- 
ral și la raportul Comisiei 
Centrale de Revizie.
Tovarășul Ștefan Voitec, a 

lat citire proiectului de Re- 
oluție a celui dc-al III-lea 
longres ai P.M.R.

Rezoluția a fost aprobată în 
manimitate.

In sală răsună aplauze pu- 
ernice și îndelungate, urale.

Congresul a adoptat în una- 
îimitate hotărirea prin care 
iprobă raportul Comisiei Cen- 
rale de Revizie .

Congresul a adoptat apoi în 
manimitate hotărirea prin 
:ave aprobă modificările adu- 
ie Statutului Partidului Mun- 
ritoresc Rcmin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i anunțat că din întreaga țară 
iu sosit și continuă să so
sească pe adresa celui de-al 
III-lea Congres al P.M R. nu
meroase telegrame și scrisori. 
Pină acum au sosit peste 1.200 
le telegrame și scrisori, tri
mise de muncitori, țărani co
lectiviști și întovărășiți, ingi
neri, tehnicieni, oameni de 
Știință, lucrători pe tărimul 
culturii, tineri, femei, de co
lective de oameni ai muncii 
din întreprinderi, de pe șan
tiere, din ministere, organiza
ții obștești, unități militare 
etc. Cu toții salută cu înflă
cărare Congresul, raportează 
cu mîndrie realizările pe care

le-au obținut în cinstea Con
gresului și își iau angajamen
te entuziaste pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid.

In aplauzele asistenței, în

numele Congresului, Prezidiul 
mulțumește tuturor oamenilor 
muncii pentru saluturile și 
urările trimise Congresului și 
le urează succese in munca și 
lupta lor pentru înfăptuirea

hotărlrilor Congresului, pen
tru desăvîrșirea construirii so
cialismului în patria noastră.

Următoarea ședință a Con
gresului va avea loc la 25 iu
nie ora 8,30.

Constructorii 
social-culturale 
orașele patriei 
noi succese în 
sului.

Minerii din exploatările Viii 
Jiului au primit în folosință 150 
de apartamente. Un număr de 
14 blocuri ce se construiesc la 
Petroșani, Lupeni și Petrila ur
mează a fi predate in curind,

★
Constructorii gălățeni fi-au 

îndeplinit angajamentul de a 
termina două blocuri cu 88 o- 
partamente în centrul orașului, 
un hotel și alte lucrări.

ir
In orașul Tîrnăveni 

dat în folosință localul 
plet reamenajat al < 
grafului. Acesta are o 
500 de locuri și este 
cu aparatură pentru 
pe ecran lat.

Tot la Tîrnăveni s-a 
o nouă unitate comercială 
gâzi nul „Bucuria copiilor", 
provizionat cu confecții, I 
taje și încălțăminte pentru 
mici.

« /ost 
com- 

cinemato- 
i fală cu 

înzestrat 
proiecție

deschis
ma-

, a- 
trico- 

; cei

★
noilor 

folosință în 
s-au deschis 
desfacerea 
galanterie 

copii. Alte

La parterele 
date în 
Severin 
pentru 
textile, 
pentru 
pentru 
marochinuriei, 
în curs de amenajare.

blocuri 
orașul Tr. 

magazine 
produselor 
și articole 

magazine 
desfacerea confecțiilor, 

mobilei etc, sînt

Și-au în inif 
planul semestrial
Incepînd din ziua de 23 iunie 

muncitorii, inginerii si tehnicie
nii din industria pielăriei, cau
ciucului, sticlăriei și articolelor 
de uz casnic din cadrul Ministe
rului Industriei Bunurilor de 
Consum, lucrează în contul se
mestrului II al anului 1960. Va
loarea economiilor realizate 
peste plan de acest sector în 
cinstea celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R. se ridică la 28 
milioane de lei.

(Agerpres)

In sala Congresului

îl . . • :
■F7,

Zilnic sute de tone 
cărbune peste plan

PETROȘANI (prin telefon).
— Lupeni, o dimineață obiș
nuită. Și totuși I Forfota mi
nerilor care urmau să intre 
in șut, discuțiile lor aprinse, 
însuflețirea cu care minerii 
sc pregăteau să înceapă o 
nouă zi de muncă, arătau că 
această dimineață se deose
bea de celelalte. Era dimi
neața zilei de 20 iunie, 
ziua deschiderii celui de 
al III-lea Congres al partidu
lui. în fața galeriei împodo
bită cu drapele și lozinci, bri
gada de tineret condusă de 
comunistul Ghioancă Sabin 
s-a oprit pentru citeva mi
nute.

— Peste citeva ore se des
chide la București — așa după 
cum știți — cel de al III-lea 

j Congres al partidului — a 
' spus responsabilul brigăzii. 
. Să depunem toate eforturile, 

toată priceperea noastră pen
tru a cinsti Congresul dind 

| cit mai multe tone de căr
bune peste plan și la un 
preț de cost cit mai redus.

— Sint de părere că fiecare 
dintre noi poate să lucreze 
pe un front de 6 metri in 
loc de 4 metru a propus un 

' tinâr.
Propunerea a fost primită 

cu bucurie de către toți ti
nerii din brigadă. Aplicată in

abataj, ea a dat rezultate deo
sebit de importante : depăși
rea zilnică a sarcinilor de 
plan cu 40—50 tone cărbune 
cocsificabil.

A doua zi, citind Raportul 
C.C. al P.M.R. prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la al III-lea Congres 
al partidului, tinerii s-au 
oprit asupra noilor sarcini 
puse de partid in fața mine
rilor din Valea Jiului. Lup- 
tînd pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid, ti
nerii mineri de la exploatarea 
Lupeni, in frunte cu comu
niștii au muncit cu multă 
rivnă, cu multă însufle
țire reușind să dea in pri
mele zile ale Congresului 820 
tone cărbune cocsificabil 
peste plan.

Imbrățișind și alte iniția
tive — cum ar fi scoaterea 
după fiecare pușcare a unui 
cimp de cărbune numai cu a- 
jutorul ciocanelor de abataj, 
sau efectuind patru pușcă- 
turi în trei schimburi in loc 
de trei pușcături cum se obiș
nuia pină acum, tinerii mi
neri de la exploatarea Lupeni 
sint hotărîți să-și îmbunătă
țească, sâ-și perfecționeze 
munca pentru a obține con
tinua noi și importante re
zultate.

In întrecerea în cinstea Congre
sului partidului, brigada de re* 
pereții de Ic Fobrica de ciment 
din Biccz, condusă de Ghimpe 
Florea (pe care îl vedeți în fo
tografie discutînd cu doi tineri 
mecanici) a cîștigat titlul de bri

gadă fruntașă pe fabrică.

Foto : A. VIERU

Importante cantităfi 
de îngrășăminte chimice 

peste plan
CONSTANȚA (de la cores

pondentul nostru). — Dind un 
avînt ți mai mare întrecerii 
socialiste pornită in cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
PM.R., harnicul colectiv de 
muncitori de la uzinele de a- 
cid sulfuric și superfosfat de 
la Năvodari a obținut în a- 
ceste zile noi succese în muncă.

In urma unor importante 
modificări făcute în sistemul 
de funcționare a instalațiilor 
și agregatelor la secția de cup
toare de prăjit piritele — cea 
mai importantă secție a uzinei 
— s-au creat posibilități mai 
bune de muncă prin mecani
zarea completă a unor opera
ții executate inainte manual și 
prin obținerea unei producții 
mai mari de acid sulfuric.

In ziua deschiderii Congre
sului partidului, schimbul 
condus de cuptor arul șef, co
munistul Alexandru Vasile, a

chemat la întrecere toate ce
lelalte schimburi pentru pro
ducerea a 20 de tone acid sul
furic in 24 de ore peste pro
ducția obținută pînă acum. De 
luni dimineață de cînd a în
ceput această entuziastă între
cere, în fiecare zi (in 24 ore) 
s-au înregistrat cele mai mari 
producții de acid sulfuric ob
ținute vreodată la uzinele de 
la Năvodari — 190 tone.

La secția superfosfat — cea 
de a doua mare secție a uzi
nei — în aceste zile întrecerea 
a căpătat un avînt deosebit. în 
cele 4 zile de la începutul săp
tămânii, planul a fost depășit 
cu 202 tone de superfosfat. 

In mod deosebit s-au eviden
țiat echipele conduse de ope
ratorul șef Vasile Dimoiu de 
la superfosfat simplu, Gheor
ghe Dașcu de la fluorosilicat 
și cea condusă de comunistul 
Mircea Moșniuc de la super
fosfat granulat.

A început recoltarea orzului
Colectiviștii din comunele 

Mihai Bravu, Bordei Verde, 
Tătaru și altele din raionul 
Călmățui, au început recolta
rea orzului. în numai două 
zile, colectiviștii din acest 
raion, ajutați de tractoriștii 
din Viziru și Niculești Jianu, 
au recoltat 421 ha. Producțiile 
Ia hectar sînt bune. Așa, de 
exemplu, colectiviștii din Vin- 
tilești au obținut de pe cele

40 ha, în medie, cite 2.300 kg. 
orz. Producții mari au obți
nut și colectiviștii din raio
nul Brăila, care au recoltat 
orzul de pe 105 ha.

Pînă acum, în regiunea 
Galați a fost recoltat orzul 
de pe o suprafață de 672 ha. 
Paralel cu această muncă în 
regiune se fac intense pregă
tiri pentru recoltarea, trans
portul și inmagazinarca griu
lui.

INOVAȚII
La Uzinele 

„Ernsf Thălmann"- 
Orașul Stalin

La Uzinele de tractoare „Ernst 
Thălmann“ din Orașul Stalin 
întrecerea socialistă pornită în 
cinstea celui de al III-lea Con
gres al Partidului se desfășoară 
cu entuziasm sporit în zilele lu
crărilor Congresului. La secto
rul montaj general, cele 4 bri
găzi de tineret au obținut în 
aceste zile succese deosebite în 
muncă. Prin folosirea : rațională 
a materialelor, de la 20 iunie 
pînă acum ei au realizat econo
mii în valoare de peste 8.500 
lei și au depășit planul de pro
ducție cu 20—35 la sută. Nu
mai brigada nr. 4 condusă de 
H. Dascălu, care deține steagul 
de brigadă fruntașă pe ora?, a 
economisit din ziua deschiderii 
Congresului și pînă joi, peste 
2.600 lei.

Și tinerii inovatori din sector 
au obținut frumoase succese. 
Montatorul Viorel Socol a de
pus la cabinetul tehnic o ino
vație privind reducerea consu
mului de metale la butoanele 
tractoarelor UTOS 26 și UTOS 
27, care aduce economii anuale 
antecalciilate de circa 32.000 
lei. La fel și montatorul Petre 
Sueiu a propus o inovație de 
reducere a consumului de oțel 
lichid care va aduce o economia 
anuală de 72.000 Ici.

La Uzinele 
„Progresul" - Brăila

In zilele Congresului meta- 
lurgiștii de la Uzinele „Progre
sul* Brăila au dat un și mai 
mare avînt întrecerii socialiste. 
Numai în ziua de 20 iunie au 
fost economisite materiale de 
regie în valoare de peste 5.400 
lei. Lăcătușii de la montaje au 
expediat cu 10 zile înainte de 
termen 3 rulouri compresor. In 
ziua de 21 iunie oțelarii de la 
cuptorul Martin au dat peste 
plan 8,3 tone oțel. In următoa
rele zile succesele au fost îm
bogățite. La secția forjă prin a- 
plicarea propunerii inginerului 
utemist Hie Grozea, de a se for
ja arborele turbinei de foraj la 
toleranțe negative, s# economi
sesc la fiecare bucută cite. 60 
kg. metal. Un colectiv de 6 rec
tificatori, printre care se nu
mără comuniștii Ion Gheorghe, 
Gheorghe Balaban și utemistul 
Ion Ionel, au propus modifica
rea procesului tehnologic pentru 
reducerea timpului de execuție 
la operația de rectificare a fu
selor de osii cu 10 minute, ceea 
ce înseamnă anual o economie 
de 24.000 lei.

La sfirșitul fiecărei zile de 
lucru se anunță noi realizări în 
producție, rezultate care ilus- 
strează entuziasmul metalurgiș- 
tilor brăileni, atașamentul lor 
față de partid, hotărirea lor de 
a îndeplini cu succes sarcinile 
trasate de partid.



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Raportul C.C. prezentat de tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej este un remar
cabil document marxist-leninist al parti
dului nostru, o analiză multilaterală a 
realizărilor mărețe înfăptuite de la cel 
de-al II-lea Congres, un tablou luminos 
al noii etape istorice în care am intrat.

După ce a arătat succesele obținute în 
electrificarea țării, vorbitorul a spus : Ra
portul prezentat Congresului al III-lea a- 
cordă o atenție deosebită dezvoltării teh
nicii noi, factor hotărîtor în creșterea pro
ductivității muncii sociale.

Proprietatea socialistă asupra mijloace
lor de producție și dezvoltarea planică 
proporțională a economiei naționale, ini
țiativa creatoare a oamenilor muncii con- 
știenți de faptul că rezultatul muncii le 
aparține crează condiții optime pentru 
introducerea în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. în socia
lism tehnica își îndeplinește menirea ei 
adevărată de a ușura munca și de a o 
face mai productivă, pentru crearea unui 
belșug de bunuri materiale și culturale.

Proiectul de Directive prevede ca 
aproape trei pătrimi din sporul de pro
ducție să fie realizat pe seama creșterii 
productivității muncii. Conducerea parti
dului ne-a arătat nu odată că un nivel ri
dicat al producției și productivității muncii 
poate fi realizat numai prin introducerea 
tehnicii noi în toate ramurile economiei 
naționale, și îndreptarea eforturilor spre 
acele acțiuni care asigură efecte econo
mice maxime.

Mecanizările prevăzute în perioada 
1960—1965 vor avea efecte economice în
semnate. După calculele preliminare, în 
industria carboniferă măsurile de meca
nizare și de ridicare a productivității 
muncii vor aduce în 1965 economii de circa 
230 milioane lei; în exploatările forestiere 
investițiile pentru utilajele de mecanizare 
vor putea fi recuperate în 4 ani prin creș
terea productivității și prin reducerea 
pierderilor de masă lemnoasă.

Ținînd seama de efectele importante ale 
automatizării asupra ridicării considerabi
le a productivității muncii, reducerii pre
țului de cost și îmbunătățirii calității pro
duselor odată cu reducerea efortului fizic 
și eliminarea muncilor vătămătoare să
nătății, proiectul de Directive prevede 
crearea condițiilor pentru introducerea și 
extinderea în mai mare măsură a automa
tizării proceselor de producție. Se vor fa
brica în țară elementele de automatizare 
în special cele electronice pe bază de se- 
miconductori. în 1965 se va produce în in
stalații avînd principalele operații auto
matizate : 83 la sută din producția de 
fontă ; 98 la sută din producția de oțel ; 
67 la sută din producția de laminate ; 68 
la sută din producția de acid sulfuric; 
95 la sută din producția de amoniac ; 60 
la sută din produeția de sticlărie suflată; 
90 la sută din producția de zahăr ; 86 la 
sută din producția de ulei rafinat.

Proiectul de Directive prevede crește
rea dotării industriei constructoare de ma
șini cu mașini automate moderne. Se vor 
introduce în numeroase întreprinderi ma
șini universale cu echipament electronic 
de copiat și pentru lucru după program 
în locul mașinilor-unelte universale obiș

Cuvîntarea de salut a tovarășului Filiberto Barrero
în primul rînd permiteți-mi să vă trans

mit salutul frățesc și solidar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din 
Columbia și mulțumirile noastre cele mai 
calde pentru ocazia ce ne-ați dat-o de a 
participa la Congresul vostru, unde vom 
avea de învățat lucruri de mare însemnă
tate pentru mișcarea noastră. (Aplauze).

în continuare, vorbitorul după ce a 
analizat cîteva aspecte ale luptei poporu
lui columbian împotriva asupritorilor na
ționali și străini, a subliniat procesul de 
unificare a forțelor democratice în vede
rea creării Frontului Democratic pentru e- 
liberarea națională și de întărire a unită
ții proletariatului.

în continuare vorbitorul a spus: în 
rîndul poporului columbian se tre
zește tot mai mult interesul pentru reali
zările țărilor socialiste, paralel cu indig
narea împotriva planurilor provocatoare

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Apostol
Tovarăși,
Raportul de activitate al Comitetului 

Central, prezentat Congresului de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, este un do
cument de o mare însemnătate politică și 
ideologică, care înarmează partidul, clasa 
muncitoare, pe toți oamenii muncii cu un 
măreț program de luptă pentru dezvolta
rea și înflorirea continuă a patriei noastre 
socialiste, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului muncitor.

Congresul al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romîn va intra în istoria parti
dului și poporului nostru drept Congresul 
care a trasat căile pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în Republica Populară 
Romînă și care a deschis perspectiva lu
minoasă a trecerii treptate la făurirea 
societății comuniste.

In perioada care a trecut de la cel de-al 
II-lea Congres al partidului, așa cum s-a 
arătat de către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, oamenii muncii au înfăp
tuit mărețe realizări în construcția eco
nomiei și culturii socialiste, s-a creat baza 
economică a socialismului, fapt care con
stituie o vțctorie istorică a clasei munci
toare, a țărănimii muncitoare și intelec
tualității.

Această victorie a fost posibilă datorită 
politicii juste, marxist-leniniste, a parti
dului, însușită și tradus^ în viață cu în
credere de întregul nostru popor munci
tor. datorită sprijinului frățesc dezintere 
sat acordat țării noastre de către glo- 
riroasele popoare ale Uniunii Sovietice și 
colaborării rodnice, tovărășești ce s-a sta
tornic:! între țările puternicului lagăr so
cialist.

în lupta eroică dusă de întregul nostru 
popor muncitor, sub conducerea încerca
tă a Partidului Muncitoresc Romîn, pen
tru înfăptuirea consecventă a politicii de 
industrializare a țării, de transformare 
socialistă a agriculturii și de dezvoltare 
a revoluție, culturale, o contribuție de 
seamă a adus și mișcarea sindicală.

Sindicatele din Republica Populară Ro
mînă sînt organizații de luptă ale clasei 
muncitoare, care exprimă interesele ei vi
tale $i ocupă un loc de seamă în viața 
societății noastre socialiste; ele participă în 
modul cel mai activ la construcția de stat 
F economică.

Sadicatele din țara noastră; la fel ca

Cuvîntarea tovarășului Gaston Marin
nuite, se vor extinde mașinile agregate și 
liniile tehnologice automate.

După ce vorbitorul a citat diferite date 
privitoare Ia problemele mecanizării și au
tomatizării, s-a ocupat de sarcinile intro
ducerii și extinderii procedeelor tehnolo
gice înaintate. în industria siderurgică — 
a spus vorbitorul — prin prepararea și îm
bogățirea minereurilor, folosirea aglome
ratului autofondant, condiționarea aerului, 
precum și prin înlocuirea parțială a coc
sului cu gaz metan, se va realiza in anul 
1965 față de anul 1959 o economie de cocs 
de 500 mii tone, redueîndu-se cheltuielile 
de producție cu aproape 100 milioane lei.

în domeniul prelucrării metalelor se va 
continua extinderea tehnologici avansate 
de turnare și forjare in vederea reducerii 
operațiunilor de așchiere. ceea ce are 
efecte economice foarte însemnate.

Alegerea judicioasă a procesului tehno
logic și introducerea la timp a perfecțio
nărilor tehnice — a spus vorbi torul — im
pune cunoașterea în per manență a celor 
mai noi realizări pe pian mondial Îndeo
sebi în ramurile in care tehnica se dez
voltă rapid.

în raportul Comitetului Central se ara
tă că o cale importantă a progresului teh
nic este înzestrarea ramurilor economiei 
naționale cu mașini și utilaje modeme și 
de mare capacitate. înzestrarea cu mașini 
și utilaje modeme se referă atit la între
prinderile noi cit și la cele existente. Ex
periența arată că. prin modernizări și reu- 
tilări, întreprinderile își pot mări capaci
tatea de producție, pot obține economii de 
materiale și produse de calitate superioa
ră cu investiții minime, realizabile in ter
men scurt.

Proiectul de Directive prevede orienta
rea investițiilor in primul rind spre mo
dernizarea, reutilarea și dezvoltarea uni
tăților existente, eliminind treptat utila
jele cu uzură fizică și morală avansata.

în perioada 1960—1965 va trebui să se 
obțină pe asemenea căi circa două treimi 
din sporul de producție industrială eu mai 
puțin de jumătate din totalul investițiilor.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestei 
sarcini vor trebui întocmite studii tehnico- 
economice aprofundate din care sâ rezulte 
soluțiile cele mai judicioase pentru fie
care întreprindere în parte.

Partidul — a spus vorbitorul — a sub
liniat în repetate rinduri rolul deosebit 
de important pe care îl are industria cons
tructoare de mașini în dezvoltarea con
tinuă și rapidă a tehnicii. Conti.-.-area 
în ritm mai accentuat a modern.zării ma
șinilor și utilajelor produse va iace posi
bil să se ajungă la caracteristici construc
tive și funcționale corespunzătoare nive
lului tehnicii mondiale.

O contribuție importantă la ridicarea ni
velului tehnic al construcțiilor de mașini 
o are munca de creație a prciectanților, 
tehnologilor și cercetătorilor din Întreprin
deri și din institutele de proiectări și cer
cetări de specialitate. Va trebui acorda
tă o atenție sporită dezvoltării șt înca
drării cu inginerii și tehniceaii cei mai 
calificați a serviciilcr cotrnruetorGtoi. te*»- 
noleguhn și metahzrguhxi șef și 
unei documesrări tebariee becaae.
și etoeitujetLe de Ir.sup.re a pe xfrue jsr net 
se reduc jr.uk dacă se creează CBedEțti de 

ale imperialismului american. Șt iz acea
stă problemă se reflectă eonrjmxatca o- 
biectivelor care leagă popaareia noastre 
in lupta generală împotriva cc.kr aitscru- 
lui, împotriva războiului. FfBtni pace F 
socialism.

în acest moment vedem cum crește nă
zuința spre eliberare a pc porului colum
bian, năzuință care de fap: se xcarJestâ 
în toată America Latină F care se expri
mă în modul ce! rr_ai Înalt pmz inter
mediul revoluției cubane Mareie exemplu 
al poporului euban este de o vakure to>- 
preciabilă per.trj toate țările <tz America 
Latină, iar întărirea solidar: ilp cu Cuba 
este o sarcini vitali pentru ta rărirea 
frontului an ti imperialist pe eaetinentu! a- 
merican.

Noi urmărim — a spus în cr——4-» vor
bitorul — cu un deosebit interes pcutita de 
pace a lagărului soc al . st ; pr.r. reaLzarea 

sindicatele dm UJLS.S. f <ta eelelalie 
țări ale lagărului socialism, sir*, irțazaații 
de educare a oamenilor ae-jacL o jce&Lă 
de conducere și gospodărire a eeoEMmeu 
o școală a comunismului.

Des făș uri nd o largă arz vria îe pohzcâ 
și culturală, sindicalele aduc o mare con
tribuție la tern darea râmășițdar educa
ției capitaliste ce mai ens'-ă :n mestali- 
tatea unor oameni f care caz naște
re, pe alocuri, la raamfestări de birocra
tism și tărăgănare in aplicarea botârtri- 
lor partidului și guvernului, a legilor sta
tului, legilor țărit

In relațiile lor cu organizațiile de stat 
și obștești, sindicatele noastre acțiocează 
în numele muncitorilor f funcționarilor 
pentru rezolvarea uituror problemelor le
gate de îmbunătățirea condițiilor de mun
că, de trai și de cultură ale acestora. 
Toate legile privitoare la aceste probleme 
sînt elaborate cu participarea directă a 
sindicatelor, toate hotăririle in aceste do
menii sînt adoptate de către organele de 
stat și economice centrale și locale, de 
comun acord cu organizațiile sindicale și 
organele lor de conducere-

Prin rolul ce-1 au și atribuțiile impor
tante ce le revin în condițiile țârii noa
stre, sindicatele constituie un sprijin de 
nădejde al orinduirii noi, socialiste, toc
mai pentru că ele exprimă în mod just 
interesele clasei muncitoare și ale tuturor 
oamenilor muncii.

Tovarăși,
Consiliul Central al Sindicatelor, însu- 

șindu-și criticile juste făcute de Congresul 
al II-lea al partidului cu privire la nea
junsurile mai însemnate din activitatea 
sindicatelor, a luat o serie de măsuri care 
au dus la înlăturarea paralelismului orga
nizatoric ce exista în mișcarea sindicală, 
la îmbunătățirea stilului și metodelor de 
muncă ale organelor sindicale pe toate 
treptele și lâ întărirea legăturilor lor cu 
masele.

Drept urmare, sindicatele aduc un aport 
mai mare la dezbaterea și definitivarea 
planurilor de dezvoltare a economiei na
ționale, organizează mai bine întrecerea 
socialistă, consfătuirile de producție și ex
tinderea experienței înaintate în produc
ție, se preocupă cu mai mult simț de răs- 

verificare a mașinilor și procedeelor teh
nologice în laboratoare uzinale, ateliere de 
prototipuri și standuri de probe judicios 
organizate și dotate cu aparatura nece
sară. Se impune, de asemenea tipizarea și 
dezvoltarea producției de dispozitive, scule 
și verificatoare în secții și fabrici specia
lizate.

Raportul C.C. trasează sarcina de a îm
bunătăți activitatea organelor economice 
centrale și locale.

în munca Comitetului de Stat al Plani
ficării persistă încă lipsuri arătate și de 
tovarășii care au luat cuvîntul la Congre
sul nostru.

Referindu-se la unele lipsuri în dome
niul avizării și proiectării, vorbitorul a 
spus : Pentru a putea rezolva in mod ju
dicios problemele complexe ale unei mari 
lucrări industriale este necesară clarifi
carea prealabilă a aspectelor ei esențiale, 
coordonarea tuturor factorilor care concu
rează la real. zare. ceea ce, din păcate lip
sește încă de multe ori din proiectele 
noastre duetnd la îndrrierea aprobării și 
începeri: lucrărilor.

Țin să aslrur Congresul că Comitetul de 
Stat a! Planificării va analiza cu cea mai 
mare grija toate observațiile și propune
rile Acute în legătură eu planul de 6 an: 
și va supune concluziile sale conducerii 
partidului și statuîui.

Toate succesele dobtndite — a spus în 
continuare vortrsorul — se dataresc rea
ducerii sigure, clarvăzătoare a partidului.

Orientarea precisă, baza’ă pe cunoaș
terea aprofundata a proclemel-r. exigen
ța față de modul cum se întocmesc stu 
diile economice, confruntarea permanentă 
a propunerilor cu cerințele r.ept. legătura 
nemijlocită cu terenuL cu oameni., care 
tint izvorul tuturor înfăptuirilor pe fron
tul construcției economice, scit caracteris
tice stilului de muncă al conducerii parti
dului nostru.

Acțiunea vasta de pregătire a plănuia 
de • ani și a schiței program ne perspec
tivă, rodul muncii unor numeroase colec
tive formate din activiști de parud f de 
stat, specialiști, oameai de ști.r.tâ, 
in producție, a fost îndrumată ce Corn » 
de partid și de stat sub conducerea per
manentă a tovarășului Gh Ghenrgh u-De;_

Conducerea de către part-d a ecor:—_e. 
își găsește expresia in orientarea dată c 
de zi organelor de partid f de stat asupra 
modului cum trebuie anaha» F re»x- 
vate problemele esențiale ale prxvsuLm 
de dezvoltare a eeoaoeuet. probiemeîe ri
dicate de viață. to imprimarea Izmer josoe 
a partidului și a metodelor parrmce de 
muncă.

îztimmzăm mar* preu^tz. tosă «Liam 
oobvibf Ci, pe TMg-ă ce se tourt»te 
f detraee tot sat wrtă kegta Mpaarehr 
Amenc: Lazre vor cresw * SulPlm care 
vor duce la eLberaeea cenzacezalm nce- 
tro, iar ricxjria papaarMar newnn va f 
o realitate Mergem toc idk segart s cu 
încredere ia pcMrxa iartă erea
toare f îs tavmeihitatea marr sx-leaz- 
rSmu'ui- Pe ic voa» aieta eo • ma: 
mare claritate f. hart-ir? pstru 
lupte ale rirtoruhzL <Aplasaei.

oe *:_-ea cxxxfcțiikr de
kxzxI f de celor ce munceac.

Soeczs că reroiiaiee poexuve obținute 
to ulzmi: ani de stodieaieie noastre se da- 
toresc. to prieml -rid. îmbunătățirii con
duceri: f izdrjnăni jot pcLzce de către 
organele și crganizațiLe de parud. mun
cii desfășurate de ecehni de partid care 
lucrează to mișcarea sindicală.

Aprecierea pocuvâ asupra activității 
precum și îndrumările prețioa

se c-pnnae to raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. constituie 
pentru ne». oorBuniștii care lucrăm în miș
carea sindicală, pentru toate organizațiile 
sindicale și organele lor de conducere, un 
puternic stimulent pentru lichidarea cit 
mai grabnică a deficiențelor existente, pen
tru îmbunătățirea calității muncii de edu
care și mobilizare a maselor muncitoare în 
lupta victorioasă de construire a socialis
mului.

Tovarăși,
Proiectul de Directive pentru planul e- 

conomic pe anii 1966—1965 și pentru pro
gramul de perspectivă elaborat de con
ducerea partidului și statului pe baza unui 
studiu îndelungat, așa cum se arata in ra
port, prezintă un vast program de muncă 
și luptă a poporului muncitor pentru în
florirea continuă a patriei noastre socia
liste.

Participarea la lucrările pregătitoare a 
unui număr mare de specialiști, in
gineri și fruntași în producție, a organelor 
de partid și sfaturilor populare, a comite
tului de Stat al Planificării și ministere
lor, precum și a sindicatelor, dezbaterea 
largă a proiectului de Directive, la care 
au luat parte cele mai largi mase ale po
porului, propunerile valoroase care s-au 
făcut cu acest Drilej, ilustrează în între
gime justețea orientării și obiectivelor pre
văzute.

Un fqI deosebit la întocmirea planului 
de șase ani cît și inițiativa stabilirii li
niilor directoare ale programului economic 
de perspectivă pe 15 ani, aparține primu
lui secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn — tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — care în fruntea 
comisiei de partid și de stat a îndrumat 
și condus zi de zi munca multilaterală și 
rodnică depusă.

Sindicatele noastre, toți oamenii muncii, 
au primit cu mult entuziasm și cu un 
sentiment de înaltă mîndrie patriotică pro
iectul de Directive ale celui de-al III-lea 
Congres al partidului pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
1960—1965 și pentru programul economic 
de perspectivă.

Așa cum se subliniază în raportul Co
mitetului Central, obiectivul principal al 
planului economic pe anii 1960—1965 
este dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, încheierea pro
cesului de făurire a relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie, în vede
rea desăvîrșirii construcției socialismului.

Pentru înfăptuirea acestui grandios plan 
economic, sindicatele se vor strădui să ri
dice nivelul activității lor la nivelul sar
cinilor mărețe ale etapei istorice noi în 
care intrăm, etapa marșului victorios al 
poporului romîn spre culmile luminoase 
ale socialismului și comunismului.

Tovarăși,

După Congresul al II-lea al partidului, 
’.ridicatele au condus și orientat mai bine 
întrecerea aoealista pentru sporirea necon
tenit* a proci activității muncii, îmbu
na lățirea calității și reducerea prețului 
de cost al produselor. S-a acordat o aten
ție susținută ridicării celor rămași in urmă 
la nivelul realizărilor medii ale fruntași
lor in producție, prin organizarea unor 
cursuri pentru îmbogățirea cunoștințelor 
tehnice și profesionale și prin aplicarea 
la locul de muncă a metodelor înaintate 
folc«rite de fruntași.

Au fost studiate și extinse numeroase 
ieițiathre apărute în întrecerea socialistă. 
Numai in anul 1959 s-au organizat peste 
12.900 schimburi ce exper.ență. urmate de 
desMmtrații practice Astfel, inițiativa si- 
derurgiștilor hunedoreni de sponre a in- 
dze.or de utilizare a cuptoarelor, care a 
Jos? extinsă in întreaga ramură, a contri
buit la creșterea indicilor de utilizare a 
espeoarelor Martin de la 4 tone pe m’/vatră 
cuptor ia anul 1952. la 5.7 tone In anul

totrepr.r

iar

Tavarâsi.

în procesul Ir.treeeni socialiste s-a dez
voltat necontenit mișcarea inovatorilor — 
expresie eoneîuden'i a creșterii conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii, eliberați 
de exploatare și asuprire. După Congresul 
al II-lea ai partidului, această mișcare a 
căpăta: o largă extindere, atrăgindu-se un 
număr tot mai mare de muncitori, ingineri 
și tehnicieni la perfecționarea procesului 
de producție. în același timp a crescut 
eficacitatea economică a inovațiilor. în ul
timii 4 ani. prin aplicarea în producție a 
circa 160.000 inovații, s-au realizat econo
mii post-calculate de peste un miliard lei. 
în multe întreprinderi s-au format bri
găzi complexe de inovatori, care-și întoc
mesc planuri bogate de creație tehnică și 
totodată dau un sprijin efectiv noilor ino
vatori în definitivarea propunerilor și a- 
plicarea lor în producție.

Ținînd cont de sarcinile mari privind în
zestrarea permanentă a economiei cu teh
nică nouă și perfecționarea proceselor teh
nologice, sindicatele vor acorda o atenție 
tot mai mare mișcării inovatorilor, pen
tru a dezvolta neîncetat această formă im
portantă de participare a celor ce mun
cesc la organizarea și conducerea produc
ției. Sindicatele se vor preocupa de lichi
darea deficiențelor ce se mai manifestă 
în domeniul sprijinirii din punct de ve
dere tehnic și al stimulării materiale și 
morale a inovatorilor. De asemenea ele 
vor sprijini efectiv aplicarea operativă în 
producție a inovațiilor cu eficacitate eco
nomică, precum și la extinderea și gene
ralizarea lor.

în ultimii ani, numeroase comitete ale 
sindicatelor și conduceri de întreprinderi 
au acumulat o valoroasă experiență și în 
organizarea consfătuirilor de producție. La 
Uzinele „Steagul Roșu“ din Orașul Stalin 
de pildă, se organizează consfătuiri de 
producție lunar, mai întîi pe secții, apoi 
pe locurile de muncă, începînd cu secțiile 
de la sfîrșitul fluxului tehnologic. în acest 

mod se creează posibilitatea de a se lua 
măsurile necesare pentru îmbunătățirea 
calității producției în secțiile oare se con
diționează reciproc. La consfătuirile tri
mestriale — pe întreprindere — se pun în 
discuție și probleme privind prețul de cost 
și rentabilitatea întreprinderii. Multe pro
puneri făcute în consfătuirile de producție 
din această uzină au fost incluse în pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice, a că
rui realizare a adus în anul 1959 peste 7 
milioane lei economii.

Cu toate succesele obținute pînă acum 
în organizarea și desfășurarea consfătui
rilor de producție, mai sînt întreprinderi 
în care sindicatele și conducerile adminis
trative nu acordă atenția cuvenită pregă
tirii din timp a temelor ce se pun în discu
ția consfătuirilor. în unele consfătuiri nu 
se iau hotărîri, nu se stabilesc răspunderi 
și nu se urmărește aplicarea pînă la capăt 
a tuturor propunerilor juste făcute de 
muncitori.

îmbogățindu-și permanent experiența în 
această direcție, sindicatele se vor preo
cupa de îmbunătățirea necontenită a or
ganizării și a conținutului consfătuirilor de 
producție lunare pe secții, cît și a celor 
trimestriale pe întreprindere, astfel îneît 
aportul lor la organizarea și conducerea 
producției să crească necontenit.

Oamenii muncii din țara noastră sînt 
direct interesați în dezvoltarea rapidă a 
industriei și agriculturii, deoarece ea este 
sursa principală a creșterii continue a bu
năstării lor. Vorbind despre aceasta Le
nin spunea : „Interesul principal și fun
damental al proletariatului după ce a cu
cerit puterea de stat este de a mări can
titatea de produse, de a spori în proporții 
uriașe forțele de producție ale societății”.

în condițiile țării noastre, lupta pentru 
creșterea productivității muncii sociale și 
grija pentru îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor de viață ale oamenilor muncii 
sînt două laturi ale aceleiași probleme — 
ridicarea nivelului de trai al poporului.

O dovadă grăitoare a unității indisolu
bile dintre lupta pentru creșterea pro
ducției și productivității muncii și ridica
rea nivelului de trai al celor ce muncesc, 
o constituie contractele colective de mun
că. care se încheie anual între sindicatele 
din întreprinderi și conducerile adminis
trative. Ele cuprind atît problemele le
gate de îndeplinirea planului de producție, 
ci: și cele privind îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai al muncitorilor 
și funcționarilor.

Participarea oamenilor muncii la elabo
rarea și încheierea contractelor colective și 
apoi la analizarea periodică a îndeplinirii 
angajamentelor reciproce, educă și dez
voltă la ei sentimentul de organizatori și 
conducători ai producției, le mărește inte
resul pentru buna gospodărire a întreprin
derilor și creșterea rentabilității lor. Cu 
prilejul încheierii noilor contracte colec
tive pe anul 1960, s-au făcut peste 135.000 
propuneri de măsuri tehnico-organizatori
ce și cu caracter social-cultural.

Anul trecut angajamentele reciproce din 
eer.tractele colective au fost îndeplinite în 
marea majoritate a întreprinderilor. Mai 
Mut însă cazuri dnd nu se iau toate mă- 
surile pentru îndeplinirea tuturor angaja- 
Sttnteîor prevăzute.

Sindic*-.- - împreună eu conducerile în- 
rrețjeMtner-.xjr. var acorda ma: noîtâ a- 
terve Ixhjdă-i detcecțelor ce mai per- 

Preaectiad cu regularitate în fața 
ssunctoriior. inginerilor, tehnicienilor și 
fimetisaanlor dări de seamă asupra felului 
cum se traduc in viață angajamentele a- 
sumate de ambele părți, se asigură cel mai 
activ și calificat control de masă asupra 
activității conducerii sindicatului și a în
treprinderii.

Partidul și guvernul acordă în perma
nență o atenție deosebită protecției mun
cii. prin care se asigură ușurarea continuă 
a eforturilor fizice ale muncitorilor și înlă
turarea cauzelor care dau naștere la acci
dente de muncă și îmbolnăviri pro
fesionale.

Institutul de Cercetări Științifice pentru 
Protecția Muncii al Consiliului Central al 
Sindicatelor, !n colaborare cu Institutele 
Academiei Republicii Populare Romîne a 
elaborat, experimentat și introdus în pro
ducție în ultimii 4 ani, numeroase dis
pozitive noi.

Ca urmare a preocupării manifestate de 
conducerile întreprinderilor și de sindicate 
pentru aplicarea măsurilor de protecție a 
muncii, numărul accidentelor de muncă a 
scăzut în 1959 cu circa 10 la sută față de 
1958.

Nu peste tot, însă, rezultatele obținute 
în acest domeniu sînt pe măsura condiții
lor create de statul nostru democrat-popu
lar. Astfel, în unele sectoare dintr-un nu
măr de întreprinderi industriale, măsurilor 
de protecție a muncii nu li se acordă toată 
atenția. La această stare de lucruri con
tribuie într-o măsură însemnată insufi
cientul control exercitat de către condu
cerile unor ministere.

Exercitîndu-și cu mai multă pricepere a- 
tribuțiile ce le au în domeniul protecției 
muncii, sindicatele vor mobiliza mai ac
tiv masa muncitorilor pentru îmbunătăți
rea continuă a protecției muncii și respec
tarea normelor de tehnica securității.

Pe baza dezvoltării economiei țării, par
tidul și guvernul au luat în ultimii ani noi 
măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oameni-or muncii. Au fost ma
jorate salariile tarifare, sporite pensiile, 
reduse impozitele, scăzute prețurile la o 
serie întreagă de produse. Prin aceasta 
muncitorii și funcționarii de toate cate
goriile. precum și pensionarii își măresc 
veniturile bănești în 1960 cu peste 12,3 
miliarde lei, comparativ cu 1955. S-a rea
lizat cu un an mai devreme sarcina tra
sată de Congresul al II-lea al partidului 
privind creșterea salariului real al munci
torilor și funcționarilor.

Tot în această nerioadă s-au alocat din 
bugetul statului peste 15 miliarde lei pen
tru asigurări sociale.

O parte însemnată din fonduri s-a folo
sit pentru trimiterea la odihnă și trata
ment balnear a peste 1,5 milioane oameni 
ai muncii în vederea întăririi sănătății și 
refacerii forței lor de muncă.

După cum se știe, începînd cu anul a- 
cesta de problemele administrative gos
podărești ale stațiunilor balneo-climateri- 
ce se ocupă sfaturile populare. Acum sin
dicatele au posibilități de a cunoaște mai 
bine starea sănătății muncitorilor și func
ționarilor și de organizare mai bună a tri
miterii lor la tratament și odihnă. Prin 
controlul efectuat de sindicate pentru în
deplinirea obligațiilor asumate de organi
zațiile economice ale sfaturilor populare, 
cazarea, hrana și condițiile pentru deser
virea cultural-sportivă, în stațiunile bal 
neo-climaterice se vor îmbunătăți necon
tenit.

Pe măsura înaintării noastre pe drumul 
construcției socialiste sindicatelor le revin 
atribuții tot mai importante. Cu sprijinul 

altor organizații de masă ele organizează 
cu succes controlul obștesc asupra condi
țiilor de muncă din întreprinderi, admi
nistrării și repartizării locuințelor, asupra 
activității unităților comerțului de stat, 
cantinelor, instituțiilor medico-sanitare, a 
stațiunilor balneo-climaterice, precum și a 
altor sectoare de deservire a oamenilor 
muncii. Numai pentru desfășurarea con
trolului obștesc în unitățile comerțului 
socialist au fost aleși, cu prilejul adună
rilor generale sindicale din acest an, pes
te 10.000 oameni ai muncii.

Prin instruirea temeinică și o bună or
ganizare a controlului exercitat de acest 
număr impresionant de oameni, sindicatele 
vor aduce contribuția lor însemnată la îm
bunătățirea continuă a aprovizionării cu 
mărfuri de calitate mai bună și la deser
virea cît mai civilizată a populației. Pe 
baza indicației conducerii partidului se 
studiază posibilitatea ca echipele de con-1 
trol obștesc să poată lua pe loc măsuri de 
lichidare a lipsurilor constatate.

Tovarăși,

Prin îmbunătățirea continuă a stilului și 
metodelor de muncă ale organelor sin
dicale s-au strîns și mai mult legăturile 
lor cu masele celor ce muncesc.

In alegerile sindicale din acest an, care 
au prilejuit o analiză multilaterală a ac
tivității sindicatelor, au fost aleși în or
ganele sindicale 500.000 de muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari, tovarăși 
iubiți și stimați de oamenii muncii. O 
treime dintre aceștia sînt fruntași în pro
ducție și inovatori. Aproape 1.000.000 de 
membri de sindicat activează în diferite 
comisii și colective obștești ale sindicate
lor, care aduc o însemnată contribuție la 
rezolvarea cu competență a multiplelor 
sarcini ce le revin.

Traducînd în viață indicațiile Congresu
lui al II-lea al partidului, sindicatele și-au 
îmbunătățit simțitor munca de educare a 
celor ce muncesc și de ridicare a conștiin
ței lor socialiste. Activitatea cluburilor; 
caselor de cultură și a celorlalte instituții 
culturale ale sindicatelor este mai adec
vată condițiilor specifice din întreprinderi 
și instituții și mai strîns legată de pro
blemele concrete ce preocupă pe munci
tori, tehnicieni, ingineri și funcționari.

Mijloacele materiale necesare desfășură
rii muncii culturale s-au dezvoltat an de 
an. în această perioadă au fost construite 
și amenajate 100 de cluburi, au fost in
stalate 1000 de stații de radioficare, a cres
cut fondul de cărți al bibliotecilor sindi
cale. împreună cu S.R.S.C., sindicatele au 
organizat 850 universități muncitorești șl 
lectorate, în care își ridică nivelul tehni- 
co-profesional și de cultură generală pes
te 100.000 de oameni ai’ muncii. Sindica
tele au adus o contribuție însemnată la 
crearea unor condiții de studiu cît mai 
bune muncitorilor ce urmează cursurile 
serale și fără frecvență în școlile de învă- 
țămînt mediu și superior.

In vederea realizării ritmului rapid de 
creștere a productivității muncii și redu
cerii prețului de cost, în raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
se acordă o mare importanță creșterii ni
velului tehnic al mijloacelor de producție 
din economie, aplicării proceselor tehno
logice cele mai avansate, introducerii me- 
can-zării și automatizării producției în 
acele ramuri în care se poate obține cea 
mai mare eficacitate economică.

în vederea îndeplinirii acestor sarcini 
importante, este necesar să crească în a- 
ceeași măsură atît nivelul cunoștințelor 
tehnice și profesionale ale muncitorilor cît 
și nivelul lor de cultură generală.

Sindicatele vor sprijini eforturile între
prinderilor industriale și unităților de stat 
din agricultură pentru creșterea de noi 
cadre de muncitori calificați, în stare să 
stăpînească tehnica nouă și să o perfec
ționeze neîncetat.

Sindicatele vor lua în continuare măsuri 
pentru îmbunătățirea activității cultural- 
educative și legarea ei cît mai strîns de 
problemele concrete ale construirii socia
lismului, vor răspîndi prin toate mijloacele 
experiența înaintată în lupta pentru creș
terea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea calității 
produselor, vor dezvolta atitudinea nouă 
față de muncă și avutul obștesc, desfă
șurând o activitate multilaterală pentru 
educarea oamenilor muncii în spiritul pa
triotismului .socialistei al internaționalis
mului proletar.

După cel de-al II-lea Congres al parti
dului, sindicatele din țara noastră au în
tărit și dezvoltat legăturile frățești cu glo
rioasele sindicate din Uniunea Sovietică și 
din celelalte țări socialiste, cu sindicatele 
și oamenii muncii din țările capitaliste și 
coloniale. Ele au luat parte activă la toate 
acțiunile întreprinse de Federația Sindicală 
Mondială pentru apărarea intereselor eco
nomice și sociale ale oamenilor muncii din 
toate țările capitaliste și coloniale, pentru 
menținerea și consolidarea păcii în lume.

în situația internațională actuală, cînd 
cercurile militariste agresive din S.U.A. au 
zădărnicit conferința la nivel înalt, încer- 
cînd să reînvie spiritul războiului rece,. să 
învenineze relațiile dintre state și să pună 
în pericol menținere? păcii, sindicatele 
din țara noastră vor depune în continuare 
toate eforturile în vederea întăririi și dez
voltării unității de acțiune a sindicatelor 
și a celor ce, muncesc de pretutindeni, pen
tru bunăstare și progres, pentru drepturi 
sindicale și libertăți democratice, pentru 
dezarmarea generală și totală, pentru 
coexistență și întrecere pașnică între cele 
două sisteme mondiale — socialist și ca
pitalist.

Tovarăși,

Succesele sindicatelor noastre se dato- 
resc conducerii lor politice de către Parti
dul Muncitoresc Romîn, forța organizatoa
re și conducătoare a societății noastre so
cialiste. Ele sînt conștiente de sarcinile 
mari și importante ce le revin în mobi
lizarea clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, la înfăptuirea mărețului pro
gram al construcției economice în următo
rii 10-15 ani, care va transforma patria 
noastră într-o țară industrială dezvoltată, 
cu o agricultură multilaterală și de înaltă 
productivitate și va asigura poporului ro
mîn condiții de viață demne de epoca so
cialismului victorios.

în încheiere, vreau să asigur Congresul 
că sindicatele din țara noastră, care cu
prind aproape 2.800.000 de membri, vor 
constitui și în viitor ajutorul devotat și 
de nădejde al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în lupta pentru înfăptuirea politicii 
sale nobile de construire a socialismului și 
comunismului în scumpa noastră patrie,'
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Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea de salut a tovarășului Tabary Elisan Cuvîntarea de salut a tovarășului Etienne Lentillon

în numele Comitetului Central al Par
tidului Tudeh din Iran și în numele de
legației acestui partid transmit cele mai 
sincere felicitări vouă, delegaților la cel 
de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn și prin voi întregului po
por romîn. (Aplauze).

Sub conducerea încercatului și combati
vului său partid, poporul romîn a obținut 
în anii puterii populare succese remarca
bile în toate domeniile construcției socie
tății socialiste. Raportul minunat și amplu 
al C.C. al P.M.R., prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej, analizează multilate
ral succesele dobindite și arată minunate
le realizări ce vor fi obținute de glorio
sul popor romîn în viitorul apropiat. îna
inte de eliberare, în Romînia existau con
diții sociale, economice și politice foarte 
asemănătoare cu cele ale Iranului actual. 
Comparînd Romînia înfloritoare și socia
listă de astăzi cu societatea semicolonială 
și asuprită a Iranului actual, putem con
stata cu ochii noștri rezultatele strălucite 
ale luptei Partidului Muncitoresc Romîn 
și ale poporului romîn.

Referindu-se la teroarea exercitată de re
gimul Șahului împotriva mișcării populare, 
vorbitorul a spus: Șahul a nimicit pînă în

Cuvîntarea de salut a tovarășului Henry Hoîî
în numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Norvegia vă aduc 
mulțumirile noastre pentru invitația la 
Congresul dv. și salutul fierbinte adresat 
de oamenii muncii din țara noastră celui 
de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn, Comitetului său Central și 
întregului popor romîn. (Aplauze).

După ce s-a referit la marile succese do- 
bîndite de poporul nostru, sub conducerea 
partidului, și la perspectivele deschise de 
șesenal, vorbitorul a spus :

Prosperitatea permanent crescîndă spre 
care tindeți prin creșterea cu 40—45 la 
sută a salariului real al oamenilor muncii 
va impune respect în toate țările. Aceasta 
va însufleți și pe oamenii muncii din țara 
noastră. în Norvegia, capitalismul este la

Cuvîntarea de salut a tovarășului Pieter Bakker
în numele Partidului Comunist din 

Olanda, în numele tovarășului Paul de 
Groot, secretar general al C.C. al P.C. 
din Olanda, vă aduc salutul nostru fră
țesc și fierbinte. (Aplauze). Mă bucură 
foarte mult faptul că putem participa 
la cel de al III-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și că putem afla 
cum conduceți poporul dvs. spre noi suc
cese în lupta pentru pace și socialism.

Succesele dvs. ne interesează în mod 
deosebit, pentru că succesele dvs. sînt și 
succesele noastre. Nu a trecut mult timp 
de cînd monopoliștii petrolului de la 
Royal Dutch-Shell din Olanda erau și 
exploatatorii muncitorilor petroliști din 
Romînia. Am vizitat duminică întreprin
deri și rafinării din industria dvs. petro

Cuvîntarea tovarășului Dumitru Gheorghiu
Raportul Comitetului Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej înfăți
șează tabloul marilor realizări obținute sub 
conducerea partidului de poporul nostru 
în perioada care a trecut de la cel de-al 
II-lea Congres, precum și mărețele pers
pective de viitor. Raportul ilustrează grija 
permanentă a partidului nostru pentru 
dezvoltarea armonioasă a economiei țării, 
pentru înflorirea tuturor regiunilor care in 
trecut erau slab dezvoltate și ținute în 
neagră sărăcie de regimul burghezo-mo- 
șieresc.

între anii 1950-1959 volumul produc
ției globale industriale în regiunea Iași 
a crescut de peste patru ori. Au fost re
zolvate cîteva probleme importante pri
vind dezvoltarea economică a regiunii 
cum sînt : asigurarea energiei electrice 
prin racordarea orașelor Iași, Biriad și 
Pașcani la rețeaua națională de înaltă 
tensiune și construirea conductei de aduc- 
țiune a apei de la Prut.

în continuare vorbitorul a arătat reali
zările obținute de oamenii muncii din in
dustrie și agricultură în lupta pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de Congresul 
al II-lea. în anul 1959 producția globală 
industrială a crescut cu 66.7 la sută fața 
de anul 1955. Productivitatea muncii în 
industrie a sporit în această perioadă cu 
62,9 la sută, iar prețul de cost a scăzut 
an de an. în anul 1959 economiile la cos
turile de producție s-au ridicat la 60.000.000 
lei.

Ca urmare a succeselor obținute în în
treaga țară în sporirea producției, crește
rea productivității muncii și reducerea pre
țului de cost, s-a îmbunătățit simțitor ni
velul de trai material și cultural al oa
menilor muncii. în regiunea noastră cîști- 
gul mediu a crescut în 1939 cu 57,9 la 
sută față de 1955.

Cu prilejul dezbaterii proiectului de 
Directive ale Congresului al III-lea al 
P.M.R., muncitorii, țăranii muncitori, oa
menii de știință și cultură din regiunea 
Iași și-au manifestat dragostea și recu
noștința față de conducerea partidului 
pentru minunatele perspective puse în fața 
întregului popor privind dezvoltarea eco
nomiei naționale, pentru ridicarea indus
trială a regiunii noastre în următorii ani.

Ei s-au angajat să dea în anul 1960 
economii în valoare de peste 65.000.000 lei, 
să lupte cu avînt, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru înfăptuirea mă
rețului program al desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noastră.

în continuare vorbitorul s-a referit la 
unele probleme ale agriculturii, subliniind 
că transformările de însemnătate istorică 
care s-au petrecut în agricultura țării 
noastre în perioada care a trecut de la 
Congresul al II-lea al partidului, confir

prezent sute de luptători activi ai partidului 
și ai mișcării noastre de eliberare, recurgînd 
la împușcări, schingiuiri și omoruri în pli
nă stradă. Numai în cursul ultimilor doi 
ani regimul Șahului a împușcat pe Khos- 
row Ruzbeh, membru al Comitetului 
Central, fiu glorios și erou al poporului 
nostru, pe ing. Aii Olovi, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Tudeh din Iran, și alți 7 ac
tiviști ai noștri de partid din orașele Te
heran și Tabriz. Guvernul a reprimat 
prin focul armelor grevele muncitorilor 
de la fabricile de cărămizi din Teheran, 
ale textiliștilor din Ispahan și demon
strațiile elevilor din Teheran, ucigînd ast
fel zeci de oameni. Acum se află în pri
mejdie viața a patru tovarăși membri de 
partid din regiunea Kurdistan, condam
nați la moarte.

în actualele condiții extrem de grele 
partidul nostru își continuă lupta.

Vorbitorul s-a referit apoi la sprijinul 
acordat de țările socialiste mișcării de eli
berare a popoarelor. El a spus :

Țările lagărului socialist în frunte cu 
marea Uniune Sovietică acordă un spri
jin multilateral și eficient mișcărilor pro
gresiste și de eliberare ale popoarelor îm
potriva imperialismului și agenturii lui, 

conducerea țării. în țara noastră, cea mai 
mare parte a bunurilor produse prin efor
turile oamenilor muncii intră în buzuna
rele capitaliștilor monopoliști. Aici nu 
există posibilitatea de a face planuri pen
tru mărirea venitului real al oamenilor 
muncii cu 40—45 la sută în 6 ani. Capita
lismul nu permite acest lucru.

Vorbitorul a arătat apoi că guvernul 
norvegian condus de social-democrați de 
dreapta duce o politică de sporire a impo
zitelor și de aruncare a noi și noi poveri 
pe umerii oamenilor muncii, o politică de 
punere a Norvegiei la dispoziția avia
ției agresive americane. După ce a 
subliniat că pături largi ale poporului nor
vegian se ridică împotriva acestei politici, 
vorbitorul a continuat : Poporul nostru 
cere să se pună capăt acțiunilor provoca
toare ale americanilor de pe teritoriul țării 

lieră din Ploești și vom povesti muncito
rilor olandezi și tuturor celorlalți care lu
crează în rafinării despre marile succese 
obținute de muncitori și de întreg poporul 
romîn în urma naționalizării, despre rea
lizările repurtate de dvs. în acest răstimp 
și despre țelurile ce vi le propuneți.

Vorbitorul s-a referit apoi la activitatea 
Partidului Comunist din Olanda, la crește
rea luptei oamenilor muncii olandezi pen
tru apărarea intereselor lor vitale, împo
triva sporirii cheltuielilor militare, pentru 
pace. El a continuat :

Dragi tovarăși, noi vă asigurăm că : „La 
fel ca și în anii 1940—1945, poporul nos
tru nu va duce niciodată război împo
triva socialismului, pentru domnii mono
poliști americani și vest-germani“. Po
porul nostru dorește pacea ’ (Aplauze).

mă justețea politicii partidului nostru în 
aplicarea creatoare a genialului plan 
cooperatist al lui Lenin.

Realizări importante în transformarea 
socialistă a agriculturii au fost obținute 
și în regiunea Iași, a spus tov. Dumitru 
Gheorghiu. Ca urmare a dezvoltării bazei 
tehnico-materiale, a întăririi economico- 
organizatorice a unităților socialiste din 
agricultură, a desfășurării unei munci 
politice de masă bazată pe fapte, res
pecți ndu-se cu strictețe principiul li
berului consimțământ. organizația regio
nală de partid Iași raportează Con
gresului partidului că sarcina trasată 
de Congresul al II-lea al P.M.R.. în do
meniul agriculturii a fost realizată. De la 
6.7 la sută din suprafața agricolă și 8.7 la 
sută din totalul familiilor de țărani mun
citori cit era sectorul socialist-cooperatist 
în 1955, s-a ajuns la 85 la sută din su
prafața agricolă și 93 la sută din numărul 
total al familiilor țărănești. In prezent 
sectorul socialist din agricultura regiunii 
Iași reprezintă 88,5 la sută din suprafața 
agricolă.

Subliniind că cel mai bun îndemn pen
tru atragerea țărănimii pe calea socialis
mului sînt faptele unităților agricole so
cialiste existente, vorbitorul a arătat că 
gospodăriile agricole colective din regiune 
au realizat o creștere însemnată a produc
ției vegetale și animale. Numai în anul 
1959 față de 1958 producția de griu a cres
cut în gospodăriile agricole colective în 
medie cu 230 kg. grîu la hectar. Proprieta
tea obștească a gospodăriilor colective se 
dezvoltă an de an. Fondul de bază a ajuns 
în 1959 la 66.062.527 lei față de 14.366.283 
lei în 1955.

în continuare, vorbitorul a spus că pe 
baza dezvoltării producției vegetale, orga
nizația regională de partid a acumulat o 
anumită experiență privind dezvoltarea 
sectorului zootehnic.

Pe baza sporirii producției agricole, a 
întăririi economice și organizatorice a gos
podăriilor agricole colective și a întovă
rășirilor agricole a crescut nivelul de trai 
al țărănimii muncitoare. Gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile agricole 
au vîndut statului cantități sporite de 
produse vegetale și animale. în 1959 față 
de 1956 s-a vîndut statului cu 29 la sută 
mai mult grîu, cu 70 la sută mai mult 
porumb și cu 96 la sută mai multă flca- 
rea-soarelui. De asemenea, la carne s-a 
contractat și livrat statului mai mult cu 
24 la sută, la lapte de vacă cu 87 la sută 
și la lînă cu 35 la sută.

La realizarea succeselor obținute în 
transformarea socialistă a agriculturii un 
rol însemnat l-au avut gospodăriile agri
cole de stat. Ca rezultat al aplicării în 
viață a hotărîrii Comitetului Central și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la îm
bunătățirea muncii în G.A.S., organizațiile 
de partid di* G.A.S. se ocupă mai com

duc o luptă dreaptă și consecventă pentru 
preîntîmpinarea unui război mondial și 
întărirea păcii, pentru triumful principii
lor de coexistență pașnică, ceea ce cores
punde în întregime intereselor vitale ale 
întregii omeniri. (Aplauze). Nu încape în
doială, că popoarele asuprite de imperia
lism, printre care și poporul nostru, spri
jină pe deplin și din toată inima o ase
menea politică. După ce a arătat că în 
lupta sa dreaptă poporul iranian se bi- 
zuie pe solidaritatea tuturor popoarelor, 
vorbitorul a încheiat: Partidul nostru, 
poporul nostru vă urează cele mai fru
moase succese în opera de construire a so
cialismului și crearea unor condiții su
perioare de trai și de dezvoltare umană.

Trăiască unitatea și coeziunea de' nez
druncinat dintre toate țările socialiste, din
tre toate partidele comuniste și muncito
rești în lupta pentru victoria socialismu
lui și a păcii, împotriva imperialismului, 
a reacțiunii și războiului. (Aplauze puter
nice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 1 
(Aplauze puternice).

Succes lucrărilor celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc Romîn ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

noastre și ca țara noastră să depună e- 
forturi pentru dezarmare și coexistență 
pașnică.

Eforturile depuse de poporul romîn pen
tru construirea socialismului, împreună cu 
eforturile tuturor celorlalte țări din lagă
rul socialist al păcii în frunte cu Uniunea 
Sovietică, constituie cea mai puternică 
contribuție la creșterea forțelor victorioa
se ale păcii atît în țara noastră cît și în 
toate celelalte țări.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 
conducătorul poporului romîn în construc
ția socialistă ! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea internațională în
tre oamenii muncii din întreaga lume! 
(Aplauze puternice).

Trăiască toate forțele păcii ! (Aplauze 
puternice, prelungite).

Vechii colonialiști olandezi speră să 
poată reinstaura exploatarea colonială 
în Indonezia. Ei sînt foarte agresivi. Noi 
însă promitem iubiților noștri tovarăși in
donezieni că vom întreprinde tot ce ne 
va sta în putință pentru a manifesta mai 
puternic ca oricînd solidaritatea noastră 
cu ei în lupta împotriva dușmanului 
comun. (Aplauze).

Dragi tovarăși, repetăm în încheiere 
mulțumirea pentru invitația ce ne-ați a- 
dresat. Vă urăm succes deplin în opera de 
construire a socialismului.

Trăiască pacea și socialismul! (Aplauze 
puternice).

Trăiască internaționalismul proletar! 
(Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

petent de problemele economice, ceea ce 
a dus la sporirea simțitoare a producției 
totale și producției marfă. In anul 1960 
gospodăriile agricole de stat din regiunea 
noastră vor livra statului cu 9.000 tone 
grîu. cu circa 30.000 tone porumb mai 
mult față de 1959.

Rezultatele obținute în agricultură ar fi 
putut fi și mai însemnate dacă noi am 
fi muncit cu mai multă hotărîre pentru 
lichidarea unor lipsuri. încă mai sînt unele 
organizații de partid care se preocupă slab 
de mobilizarea oamenilor muncii din agri
cultură în acțiunea de fertilizare a solu
lui și în aplicarea regulilor agrotehnice. 
Din această cauză, la unele G.A.S.-uri, 
gospodării agricole colective și întovără
șiri se obțin încă producții mici la hectar, 
sub nivelul posibilităților existente în re
giune. Deși, combaterea eroziunii solului 
constituie o problemă de mare importanță 
pentru sporirea producției în agricultura 
regiunii, considerăm că am făcut foarte 
puțin în această direcție.

în unitățile agricole socialiste din regiu
ne avem încă lipsuri serioase în privința 
creșterii cadrelor calificate la nivelul ne
cesităților, iar un număr însemnat de in
gineri agronomi și zootehniști nu lucrea
ză direct în unitățile socialiste.

Relevînd că în regiune mai dăinuie o 
serie de lipsuri în domeniul creșterii ani
malelor, vorbitorul a arătat că principala 
cauză constă în slaba preocupare care a 
existat pentru asigurarea unei baze fura
jere corespunzătoare. Porumbul siloz n-a 
constituit furajul de bază în hrană anima
lelor, iar pășunile au încă o slabă produc
tivitate.

Cu ajutorul primit din partea C.C. al 
P.M.R., Comitetul regional de partid Iași 
a analizat cauzele acestor lipsuri și a luat 
măsuri pentru îmbunătățirea conducerii 
concrete de către organizațiile de partid a 
muncii în agricultură.

Comitetul regional de partid studiind 
perspectiva dezvoltării agriculturii în ur
mătorii ani, în lumina proiectului de Di
rective ale celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. a ajuns la concluzia că sarcinile 
trasate pot fi îndeplinite înainte de ter
med.

în continuare vorbitorul a arătat o serie 
de măsuri luate în regiune pentru înde
plinirea acestor sarcini și a făcut în acea
stă privință unele propuneri.

Organizația regională de partid Iași — a 
spus în încheiere vorbitorul — asigură 
Congresul partidului că va lupta pentru 
mobilizarea tuturor oamenilor muncii din 
regiune în vederea traducerii în viață a mă
rețului program al desăvîrșirii construcției 
socialiste în țara noastră. Ne angajăm să 
luptăm cu fermitate pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

După ce a transmis salutul frățesc al 
Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Elveția, vorbitorul a spus :

Mulțumim întregului vostru popor, Par
tidului Muncitoresc Romin, Comitetului 
său Central, conducătorilor* săi, căci avem 
convingerea că întărirea fiecărei republici 
din lagărul socialist reprezintă o contri
buție de neprețuit în lupta pentru pace, 
în perioada de declin a imperialismului 
mondial.

In continuare vorbitorul s-a referit la 
situația clasei muncitoare din Elveția. 
Apoi, vorbind despre situația politică din 
țara sa, el a spus :

Situația politică internă este dominată 
de alianța partidelor mari burgheze și de 
colaborarea necondiționată a social-demo- 
cației, care a plasat recent doi din oa
menii săi în colegiul celor șapte consilieri 
federali, care reprezintă în Elveția puterea 
executivă.

Din raportul de activitate al C.C. al 
P.M.R. prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au reieșit succesele mărețe 
obținute de oamenii muncii din țara noas
tră sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
precum și sarcinile pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste în țara noastră.

După cel de-al II-lea Congres al P.M.R., 
ramura industriei electrotehnice — creație 
a regimului democrat-popular — a cunos
cut o mare dezvoltare. Una din uzinele de 
bază ale industriei electrotehnice este și 
uzina „Electroputere" din Craiova. Ea pro
duce motoare electrice, transformatori de 
mare putere, aparataj de înaltă și joasă 
tensiune, locomotive de mină și altele, atît 
pentru nevoile interne cît și pentru ex
port. Este o mîndrie pentru colectivul 
uzinei noastre că i s-a încredințat sarcina 
de a fabrica locomotive Diesel electrice 
de 2.100 C.P.

Condus de organizația de partid, colec
tivul uzinei noastre a obținut an de an 
succese tot mai însemnate, ajungînd ca în 
1959 să dea o producție de 2,7 ori mai 
mare decît în 1955 și să realizeze peste 
400 de sortimente diferite.

Succesele dobîndite se datoresc ajutoru
lui deosebit primit din partea conducerii

Cuvîntarea de salut a tovarășei Petra Peterssen
Din însărcinarea Partidului Comunist 

din Danemarca vă aduc un cordial salut 
din partea partidului și Comitetului său 
Central. (Aplauze).

După s-a referit la diferite acțiuni 
ale maselor muncitoare din Danemarca 
pentru libertăți democratice și condiții 
mai bune de viață, vorbitoarea a spus :

Toate aceste mișcă’i la locurile de mun
că au desmințit vorbăria că Danemarca 
este un „stat al bunei stări44, ele contra- 
zicînd puternic pe revizioniștii care au 
fost în partidul nostru in frunte cu fostul 
președinte Axel Larsen și care afirmau 
că lupta de clasă este învechită. La fel 
viața a condamnat și atacul revizioniștilor 
împotriva internaționalismului proletar și 
încercarea lor de a scoate partidul nostru 
din marea familie a partidelor comuniste 
și muncitorești.

Aceasta privește și marea luptă comună 
pentru pace.

Cuvîntarea de
După ce a arătat unele aspecte ale acti

vității Partidului Comunist din Noua Zee- 
landă vorbitorul a spus :

în general munca Partidului Comunist 
din Noua Zeelar.dă s-a îmbunătățit: a 
crescut numărul membrilor de partid, s-a 
mărit difuzarea presei de partid, au cres
cut fondurile și s-a desfășurat o activitate 
mai intensă în rîndurile maselor.

Poporul nostru mupeitor a început să în
țeleagă rolul imperialismului și necesita
tea obținerii de noi succese in lupta pen
tru pacea mondială, luptă in fruntea 
căreia se află U.R.S.S. și partidele comu
niste și muncitorești. (Aplauze).

Transmit celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin următorul 
salut din partea Comitetului Politic al 
Partidului Comunist din Noua Zeelandâ.

Intr-o pouză o lucrărilor Congresului

Această configurație politică face ca 
Partidul Muncii din Elveția, născut din 
fuziunea partidului comunist cu stingă so
cialistă, să rămînă singura organizație 
credincioasă marxism-leninismului. Con
dițiile sale de muncă, cu excepția Elveției 
franceze, sînt cele mai grele, îndeosebi in 
orașele mari industriale din Elveția ger
mană ca Basel și Zurich, unde democra
ția formală nu împiedică represiunea la 
rece și o discriminare meticuloasă față de 
partidul nostru. El ă trebuit să studieze 
cît mai amănunțit condițiile acțiunii sale 
într-o situație națională în care înfloresc 
iluziile născute dintr-o prosperitate eco
nomică, îmbinată cu practicarea unui pa
ternalism patronal rafinat.

La cel de-al VII-lea Congres, ținut în 
1959, Partidul Muncii din Elveția a sta
bilit programul său de activitate și de 
revendicări pentru anii în curs. Principa
lele sale preocupări imediate privesc lupta 
împotriva supraînarmării — 1.200 milioane 

Cuvîntarea tovarășului Petre Săftoiu
partidului și, personal, a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și a tovarășului 
Chivu Stoica, care cu ocazia vizitelor făcu
te în uzina noastră ne-au dat indicații pre
țioase privind modernizarea uzinei, orga
nizarea procesului de producție, îndeosebi 
în legătură cu introducerea în fabricație 
a locomotivelor Diesel electrice. Deosebit 
de prețioase au fost îndrumările date pen
tru ridicarea nivelului muncii de partid, 
care au devenit un program de muncă 
concretă a comuniștilor și a întregului co
lectiv pentru ridicarea uzinei la nivelul în
treprinderilor fruntașe din țară.

Aplicînd în practică aceste îndrumări 
organizația de partid a mobilizat colecti
vul uzinei la înfăptuirea unui cuprinzător 
plan de măsuri care a asigurat o mai bună 
organizare a procesului de producție, după 
un flux tehnologic mai rațional, și folosi
rea mai deplină a capacității utilajelor și 
a suprafețelor de producție .

După ce a relevat realizările obținute 
de întreprindere, vorbitorul s-a ocupat de 
unele aspecte ale întrecerii socialiste. Con
ținutul concret al muncii politice de masă 
desfășurate de organizațiile de partid — a 
spus el — a imprimat un caracter mai viu 
întrecerii socialiste, a făcut să crească ac

Vorbind despre lupta poporului danez 
pentru pace, ea a spus în continuare : In 
lupta noastră împotriva N.A.T.O. și in 
lupta pentru pace am avut un puternic 
sprijin în consecventa luptă pentru pace 
a țărilor lagărului socialist, precum și a 
partidelor frățești împotriva războiului.

Noi am întîmpinaț cu bucurie Congre
sul partidului frate romîn. Marile rezul
tate și succesele economice care au fost 
obținute în țara dv. ne bucură profund și 
ele sînt pentru noi un sprijin uriaș în lupta 
noastră de zi cu zi pentru a cîștiga clasa 
muncitoare daneză pentru socialism.

Noi ne-am bazat în munca noastră pe 
forțele proletare sănătoase din partidul 
nostru și ne-am sprijinit pe lupta comună 
a mișcării comuniste mondiale împotriva 
reformismului și am învins în luptele ideo
logice interne din partid. în timp ce rene- 
gații reformiști lunecă tot mai mult pe o 
poziție antisodalistă, antisovietică, noi am

salut a tovarășului John Manson
Comitetul Politic al Partidului Comunist 

din Noua Zeelandă trimite salutul său 
proletar frățesc Congresului dv. și, prin 
el. oamenilor muncii din Romînia. (A- 
plauze).

De ani de zile urmărim cu mîndrie rea
lizările dv. încununate de succes in con
struirea socialismului, care sînt o sursă 
de inspirație nu numai pentru poporul ro
mîn, ci și pentru clasa muncitoare din 
lumea întreagă.

Sin tem siguri că hotârîrile Congresului 
dv. vor întări și mai departe bazele socia
lismului în țara dv. și eforturile pentru 
menținerea păcii mondiale.

Deși ne aflăm pe cealaltă emisferă, sîn- 
tem una cu voi in ceea ce privește ideo

franci elvețieni pe an — luptă pentru 
securitatea socială, pentru reducerea ore
lor de muncă și pentru dreptul la locuință.

l^ste plăcut pentru mine, dragi tovarăși 
romîni, că pot să vă spun la sfîrșitul ace
stui scurt expozeu că la alegerile națio
nale din toamna trecută, numărul votu
rilor noastre în Elveția a crescut cu 15 
la sută și că trei din tovarășii noștri au 
fost aleși în parlamentul federal. (A- 
plauze). în plus de aceasta, ultimele ale
geri cantonale și comunale în Elveția 
franceză au dus la întărirea pozițiilor noa
stre la Geneva, Vaud și Neuchâtel. Noi 
am devenit la Geneva primul partid, cu 
25 la sută din voturi în canton și 30 la 
sută în oraș. (Aplauze).

Mulțumind pentru primirea făcută, el a 
încheiat:

Trăiască internaționalismul proletar! 
(Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn! 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

tivitatea creatoare a maselor, lucru con
cretizat și în cele peste 170 de inovații 
aplicate în perioada 1959—1960.

De asemenea, în întrecerea socialistă i-a 
dat o deosebită atenție pentru găsirea ce
lor mai bune căi care să ducă la reducerea 
consumului de materiale. Reducerea con
sumului de materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică, precum și a 
unor cheltuieli neproductive au dat posibi
litate colectivului uzinei noastre să reali
zeze în 1959 economii peste plan în va
loare de 5.376.000 lei.

Cu toate că în ultimul timp organizația 
de partid acordă o atenție mai mare îmbu
nătățirii calității producției, totuși în a- 
ceastă privință există încă greutăți, în 
bună măsură din cauza muncii „în asalt“< 
determinate de aprovizionarea neritmică 
cu unele materiale de bază dirijate de Di
recția generală din Ministerul Industriei 
Grele.

în încheiere vorbitorul a spus : Entuzias
mul manifestat de muncitorii noștri, stă
ruința și aportul deosebit adus de ingineri 
și tehnicieni în studierea, modernizarea și 
conducerea din ce în ce mai competentă 
a procesului de producție, constituie o ga
ranție că ne vom achita cu cinste de sar
cinile ce ne revin din planul de 6 ani.

întărit rîndurile noastre din punct de ve
dere organizatoric și ideologic, iar acum 
pe baza unei largi discuții în partid, sîn- 
tem pe cale de a elabora un program de 
acțiune care îmbrățișează toate problemele 
actuale, program construit pe baza Decla
rației de la Roma a partidelor comuniste. 
Aceasta va contribui la rezolvarea sarci
nilor partidului cu privire la crearea unei 
largi unități a poporului danez, pentru 
pace, independență și democrație — pentru 
securitate și progres pentru poporul nostru 
muncitor. (Aplauze).

In acest spirit aducem salutul nostru to
varășilor romîni și cele mai bune urări 
pentru munca dv. viitoare, convinși că vic
toriile și rezultatele voastre sint victorii 
ale socialismului în toate țările, inclusiv 
în țara de unde venim. (Aplauze puterni
ce).

Trăiască unitatea internațională a clasei 
muncitoare I (Aplauze puternice, prelun
gite).

logia noastră marxist-leninistă. Această 
unitate asigură succesul final al luptei 
noastre comune.

Trăiască internaționalismul proletar J 
(Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîni 
(Aplauze puternice).

Trăiască pacea în lume ! (Aplauze pu
ternice). i

al dv. frățesc*
Comitetul Politic al Partidului 
Comunist din Noua Zeelandă

V. S. WILCOX 
fceretar general

(Aplauze puternice, prelungite).



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea tovarășului Petre Borilă Cuvîntarea de salut a tovarășului Friedrich Hexmann

Problemele puse în dezbaterea celui 
de-al III-lea Congres’ al Partidului Munci
toresc Romîn, perspectivele mărețe de 
dezvoltare multilaterală pe care le des
chide tn fața țării noastre desăvârșirea 
construcției socialiste și trecerea treptată 
la_ construirea comunismului, ridică însem
nătatea Congresului la nivelul marilor eve- 
nimente istorice din viața poporului 
nostru.

Raportul Comitetului Central al partidu
lui, prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. exprimă întreaga amploa
re a muncii creatoare a poporului care, 
descătușat din lanțurile exploatării, con
struiește sub conducerea partidului noua 
orînduire socială.

Devenit cu adevărat liber și stăpîn pe 
soarta sa, poporul romîn își hotărăște și 
făurește destinul, potrivit voinței si inte
reselor sale.

Planul pe perioada 1960—1965. mărețul 
program economic de perspectivă pe ur
mătorii 15 ani oglindesc traducerea în 
viață a genialei învățături marxist-leni- 
niste cu privire la construirea victorioasă 
a socialismului. Ritmul rapid de dezvol
tare a forțelor de producție - condiție 
fundamentală pentru atingerea obiective
lor prevăzute în Directive - este ilustrat 
de faptul că în 1965 industria noastră va 
produce în 40 de zile echivalentul produc
ției industriale a întregului an 1938 : pro
ducția de oțel a anului 1938 va fi furni
zată în mai puțin de o lună de zile, a con
strucțiilor de mașini In 20 zile, a energie: 
electrice în 20 zile, a chimiei in 12 zile.

La noi în tară, părinții pot arăta copii
lor cum va fi patria noastră atunci tind 
ei vor fi mari, viitorul ei luminos, pers
pectivele nelimitate de dezvoltare tn toate 
domeniile. Punind temelii trainice societă
ții socialiste, oamenii munci: s-au eliberat 
pentru totdeauna de nesiguranța zile: de 
mîine ; ei își cunosc viitorul pe eare-1 fău
resc sub conducerea partidului. în schimb 
ce ar putea spune despre viitor omu! 
muncii din țările capitaliste, a cărui viață 
depinde de elemente conjuncturale, de cri
ze, de creșterea șomajului ?

Datorită înfăptuirii politicii leniniste a 
partidului, Romînia s-a smuls din înapoie
rea de veacuri în care a fost menținută 
de stăpinirea exploatatorilor, a păs:: pe 
calea largă a progresului, se află în pri
mele rînduri ale forțelor pic::

Planul de șase ani, ca și programul de 
perspectivă constituie un manifest a: mun
cii pașnice, creatoare, care exprimă incre- 
dere în viitor. în victoria intereselor vi
tale ale omenirii. ,

Trăim în epoca în care a-a crea*., pentru 
prima dată in istorie, posibilitatea reală a 
preîntâmpinării unui război mondial. 
Marele lagăr al socialismului ta frunte cu 
U.R.S.S. este stegarul luptei pentru elimi
narea războiului din viața internetîomIS 
pentru realizarea dezarmării generale ți 
totale, pentru asigurarea unei oac traimce 
în lume.

Principiile leniniste de coex-s.ențâ paș
nică își găsesc o strălucită reflectare in 
politica consecventă de pace a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ți a guver
nului sovietic, in neobosita activitate «ea 
toare desfășurată de tovarășul M. S. 
Hrușciov pentru triumful pădi ți al te|e- 
legerii între popoare.

Coexistența pașnică este o cer eți obiec
tivă a lumii contemporane ; ea poate £ 
realizată datorită întăririi necorrier.-.te a 
sistemului mondial al țărilor socialiste, in
tensificării luptei tuturor popoarelor îm
potriva tendințelor agresive ale imperialis- 
mului. Provocărilor cercurilor agresive, 
forțele păcii din lumea întreagă le răsp-unc 
prin unirea eforturilor in vederea anihi
lării activității acestor cercuri: lagăru: ță
rilor socialiste le răspunde prin întărirea 
unității sale, gata de a da riposta cuvenită 
celor care uită că au apus pentru toSdeaa 
na timpurile în case forțele războinice pu
teau acționa nestingherit

Timpul lucrează pentru socialism. Con
știente de forța lor, de justețea cauze: 
pentru care luptă, ferm convinse de vic
toria inevitabilă a sotialismulu: in între
cerea pașnică cu capitalismul, țările socia
liste militează cu consecvență pentru în
făptuirea principiilor leniniste ale coexis
tenței pașnice. Poporul romîn este hotă
rât să-și aducă și în viitor contribuția sa 
la realizarea năzuințelor de pace ale po
poarelor lumii.

Tovarăși,

Analizînd sarcinile ce revin tuturor ra
murilor economiei naționale, tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej subliniază în raport 
rolul deosebit al construcțiilor în dezvol
tarea forțelor de producție și in ridica
rea continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Ritmul intens al construcțiilor este con
cludent ilustrat de faptul că în anul acesta 
volumul producției ramurii construcțiilor 
este de 12,5 ori mai mare, iar în anul 1965 
va fi de 23—24 ori mai mare față de anul 
1948 ;* în ultimii 10 ani aportul construc
țiilor la formarea venitului național a 
crescut de 4,5 ori, fiind de 11 ori mai mare 
decît în 1938 ; ponderea ce revine construc
țiilor în formarea venitului național a 
crescut de la 4,8 la sută în 1950, la circa 
9 la sută în 1960

îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare a 
economiei naționale cere construirea unor 
obiective de mult mai mare amploare de
cît cele realizate pînă acum.

în anii ce urmează se vor construi pu
ternice termo și hidrocentrale, complexe 
moderne de rafinare a țițeiului, furnale, 
baterii de cocs, cuptoare Martin, lami
noare, marele combinat de la Galați.

tn industria chimică se vor construi uzi
ne moderne pentru producția de îngrășă
minte chimice, cauciuc sintetic, numeroase 
produse de sinteză și polimerizare, o fa
brică de anvelope. întreprinderi de celu
loză și hîrtie. Se vor realiza o serie de 
complexe industriale pentru prelucrarea 
superioară a lemnului, fabrici de ciment, 
de carton asfaltat, de geamuri.

însemnate construcții sint prevăzute in 
industria bunurilor de consum, în trans
porturi, telecomunicații precum și în agri
cultură. Vor fi clădite în anii următori 
sute de mii de locuințe, mii de săli de 
riasă. noi institute științifice și de învă- 
țâmint superior, grupuri sociale studen
țești. săli de spectacole, hoteluri ; tn do
mes: J ocrotirii sănătății vor fi construite 
spitale. zeci de policlinici.

Per:*-, dublarea volumului de construc
ții în următorii șase ani, va ti asigurată 
creșterea corespunzătoare a producției ma- 
tertale'cr de construcții, care va ajunge 
tn anul 1M5 de 20 ori mai mare decît 
tn 1938

Pentru reducerea costului construcțiilor, 
saremă de mare importanță prevăzută in 
raportul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 

Dej, un loc tot mai însemnat trebuie să-l 
ocupe producerea de noi materiale de con
strucții, ușoare ca greutate, cu rezistențe 
mari, cu eficacitate economică ridicată. 
Pentru reducerea consumului de metal și 
ușurarea greutății construcțiilor, siderur
gia trebuie să furnizeze cantități tot mai 
mari de oțeluri speciale și de calitate su
perioară pentru betonul armat și precom- 
primat.

Crearea unei baze puternice pentru pro* 
ducerea de mase plastice trebuie să ducă 
la creșterea cantităților și sortimentelor 
de materiale pentru finisaje, pardoseli, 
tapete, obiecte și piese pentru instalații.

Sarcinile ce ne stau in față în dome
niul construcțiilor fac necesară îmbună
tățirea muncii în proiectare, in execuție 
cit și în producția materialelor de cons
trucții, înlăturarea unor deficiențe care 
mai persistă.

Calitatea multor proiecte prezentate de 
ministere și sfaturi populare spre apro
bare este încă nesatisfăcătoare: se mai 
propun soluții neeconomice, învechite, 
exagerări de spații la clădiri industriale, 
construcții de locuințe cu aspect neestetic. 
Din păcate, asemenea proiecte sint uneori 
avizate favorabil de către C.SC.A5. sau 
C.S.P.

O altă lipsă constă în subaprecierea 
proiectelor tip; așa cum s-a arătat in ra
port, CS.C.A5 și ministerele trebuie să 
extindă alcătuirea și folosirea acestor 
proiecte care scurtează timpul de proiec
tare. asigură soluții economice de cons
trucție. constituie un factor de primă în
semnătate pentru producția de serie a 
prefabricatelor și pentru industrializarea 
construcțiilor.

In raportul Comitetului Centra! se a- 
cordâ o mare atenție creșterii continue a 
eficienței economice a investițiilor. Pen
tru realizarea acestei sarcini este necesar 
ca organizațiile de proiectare. fiecare 
proiectant, sâ soluționeze just toate pro
blemele ce determină realizarea unor in
vestiții eficiente, introducerea celor mai 
raționale și moderne metode de construc
ții. «â asigure soluții la nivel ul tehnicii 
modeme Sarcina proiectantului nu se ter
mină odată cu predarea proiectului; el 
are datoria sâ urmărească aplicarea lui 
în execuție. calitatea lucrărilor și. la ne
voie. rf-1 îmbunătățească pe parcurs.

Singura cale justă pentru asigurarea 
volumului mare de construcții o consti
tuie extinderea cu botărire a industria
lizării construcțiilor, care contribuie la 
scurtarea termenelor de execuție, îmbu
nătățirea calități] lucrărilor «: reducerea 
costului acestora.

Industrializarea lucrărilor de construc
ții trebuie să fie o preocupare principală 
a prciectanțllor și a șantierelor de eom- 
trucții care vor deveni în mârură tot mai 
accentuată șantiere de montaj, dotate cu 
utilaj corespunzător. pe rare industria 
constructoare ce mașn: ii va furniza tn 
cantități rrerej mai man M cu nive? «eh- 
nic ridicat

Calitatea lucrărilor, mai ales cele de 
finisaj, prezintă de multe cri dericeute 
•ericase care sint tolerate mod inad- 
Jnisibil de protectant, executaap fi be- 
■efldad.

La această cruat e coetribe* <aha 
rrece-pare oenriu «bfca&ea nor 
ri-ale de coerrjcU: de calate s^rcnaară 
din partea Tnsrepritsderuac producătoare 
S> însufreieBîa fr-.jâ a —_.-_rtcre<r ș; CC- 
miteteJor «xecutire ațe sfaturfer populare 
peatre formarea și ridicarea de cadre 
ratificate Îndeosebi pen&u tacrârile de 
finisaj.

Fină Tndnială eâ peni, j a mări contri
buia la ridicarea eficacității .n'-estctioe. 
la sporirea aczmzlăztim acatiste. la ta- 
feptiturea sarcinilor de dezvoltare mult>- 
Uteralâ a eeeoxrtie F cttitort: srroc- 
tocii. ttamictarm. *nc rw .. c astatecta din 
institutele de proiectare; fe pe șantiere ș: 
din fabricile de materiale de eacstructo- 
m.mstereie și etxmtereie exec-.-ve ale 
sfaturilor populare, aoixEzxfi de xrgan: 
zatule de partid; u-*t vor precupeți efor
turile pentru a dace la tefepEinre sar 
ciaile prevăzute ia raportul tovarfeului 
Oh. Gheorjhiu-Dei as;g*jtir.j ferea la 
timp ia folosință a tuturor ohiertivelor. 
îmbunătățirea cabtății taexăritor și recu
cerea costului acestora.

Trr arări.
Crearea cehn mai Înalt drri fe frai 

din lume constituie o sarctnă nobilă pe 
care numai țările socatiste d-o pot a- 
suma.

In atingerea acestui seop. așa cum se 
arată in raport s-eu creat cooc.ți: ca la 
următorii 15 ani să Ee rezolvată in» din 
cele mai complexe probleme care ne stă 
în față : lichidarea situației grele In pro
blema locuințelor.

Politica de industrializare sooalistă a 
creat treptat resursele pentru îmbunătăți
rea condițiilor de toe-uit realizările obți
nute în dezvoltarea economie: dând posi
bilitatea fă ie treacă la măsuri cu ca
racter mult mai larg în acest domeniu, 
măsuri hotărite de către plenarele CC 
al P.M.R. din noiembrie 195» și iulie 1959.

Acțiunea energică. întreprinsă în ultimii 
ani de către partid pentru reducerea cos
tului locuințelor a dus la scăderea costu
lui acestora cu 30 la sută în ultimii doi 
ani, ceea ce a permis să se construiască 
cu 16.000 apartamente mai mult decit s-a 
prevăzut în Directivele Congresului al 
II-lea al Partidului Muncitoresc Romîn.

Pentru o cit mai bună folosire a fon
durilor destinate construcțiilor de locuințe 
s-au elaborat norme obligatorii privind 
confortul și înzestrarea locuințelor, pre
țuri plafon ale acestora, ceea ce a dus 
la îmbunătățirea condițiilor de locuit și 
la creșterea numărului de apartamente 
date în folosință. Normele vor fi treptat 
îmbunătățite, urmărindu-se ridicarea in 
continuare a gradului de confort.

In ceea ce privește condițiile de locuit 
din mediul rural, pînă și economiștii bur
ghezi au fost nevoiți să le recunoască 
drept dezastruoase. Astfel în Enciclopedia 
Romîniei din 1943 se arată că „din 
3.078.820 locuințe rurale un milion sint 
case de pămînt, iar 100.000 bordee (adică 
îngropate în pămînt). Din cele trei milioa
ne locuințe, 600.000 au simple bucăți de 
geam fixate în pereți, iar 800.000 sini 
acoperite cu trestie sau paie și, în fine, 
două milioane nu au podea« (volumul III 
pag. 2224).

Schimbările radicale intervenite în viața 
satului, analizate sub toate aspectele in 
raportul prezentat de tovarășul Gh 
Gheorghiu-Dej. s-au reflectat puternic ș 
în domeniul situației locuințelor prin con 
struirea în perioada 1951—1939 a peste 530 
mii locuințe.

Pentru a asigura volumul de construc
ții necesar rezolvării problemei locuințe
lor la orașe, ritmul de creștere al acestuia 
va urma o linie ascendentă, ajungînd ca 
In anul 1965 să construim 65—70.000 apar
tamente, atît cit s-a construit în întreaga 

perioadă 1954—1959. Pînă în 1970 vom a- 
junge la un volum de construcții anual de 
100.000—120.000 apartamente, adică echi
valent a trei orașe de mărimea Clujului.

Odată cu locuințele, se va construi o 
vastă rețea de magazine și unități de ali
mentație publică, de clădiri social-cultu- 
rale, vor fi amenajate parcuri și grădini ; 
se vor realiza importante lucrări edilitare, 
de transport, iluminat public, intr-un cu- 
vînt ceea ce este necesar pentru un ridicat 
nivel de trai.

La acest volum al construcțiilor, în fapt, 
apare și se dezvoltă la noi in țară o ra
mură nouă, cu caracter mult mai complex 
din toate punctele de vedere, construcția 
de orașe.

Ca parte integrantă a planului economiei 
naționale, construcția de orașe, potrivit 
indicațiilor conducerii partidului, trebuie 
să se desfășoare pe baza planului general 
de dezvoltare a fiecărui oraș, care să cu
prindă toate aspectele economice, social- 
culturale, îmbinate astfel îneît să se asi
gure locuitorilor condiții optime de muncă, 
de odihnă, de circulație, de viață socială 
complexă.

Cu toate realizările de pînă acum, mer
sul lucrărilor de sistematizare nu este 
încă la nivelul cerut de ritmul în care se 
s-or desfășura construcțiile in anii viitori. 
Planul de șase ani și programul de dezvol
tare a economiei naționale dau posibilita
tea stabilirii profilurilor economice ale re
giunilor, raioanelor și orașelor care să 
constituie temeiul lucrărilor de sistemati
zare.

Indicațiile date de conducerea partidului 
nostru pentru întocmirea planurilor de 
sistematizare a unor orașe au o deosebită 
Însemnătate principială:, ele urmi nd să 
constituie și în viitor o călăuza în rezol
varea problemelor complexe ale construc
ției de orașe.

Planurile și schițele de sistematizare vor 
delimita zona construită a orașului folo
sind condițiile naturale ale acestuia, con- 
ducindu-se după principiul economisirii 
atît a teritoriului urban cit și a terenuri
lor agricole : zona preorășenească ca parte 
integrantă a orașului va fi inclusă în 
sistematizare, în vederea folosirii ei ca 
zonă de vegetație necesara Împrospătării 
aerului pentru odihnă și recreație. Deli
mitarea zonelor orășenești — industriale, 
de locuit, centrul administrativ, cultu
ral, arterele de circulație, zonele verzi 
și altele — va asigura fiecare*, zone 
cele mai bune condiții de funcțio
nare și totodată cele ma; lesnicioase le
gături pentru obținerea ansamblului uni
tar de viață complexă a orașului.

Amplasarea clădirilor Industriale, a 
blocurilor de locuințe și clădirilor soăal- 
cuiturale și. ia genere, acele lucrări care 
pc.n caracterul lor afectează s^terrAti za
rea și urbanismul necesită studii apro
fundate din care să rezulte cele ma: bune 
soluții. De aceea conducerea partidului a 
stabili*. ca aceste probleme sâ Se d-scutate 
de colective fe specialiști, fe către eoeai- 
teteie executive ale sfaturilor populare, fe 
către comitetele locale fe partid. să fie su
puse avufcu orcanelor centrale fe stat, 
iar cele scai importante aprobării caedu- 
cerii fe partid d fe sat.

Trăsăturile fufrtac-mtaje ala craii' " 
«c a ■< se reflecta MS mai ia eoc- 
eepria xta a tatsaoGa urban, ia ridi
carea aree slui tas fe dosare șa feaeretre. 
redlad ia mod nu scopul principal urmă
rit ia activitatoa fe sistematizare : saris- 
facerea crescindă a aecesitâțiit-r fe trai 
marerizl și raltotal ale poporul ui.

R-d-xarea coctoctu.— locuințelor cere o 
mai mare atenție față fe calitatea si as
pectul tapetelor, parfeseblir. tfmplâriei. 
-htarrielnr sanitare, mobilierului, stofelor 
decora-ve, perdelelor, a lămpilor, aperata- 
julu; electric, a feroneriei.

Faoricile de mobilă vor produce In can
tități mereu mai mari mobilierul cores
punzător. practic, estetic și fe bună cali
tate. necesar Înzestrări: ooitor locuințe, fo 
losind larg noile materiale ale industriei: 
plăci aglomerate, fibroiesnnoese. mase 
plastice, aluminiu.

Pentru infețsliairea sarcinilor puse de 
partid In domeniul coastrjcțies fe locuințe 
este necesar ca QS.C-A-& să înlăture lip
surile din .act.v :-atea sa. să adopte un stil 
fe muncă mal opera v. să ite ma. energic 
ta exercitarea atribuțiilor ce le are in do
meniul îndrumări: și controlului activității 
de proletare, execupe. pregătirea cadrelor 
și să-și Îmbunătățească activitatea in do- 
■aeaiul avizării ptuimi.lut.

O condiție hotăritoare pentru rezolvarea 
problemelor fe proiectare, sistematizare 
și execuție o constituie pregătirea cores
punzătoare și mărirea numărului fe cadre 
fe muncitori. conAruclori. fe ingineri și 
arhiteețt

Organizarea de expoziții, cu proiecte de 
construcții și sistematizare, eu machete de 
apartamente ta mărime naturală, mobilate, 
avind dotările corespunzătoare, a dat re
zultate pozitive. Antrenarea unor mase tot 
mai largi fe cetățeni la discutarea proiec
telor de locuințe, fe cartiere și orașe, are 
un însemnat efect educativ, contribuind 
ca fiecare cetățean sâ devină un partici
pant activ la opera de reconstrucție și în
frumusețare a orașului său.

TovarăaL
Si.-item deplin convinși că, însuflețiți de 

sarcinile puse de Congres, de perspectivele 
mărețe ale dezvoltării viitoare a țării, 
muncitorii constructori, inginerii, proiec- 
tanții, arhitecții, sub conducerea organi
zațiilor de partid, vor ridica realizările 
lor la un astfel de nivel incit să ciștige atît 
buna apreciere a celor care azi constru
iesc socialismul, cit și admirația genera
țiilor de mîine.

Prin munca entuziastă a poporului, ora
șele patriei vor deveni. în cursul anilor 
desăvârșirii construcției socialismului, mo
dele de urbanism în care vor fi asigurate 
cele mai bune condiții de muncă și trai 
celor ce muncesc, creatorii șl stăpînli bo
gățiilor țării, a tot ce face viața mai bo
gată. mai frumoasă.

înfăptuirea socialismului constituie ope
ra maselor muncitoare eliberate de ex
ploatare, conduse de partid. Poporul nos
tru vede în partid pe conducătorul său 
încercat, care de patru decenii stă în frun
tea luptei pentru înfăptuirea năzuințelor 
sale cele mai scumpe, pentru înflorirea 
patriei. Avem un partid puternic, sudat 
printr-o unitate și coeziune indisolubilă a 
fîndurilor sale, legat trainic prin mii de 
fire de mase, urmat cu încredere de între
gul popor.

Partidul Muncitoresc Romîn conduce po
porul spre noi succese pentru îndeplini- 
iea sarcinilor puse de Congres: desăvârși
rea construirii socialismului, pregătirea 
condițiilor de trecere la comunism.

înfăptuind marele program al prosperi
tății țării, elaborat de partid, oamenii 
muncii vor înscrie o nouă pagină de aur 
în istoria glorioasă a luptei pentru victo
ria socialismului și comunismului în țara 
noastră!

După ce a transmis in numele Parti
dului Comunist din Austria un frățesc sa
lut de luptă, vorbitorul a spus :

Prin construcția voastră socialistă ați 
reușit sâ impuneți respect pînă și dușma
nilor și adversarilor voștri din țările ca
pitaliste. Nu este departe vremea cînd ca
pitaliștii din Austria și din alte țâri, îm
preună cu lacheii lor n-aveau decît dispreț 
pentru țările din Balcani. încă acum cî- 
țiva ani, ori de cîte ori ceream stabilirea 
de relații comerciale mai strînse cu țările 
socialiste vecine, unde nu există crize, ni 
se riposta : „Oare ce ar putea să ne furni
zeze țările balcanice în afară de magiun?** 
Astăzi însă, întrebarea se pune altfel : 
„Oare ce ar cumpăra țările socialiste de 
la noi, de vreme ce ele însele devin țări 
industriale ?“ în fond, atît primul cît și 
al doilea răSDuns nu sînt decît subterfugii 
prostești, dar e conținută aici recunoaș
terea realizărilor voastre. Prin' construc
ția socialistă ați reușit să-i înghenun- 
chiați moralicește pe îngîmfați. (Aplauze).

Cuvîntarea de salut a tovarășului Apostolos Grozos
Cu mare bucurie transmitem Congresu

lui dv., comuniștilor și poporului din 
Romînia salutul cel mai călduros al co
muniștilor șl oamenilor progresiști din 
Grecia. (Aplauze).

După ce s-a referit la tradițiile priete
niei dintre popoarele grec și romîn, vor
bitorul a arătat că patrioții din Grecia se 
bucură de succesele dobândite de poporul 
romîn în construcția socialistă. El a conti
nuat apoi :

Clasa muncitoare, oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă datorează 
realizările lor strălucite liniei politice juste 
și activității Partidului Muncitoresc Romîn 
frățesc, sub conducerea Comitetului său 
Central, în frunte cu tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, partid care, sprijinit pe 
principiile nemuritoare ale marxism-leni- 
nismului, a inspirat poporul romîn în rea
lizările cele mai mari din istoria sa. (A- 
plauze). Sintem siguri că noile planuri

Cuvîntarea tovarășului Victor Bolojan
Am ascultat cu un sentiment de mîndrie 

raportul Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, prezentat de to- 
rarisul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în care 
sînt oglindite realizările mărețe obținute 
ce oamenii muncii pe drumul construirii 
socialismului tn patria noastră. Aceste re
zultate strălucite in toate domeniile de 
activitate dovedesc justețea politicii leni- 
msie a partidului nostru, cit și eroismul 
si capacitatea creatoare a clasei munci
toare.

In cadrul dezvoltării întregii economii 
sat mate, ecooomia regiunii Oradea a 
runoscut ic perioada dintre cete douft Con
grese o dezvoltare armonkxasâ si tnulti- 
laterală a tuturor ramuri1or et- ArtfeL în 
olrimii patru ani. au fost obținute realizări 
de seamă *r. dezvoltarea industriei regiu
ni: noastre. Au fost construite noi obiecti
ve industriala iar numeroase întreprinderi 
și-au lărgit capacitățile de producție, fiind 
reconstruite și înzestrate cu utilaje mo
derne si de înaltă oroductivitate. Produc
ția întreprinderilor industriale republica
ne din regiunea noastră a crescut cu 42 
la sută.

Refer.odu-ae la realizările în domeniul 
agriculturii, vorbitorul a spus: Aplicînd 
cu consecvență politica înțeleaptă a parti
dului nostru de transformare socialistă a 
agriculturii, politică ce exprimă interesele 
vitale ate țărănimii muncitoare, noi ra
portăm astăzi Congresului partidului că 
sarcina trasată de cel de-al II-lea Congres 
al P-M.R. eu privire la transformarea so
cialistă a agriculturii a fost realizată și 
în regiunea Oradea. De la 1 ianuarie 1956 și 
pini In present suprafața sectorului co
operatist a crescut de la 44 000 ha. la peste 
320.000 ha. Sectorul socialitt-cooperatist cu
prinde In present 72.5 la sută din supra
fața agricolă a regiunii și 70 la sută din 
numărul familiilor țărănești. Raioanele 
Crlș. Săeueni. Salonta sînt cooperativizate 
In proporție de 90-100 ia sută. Și în a- 
ceastă muncă, comitetul regional de par
tid a primit un ajutor prețios și perma
nent din partea Comitetului Central al 
partidului.

Ocupîndu-se de creșterea producției a- 
gricole, vorbitorul a arătat că producțiile 
obținute de gospodăriile agricole colective 
au crescut an de an, afirmînd pe deplin 
superioritatea acestora față de gospo
dăriile individuale. în timp ce gospo
dăriile colective au obținut tn anul 1959, 
în medie 1846 kg. griu la ha., sectorul in

Cuvîntarea de
După ce a mulțumit pentru invitația a- 

dresată Partidului Comunist din Indonezia 
de a-și trimite reprezentanți la Congres, 
vorbitorul a dat citire mesajului adresat 
Congresului de C.C. al P.C. din Indonezia. 
In mesaj se spune :

In primul rînd, în numele celor peste 
8.000.000 de alegători, care au votat pentru 
Partidul Comunist din Indonezia, Comite
tul Central al partidului nostru adresează 
un salut fierbinte tuturor participanților 
la cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn și, prin dv., dragi to
varăși, tuturor comuniștilor din Romînia 
și întregului popor romîn. (Aplauze).

După ce a subliniat interesul manifestat 
de comuniștii indonezieni pentru Congre
sul partidului nostru, vorbitorul a spus :

Congresul dv. are o mare importanță, 
deoarece discută planul de dezvoltare pen
tru perioada 1980—1965, prima etapă din 
programul de dezvoltare a economiei na 
tionale a Republicii Populare Romîne pînă 
tn anul 1975. Sarcinile stabilite tn acest 
plan sînt extrem de importante și hotă

Dupâ ce s-a referit apoi la situația din 
Austria, vorbitorul a spus: Pe vremuri, Aus
tria se afla pe tărimul realizărilor so
ciale înaintea altor țări capitaliste din Eu
ropa. Astăzi, în schimb, ea rămîne în 
urma altor țări capitaliste în ce privește 
durata muncii, asigurările sociale, sala
riile.

Acum, a spus în continuare vorbitorul, 
vă rog să-mi permiteți, ca din punctul de 
vedere al unei țări capitaliste, să arăt 
care sînt avantajele unei economii pla
nificate socialiste. Vă este cunoscut că sub 
capitalism nu există o economie plani
ficată. ci numai una anarhică în goană 
după profituri. Patronului nu-i pasă de 
bunăstarea oamenilor, pe dînsul nu-1 inte
resează decît prețul și profitul. Romînia și 
Austria sînt astăzi țări care produc petrol. 
Vorbitorul a arătat că în timp ce în Romînia 
producția de petrol crește, în Austria scade. 
Din această cauză, a spus el, astăzi în Aus
tria în perioada unei conjuncturi ridicate, 

mărețe ale construcției socialiste deschid 
în fața poporului romîn un viitor și mai 
fericit

După ce a arătat că poporul grec dă o 
înaltă apreciere politicii guvernului R.P.R. 
îndreptată spre întărirea păcii în Balcani 
și-n lumea întreagă vorbitorul a spus :

Poporul grec știe că politica tratativelor 
pașnice este calea care poate apăra copiii 
săi de primejdia unei distrugeri termo
nucleare. In pofida atitudinii negative a 
guvernului Karamanlis, propunerea guver
nului romîn are un ecou tot mai mare 
în cele mai larg! pături ale poporului nos
tru și este susținută de cele mai multe și 
cele mai mari partide ale opoziției parla
mentare, ca E.D.A., partidul liberal și 
altele.

Patrioții din Grecia care, cu profundă 
indignare văd cum țara noastră rămîne 
slab dezvoltată din cauza regimului de 
aservire față de imperialiști și a războiu
lui rece, sînt încurajați de cuceririle po

dividual a realizat 1277 kg. La porumb, 
în gospodăriile colective producția medie 
a fost de 2960 kg., adică cu 1200 kg. mai 
mult decît sectorul individual.

Relevînd atenția acordată creșterii ani
malelor, vorbitorul s-a ocupat de spori
rea și îmbunătățirea calitativă a efective
lor de animale și de mărirea producției 
de lapte, carne și lină. La aceasta, a spus 
el. a contribuit într-o măsură însemnată 
sporirea an de an a cantităților de furaje 
însilozate.

Fondul de bază al gospodăriilor colec
tive a crescut neîncetat, la finele anului 
1955 revenind 103.000 Iei la 100 hectare. 
In anii 195S—1959 s-au construit în gospo
dăriile agricole colective 295 obiective, iar 
în i960 se vor construi 743 obiective. A- 
ceste lucrări se execută din mijloace pro
prii. folosindu-se pe scară largă materiale 
locale și contribuția voluntară a colecti
viștilor. ceea ce a dus la scăderea în mod 
simțitor a prețului de cost al construc
țiilor.

Creșterea producției de cereale în gos
podării colective șl întovărășiri a permis 
ca volumul vînzărilor contractate cu sta
tul să sporească an de an. Din totalul ce
realelor valorificate în 1959 prin contrac
tările cu statul. 71 la sută au fost livrate 
de către gospodăriile colective și întovă
rășirile agricole, iar in 1960 se va ajunge 
la circa 90 la sută.

Valorificarea către stat a unor cantități 
crescînde de cereale, produse animale șl 
legume a contribuit la mărirea însemnată 
a veniturilor bănești ale membrilor gos
podăriilor agricole colective.

tn continuare, vorbitorul a arătat că un 
rol hotăritor în transformarea socialistă a 
agriculturii și în consolidarea economico- 
organizatorică a unităților cooperatiste l-a 
avut munca dusă de organele și organiza
țiile de partid pentru popularizarea reali
zărilor concrete obținute de gospodăriile 
agricole colective și întovărășirile agricole 
fruntașe, a foloaselor și rezultatelor muncii 
colective.

Comitetul regional de partid s-a îngrijit 
ca munca politică de masă să aibă un ca
racter permanent și concret. în acest scop, 
organele și organizațiile de partid au fost 
ajutate ca în această muncă să antrenez* 
în primul rind colectiviști și întovărășiți, 
care sînt cei mai în măsură să vorbească 
despre rezultatele obținute și despre con
tinua creștere a nivelului lor de trai ma
terial și cultural.

salut a tovarășului Djokosudjono
râtoare pentru eforturile pe care le face 
poporul romîn pentru a construi mai de
parte socialismul In tara sa.

Poporul țării noastre, care luptă tn pre
zent pentru a pune capăt extreme! înapo
ieri economice, urmărește cu mult Interes 
succesele construcției dv. socialiste. După 
cum arată istoria dezvoltării relațiilor ex
terne ale lumii socialiste, în care țara dv. 
se află la loc de mare cinste, numai țările 
socialiste pot da un ajutor adevărat și de
zinteresat popoarelor din noile țări inde
pendente în construirea economiei lor na
ționale.

După ce relevă unele aspecte ale activi
tății Partidului Comunist din Indonezia și 
unele aspecte ale luptei poporului indo
nezian pentru apărarea suveranității repu 
blicii sale, mesajul spune în încheiere :

Contribuția Romîniei la lupta poporului 
indonezian este reală și clară și va fi, 
desigur, și mai mare în Viitor. Sîntem 
convinși că succesul Congresului dv. nu 
numai că va spori capacitatea poporului 
romîn de a consolida și de a dezvolta 

muncitorii petroliști și minerii se află în 
luptă pentru locurile lor de muncă.

în ceea ce privește lupta mondială pen
tru pace, tovarășul Hrușciov ne-a arătat din 
inimă în cuvîntarea sa strălucită și că
lăuzitoare că avem toate motivele să pro
movăm consecvent politica de coexistență 
pașnică și să luptăm cu forțe înzecite pen
tru dezarmare. Pacea nu poate fi numai do
rită, ea se cucerește și va fi impusă impe
rialiștilor ! (Aplauze).

în încheiere vorbitorul a spus : Nu ui
tați că opera voastră nu aduce foloase 
numai poporului romîn, ci ajută tuturor 
partidelor frățești care luptă împotriva 
lumii vechi Prin opera voastră voi înde
pliniți misiunea întregii omeniri. (Aplau
ze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască coeziunea și unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești din lumea în
treagă ! (Aplauze puternice, îndelung re
petate).

porului romîn, își unesc forțele și, în frunte 
cu comuniștii și celelalte forțe progre
siste democratice din țară, luptă dîrz pen
tru desființarea bazelor americane din 
țara noastră, pentru destinderea interna
țională și înțelegere între popoarele bal
canice, pentru desființarea măsurilor ex
cepționale. pentru legalizarea Partidului 
Comunist din Grecia, pentru refacerea 
economiei.

Exprimindu-și recunoștința pentru soli
daritatea manifestată de poporul romîn 
față de luptătorii pentru democrație din 
Grecia, vorbitorul a încheiat:,

Urăm succes deplin Congresului dv.
Trăiască prietenia între popoarele grec 

și romîn ! (Aplauze puternice).
Trăiască internaționalismul proletar! 

(Aplauze puternice).
Trăiască pacea în Balcani și în lumea în

treagă ! (Aplauze puternice, îndelung re
petate).

Centrul de greutate al muncii de partid 
s-a deplasat jos, în organizațiile de bază. 
Secretarii și membrii birourilor raionale 
își desfășoară cea mai mare parte a acti
vității în comune și sate. în felul acesta, 
ei reușesc să cunoască mai temeinic pro
blemele, să ajute organizațiile de bază să 
axeze munca politică și organizatorică pe 
problemele economice «i să stabilească mă
suri concrete pentru continua întărire a 
muncii de partid. Ajutorul acordat orga
nizațiilor de partid de la sate a făcut ca 
munca acestora să se îmbunătățească. A- 
proape 30 mii de țărani muncitori, dintre 
cei mai vrednici colectiviști, întovărășiți, 
precum și intelectuali al satelor noastre 
fac parte din activul fără de partid.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
au fost perioade cînd în munca politică la 
sate nu a fost continuitate. Unele comi
tete raionale din regiune nu au studiat și 
generalizat în suficientă măsură expe
riența pozitivă acumulata de organizațiile 
de bază în ce privește întărirea eConomico- 
organizatorică și dezvoltarea sectorului so- 
cialist-cooperatist.

îh regiunea Ofadea, ca și în celelalte 
regiuni, proiectul de Directive a fost pri
mit cu multă însuflețire de toți oamenii 
muncii. Participarea a peste 120 mii oa
meni al muncii de pe ogoare la dezba
tere, cît și propunerile făcute, confirmă 
interesul manifestat pentru realizarea îna
inte de termen a sarcinilor stabilite.

Bazați pe posibilitățile mari ale regiunii 
noastre, pe avîntul și hărnicia țărănimii 
muncitoare din regiunea Oradea, ne anga
jăm în fața Congresului partidului nostru, 
ca în anul 1905 să realizăm la grîu 2.000 
kg. în medie la hectar, la porumb 3.200 
kg. în medie la hectar, iar la sfeclă de za
hăr. 30.000 kg. în medie la hectar. De ase
menea, prin creșterea și îmbunătățirea 
efectivului de animale, vom produce 400 
hectolitri lapte și 13 tone carne la 100 
hectare teren agricol.

în numele organizației regionale de par
tid, asigur Congresul partidului nostru că 
oamenii muncii din regiunea Oradea vor 
lupta din toate puterile pentru a contri
bui din plin la transpunerea în viață a 
hotăririlor pe care le va adopta Congre
sul, pentru victoria deplină a socialismu
lui în scumpa noastră patrie — Republica' 
Populară Romînă.

mai departe construirea socialismului în 
țara dv., dar va spori de asemenea în mod 
cert capacitatea poporului romîn de a 
ajuta poporul indonezian să-și înfăptuias
că idealul făuririi unei Indonezii noi, eli
berată de sub jugul Imperialismului și al 
feudalismului, o Indonezia în care poporul 
să poată construi socialismul așa cum fac 
astăzi frații săi din Romînia. Prezentul 
Vostru este Viitorul nostru. (Aplauze).

Să trăiască și să se acopere de glorie 
Partidul Muncitoresc Romîn 1 (Aplauze 
puternice).

Trăiască în veci prietenia dintre po
porul indonezian și poporul romîn 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască unitatea popoarelor din întrea
ga lume ; fie ca steagul marxism leninis
mului să se înalțe tot mai sus în toate 
țările I (Aplauze puternice).

Trăiască pacea în lume 1 (Aplauze pu
ternice).

Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Indonezia 

Președinte, D. N. AIDIT 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romin
Cuvîntarea de salut a tovarășului Georges Glineur

După ce a adus salutul frățesc și căl
duros al Comitetului Central și al tuturor 
comuniștilor din Belgia, vorbitorul s-a re
ferit la lupta neobosită dusă de Partidul 
Comunist din Belgia pentru a uni pe oa
menii muncii în lupta pentru pace, împo
triva reînarmării Germaniei, pentru redu
cerea cheltuielilor militare.

Apoi vorbitorul a spus :
Tabloul pe care-1 oferă relațiile frățești 

dintre popoarele țărilor socialiste, în frun
te cu U.R.S.S., ne dau un mare ajutor, el 
constituie pentru noi imaginea lumii viito
rului, în care toți oamenii vor fi frați, 
oricare va fi culoarea pielii lor.

Credincios principiilor internaționalis
mului proletar, credincios intereselor na
ționale ale țării noastre, partidul nostru 
s-a situat cu hotărîre de partea popoarelor 
din Congo care luptă pentru înfăptuirea

Cuvîntarea tovarășului Ioachim Hațegan
Partidul și guvernul nostru au acordat 

și acordă în permanență o atenție deosebi
tă patrimoniului forestier — una dintre 
marile bogății ale țării noastre. Din ra
portul Comitetului Central, prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, cît și 
din proiectul de Directive, reiese că în 
fața acestui sector economic se deschid 
perspective largi de dezvoltare.

Pentru noi, cei din rsionul Toplița, eco
nomia forestieră, industrializarea și valo
rificarea superioară a materialului lem
nos constituie o problemă de primă im
portanță, deoarece 68 la sută din supra
fața raionului este acoperită cu păduri, 
iar pentru majoritatea populației sursa 
principală de venituri o formează munca 
la păduri și în fabricile forestiere.

Și în raionul Toplița, sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc, muncitorii forestieri ro- 
mîni și maghiari erau crunt exploatați de 
către proprietarii de păduri și fabrici. 
Aceștia au jefuit fără milă imense supra
fețe de păduri, lăsînd descoperiți munți 
întregi. Numai în raionul nostru a rămas 
neregenerată o suprafață de peste 
16.000 ha.

în cei 16 ani de la eliberarea patriei 
noastre, condițiile de viață și de muncă 
în acest sector al economiei naționale 
s-au schimbat radical. în locul exploatării 
nemiloase a pădurilor s-a introdus de că
tre regimul democrat-popular o exploa
tare rațională a acestei bogății a țării. în 
timp ce în trecut exploatarea pădurilor 
noastre s-a făcut in condiții grele, cu mij
loace rudimentare care cereau un volum 
mare de muncă manuală, astăzi din ce în 
ce mai mult se folosesc utilaje modeme; 
fierăstraie electrice, tractoare, funiculare, 
autocamioane și alte mașini de mare 
randament care ușurează mult munca 
celor ce lucrează în exploatările forestie

Cuvîntarea de salut a tovarășului Alfred Kubln
în numele C.C. al Partidului Comunist 

din Germania și al primului său secretar, 
tovarășul Max Reimann, vă transmitem 
dv. și tuturor tovarășilor membri ai Parti
dului Muncitoresc Romîn cel mai cordial 
și frățesc salut de luptă. (Aplauze).

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
dv. este un eveniment de mare Însem
nătate în lupta poporului romîn și a tu
turor oamenilor iubitori de pace din lu
mea întreagă. Acest Congres este o pu
ternică afirmare a dorinței de pace și a 
unității de nezdruncinat a tuturor țărilor 
socialiste. Este o manifestare convingă
toare în lupta pentru coexistență pașnică, 
pentru dezarmare generală și totală, pen
tru excluderea războaielor din viața po
poarelor.

După ce s-a referit la lupta oamenilor

Cuvîntarea de salut a tovarășului Bhupesh Gupta
în numele Consiliului Național al Par

tidului Comunist din India, aducem celui 
de-al III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn cele mai bune urări și sa
lutul nostru fierbinte. Noi salutăm poporul 
romîn care construiește o viață nouă, feri
cită. (Aplauze).

De la cel de-al II-lea Congres al Parti
dului dvs., oamenii muncii din Rominia, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, au înregistrat noi și mărețe succese 
în construcția socialistă. Baza tehnică-ma- 
terială a socialismului s-a dezvoltat rapid 
și continuu și, totodată, nivelul de trai al 
poporului a crescut. Proiectul de Directive 
pentru planul de dezvoltare pe anii 1960— 
1965 pe care îl discută Congresul dvs. tra

ii pauze, delegoțli la Congres cercetează cu Interes ștandul de cărți.

năzuințelor lor naționale și a independen
ței lor, independență pe care o vor căpăta 
la 30 iunie anul acesta, în pofida piedicilor 
pe care le ridică capitaliștii. (Aplauze),

La această mare victorie a popoarelor 
din Congo, partidul nostru a adus — o 
spunem cu mîndrie — o importantă contri
buție și tot sprijinul său. (Aplauze).

în sfîrșit. năzuințele oamenilor muncii 
din Belgia către o viață mai fericită și 
mai luminoasă, către o lume mai înfră
țită, eliberată de obsesia imperialismului 
și a războaielor, găsesc un puternic sti
mulent în politica de pace a țărilor socia
lismului și în mărețele lor înfăptuiri.

Vorbind despre faptul că marile succese 
ale țărilor socialiste sînt un exemplu în- 
suflețitor pentru oamenii muncii din Bel
gia, vorbitorul a spus în încheiere ;

Și, datorită victoriilor obținute de țările 

re. Indicele de mecanizare la lucrările de 
scos-apropiat a crescut de la 19 la sută 
în 1955 la 35 la sută în 1960, iar la trans
port de la 84 la sută la 97 la sută.

în locul fabricilor mici, cu utilaje rudi
mentare, în anii puterii populare au apă
rut combinate mari, înzestrate cu utilaje 
modeme de mare productivitate, care 
permit folosirea din ce în ce mai econo
micoasă și complexă a masei lemnoase. 
Datorită grijii partidului și guvernului 
față de ridicarea economică și industriali
zarea regiunii noastre, în raionul Toplița 
s-a construit și dat în folosință un mare 
și modem combinat pentru valorificarea 
complexă și integrală a lemnului.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale muncitorilor din ex
ploatările forestiere a fost creată o largă 
rețea de cabane, cantine, s-a asigurat o 
mai bună aprovizionare cu alimente a 
muncitorilor. Ca și ceilalți oameni ai 
muncii, muncitorii forestieri s-au bucurat 
de măsurile luate de partid și guvern pri
vitor la majorarea salariilor tarifare, re
ducerea impozitelor, creșterea pensiilor, 
cît și la reducerea prețurilor de vinzare la 
peste 2.600 sortimente de produse indus
triale și alimentare.

Amintind sarcinile puse de plenara C.C. 
al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1953 in fața 
organizațiilor de partid, a unităților pro
ductive și a tuturor muncitorilor din in
dustria forestieră, vorbitorul a arătat că 
în centrul activității sale corni ie:ul raional 
de partid Toplița a pus îmbunătățirea 
muncii organizatorice și politice de masă 
pentru îndeplinirea acestor sarcini.

In continuare, ei a arătat că biroul și 
comitetul raional de partid acordă o aten- 
ție deosebită îmbunătățirii compoziției so
ciale a organizațiilor de bază, repartizării 
judicioase a membrilor și candidați lor de 

muncii din Germania occidentală împotri
va politicii războinice a guvernului 
Adenauer, vorbitorul a spus:

încurajați de succesele mărețe și de po
litica de pace consecventă a Uniunii So
vietice, a Republicii Democrate Germane, 
a R. P. Romine și a întregului lagăr so
cialist, Partidul Comunist din Germania 
împreună cu Partidul Socialist Unit din 
Germania, va lupta cu $> mai mare ener
gie pentru stabilirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare germane, pentru salva
rea națiunii germane de la un nou război, 
pentru pace și democrație In Germania 
occidentală.

Hitlerii au venit ș: au plecat, dar noi, 
comuniști:, am rămas. Adanauerii vin și 
pleacă, insă Partidul Comunist din Ger
mania trăiește și luptă. (Aplauze). Cu dt 

sează calea unor și mai mari progrese 
multilaterale in ceea ee privește economia 
națională, bunăstarea si fericirea oameni
lor muncii din Rominia. în aceste reali
zări precum și In prevederile planului dv. 
de perspectivă se vădește, indiscutabil, su
perioritatea marxism-leninismului. Vă 
urăm, tovarăși, cele mai mari succese in 
îndeplinirea sarcinilor pe care vi le puneți 
In față pentru desăvârșirea construirii so
cialismului in scumpa dvs. patrie. 
(Aplauze).

Republica Populară Romînă este o parte 
Integrantă a triumfătoarei lumi socialiste, 
în fruntea căreia sintem cu toții mlndri 
că se găsește marea Uniune Sovietică. Uni
tatea și prietenia de nezdruncinat a tutu
ror țărilor lagărului socialist, colaborarea 
lor in continuă dezvoltare constituie cea 

lagărului socialist, datorită, deci și victo
riilor dvs., tovarăși care reprezentați cu
rajosul popor romîn, oamenii muncii din 
Belgia vor înțelege cu toții că trebuie 
mers mai departe și că, pentru a rezolva 
definitiv problemele sociale care se pun 
la noi cu atîta ascuțime, va trebui să se 
pună capăt cît mai repede cu putință re
gimului capitalist.

Urăm, tovarăși, deplin succes lucrărilor 
celui de-al III-lea Congres al dvs. Fie ca 
biruința să încununeze uriașele dvs. efor
turi. (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 
și cel de-al III-lea Congres al său ! (A-
plauze puternice).

Trăiască prietenia între popoarele Bel
giei și Romîniei ! (Aplauze puternice).

Trăiască pacea și comunismul 1 (Aplauze 
puternice, îndelung repetate).

partid la locurile cele mai importante de 
producție, creării unui larg activ fără de 
partid, educării socialiste și ridicării ni
velului de conștiință a lucrătorilor de la 
exploatări care se află în locuri îndepăr
tate de centrele cu o viață culturală mai 
intensă.

Rezultatele muncii politice desfășurate 
de organizațiile de partid in rîndul mun
citorilor forestieri se oglindesc in succe
sele pe care aceștia le obțin în îndeplini
rea sarcinilor de producție. Astfel, s-â 
ajuns la o creștere a productivității mun
cii fizice cu 29,1 la sută țață de 1935, pre
țul de cost a scăzut față de anul trecut 
cu 1.876.000 lei.

Indicele de utilizare a fagului ca lemn 
de lucru a crescut intre anii 1955—1960 cu 
92 la sută, iar pierderile de exploatare și 
manipulare s-au redus cu 18 la sută față 
de cele din anul 1955. ceea ce reprezintă 
19.500 m.c. masă lemnoasă mai mult. La 
debitarea lemnului de râșinoase in fabri
cile de cherestea, randamentul a crescut 
de la 63.5 ia sută la 67 la sulă echivalind 
cu 53 500 ntc. materie primă in piu».

Vorbitorul s-a refer.t, in continuare la 
necesitatea reducerii continue a pierderi
lor in exploatări, folosirea mai intensivă 
a uuiajexjr și la mai buna aprovizionare 
tehmoo-matonală a întreprinderilor.

Proiectul oe Directive ale celui de-al 
III-lea Congres al PAI R, cu privire la pla
nul de 6 ani și programul de dezvoltare 
a eeosome: naționale in perspectivă — 
a spus in încheiere vorbitorul — deschid 
noi posibilități de dezvoltare a economiei 
forestiere in următor.: ani. Ne angajăm 
in fața Congresului să nu precupețim 
nici un efort pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce ne revm din hotâririle Ce?.- 
greșului- 

partidul nostru striage, in lupta pentru 
pace și democrație, legătura cu mase.e si 
poartă înainte cu curaj stindardul națio
nal, cu atit mai repede va impune el ri
dicarea interzicerii și. deci, desfășurarea 
legală a activității sale.

Perm.-^H-ne. scumpi tovarăși, să vă 
urăm dv. și întregului popor romin suc
cese noi In lupta pentru construcția vic
torioasă a orinduirii socialiste in Repu
blica Populară Romînă 1 (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin, 
avangarda Încercată a poporului romîn I 
(Aplauze puternice.1.

Trăiască lagărul puternic și unit al so
cialismului in frunte cu glorioasa Uniune 
Sovietică 1 (Aplauze puternicei.

Trăiască Pacea1 (Aplauze puternice, în
delung repetate).

mai mare chezășie a succesului și victo
riei dvs. și sintem încredințați că oamenii 
muncii din Rominia vor continua să întă
rească această unitate și prietenie.

Istoria contemporană dovedește în fie
care zi că această unitate a lagărului so
cialist și forța sa morală și materială con
stituie un sprijin extrem de puternic dat 
popoarelor recent eliberate, ca și celor care 
luptă pentru independenta politică împo
triva imperialismului.

După ce a arătat contribuția țării noas
tre la lupta pentru pace și faptul că po
porul indian apreciază profund ajutorul 
dat de R.P.R. Indiei pentru valorificarea 
bogățiilor ei petrolifere, vorbitorul s-a re
ferit la unele aspecte ale luptei Partidu
lui Comunist din India. El a spus) 

Călăuzindu-ne după învățătura marxișt

leninistă, aplicind-o la condițiile Istorice, 
tradițiile șl realitățile țării noastre, noi ne 
străduim să unim toate categoriile de 
forțe democratice și patriotice pentru eli
minarea moștenirii lăsate de colonialism 
și pentru a face ca țara noastră să progre
seze cu pași mari și repezi.

Partidul nostru — a spus el mai departe 
— este mîndru că face parte din mișcarea

Cuvîntarea tovarășului Constantin Adochitei
Tovarăși,

Din raportul prezentat de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej am putut vedea cu toții 
cîtă grijă are partidul nostru pentru ridi
carea bunăstării poporului muncitor. în 
raport se arată că in anul 1965 se vor des
face prin comerțul de stat și cooperatist de 
peste două ori și jumătate mai multă car
ne, de peste patru ori mai mult lapte de- 
cît în anul 1959. Ca unul care muncesc 
în agricultură — ea brigadier zootehnic — 
sînt sigur că aceste sarcini vor fi înfăp
tuite. Avem condiții de a spori producția 
tot mai mult, de la an la an.

în G.A.S. Coțușca. reg. Suceava, noi am 
început să ne ocupăm de creșterea ani
malelor în anul 1950. La început nu a- 
veam condițiile necesare. Datorită ajuto
rului primit din partea partidului am 
reușit ea an de an să sporim numărul de 
animale și odată cu aceasta să mărim pro
ducția și să reducem prețul ei de cost în 
prezent 68 la sută din valoarea producției 
globale a gospodăriei provine din ramura 
zootehnică.

în munca sa de zi cu zi, organizația noa
stră de partid se preocupă îndeaproape de 
problemele creșterii animalelor și luptă 
fără încetare pentru ridicarea producției 
animaliere și pentru ieftinirea eh

Dacă in 1*57 am realizat 1500 litri lapte 
pe cap de vacă furajată, in 1950 am obți
nut peste 3.600 litn. ceea ee ne-a per
mis ca in anul trecut să livrăm statului 
37 833 litri lapte la suta de hectare teren 
agricol si 1X000 kg. carne Ia suta de hec
tare teren arabii. In anul 1959 gospodăria 
și-a încheiat activitatea eu un beneficiu 
de peste 1X00 000 lei dm rare .jp»

Cuvîntarea de salut a delegatului Partidului Comunist 
din Algeria

îa numele Crer ~jtu'.ui Central al Par
tidului Comunist dm Alger-* st etxtvtos ca 
exp.-.m senumetitoie poporului algerian 
care luptă cu arma ia mină pentru inde
pendența sa națxeaâă de aproape șase ani 
de xle. rin să acuc lucrărilor celui de-al 
III-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
■cmta un frățeec și călduros salut. (A- 
ptauzet.

Comuniștii algerieni se bucură de toate 
■neeesnle poporului romin. Ei sint con- 
vin*i că realizarea sarcinilor trasate de 
Cirgresul vostru va constitui un pas ho- 
tăriwr in construirea socialismului in Ro
mânia și dec: o contribuție de neprețuit 
Ia întărirea întregului lagăr socialist, că
tre care, datorită ajutorului eficace pe 
care îl acordă luptta tor, se Îndreaptă din 
ee in ce mai mult privirile popoarelor o- 
primate.

Ponorul alger, an. în lupta inegală, dar 
eroică, dusă împotriva colonialismului 
francez, este pe deplin conștient astăzi, 
de care parte se găsesc prietenii săi și de 
care parte, dușmanii săi. El știe din ex

Cuvîntarea de salut a tovarășului Luis Corvalan
în numele delegației chiliene vă trans

mit salutul frățesc și afectuos al Cornite- 
tului Central al Partidului Comunist din 
Chile. (Aplauze).

Noi, delegația Partidului Comunist din 
Chile, am ascultat cu profundă atenție ra
portul prezentat la al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ne-am 
bucurat tot atît de mult ca și voi de succe
sele voastre. Ne-au impresionat In mod plă
cut strinsa unitate a partidului vostru in 
jurul Comitetului său Central, ideea cons
trucției victorioase a socialismului, priete
nia voastră de nezdruncinat cu toate ță
rile lagărului socialist, și in primul rind 
eu Uniunea Sovietică, entuziasmul revolu
ționar salutar si molipsitor care este în 
rindurile voastre.

După ce a vorbit apoi despre lupta desfă
șurată de poporul chilian pentru a se scu
tura de jugul imperialismului nord-ameri- 
can și al aliaților lor interni — mari mo
șieri $i capitaliști, precum și pentru re
construcția țârii în urma puternicelor cu
tremure ce au avut loc, vorbitorul a spus 
in continuare:

Noi, comuniștii chilieni, continuăm să 
apărăm cuceririle prețioase pe care le-am

Cuvîntarea de salut a tovarășului Haled Bagdaș
Vorbitorul a adus Congresului salutul 

comuniștilor, patrioților și democraților 
din Siria.

Subliniind succesele obținute de țara 
noastră, el a spus apoi : Rominia demo
cratică și populară, care, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn și a Comi
tetului său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, înaintează cu 
pași siguri șl repezi pe calea construcției 
socialiste, ne oferă nouă, arabilor, un mi
nunat exemplu de dezvoltare și progres.

După ce a relevat unele aspecte ale si
tuației maselor muncitoare din Egipt vor
bitorul a spus: Cît despre Siria, care se 
găsea în primele rinduri ale țărilor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu în ce pri
vește dezvoltarea democratică și nivelul 
de trai al poporului, ca și în ce privește 
perspectivele de dezvoltare economică, ea 
a fost împinsă cu ani și ani înapoi.

în prezent — a arătat în continuare vor
bitorul — Frontul Național Democratic nu 
mai este doar o speranță; el e pe cale 

muncitorească internațională, că este în
cadrat în lupta pentru pace, democrație și 
socialism.

în încheiere, noi dorim, tovarăși, lucră
rilor Congresului dvs., care sînt atît de 
adine inspirate și conduse de spiritul marx
ism-leninismului, ca și de propria dvs. 
experiență în construirea socialismului, cel 
mai deplin succes. (Aplauze).

500.000 lei au provenit din sectorul zoo
tehnic. unde s-a realizat un beneficiu net 
de 1.112 lei la fiecare vacă furajată.

Iată dteva probleme de care ne-am o- 
cupat noi In scopul măririi și ieftinirii 
producției de lapte. Noi mergem pe linia 
de a crește turma de vaci numai pe sea
ma junincilor din producția proprie. Ju- 
nincile bine dezvoltate și îngrijite înaintea 
fătării, ajung in scurt timp vaci cu produc
ții ridicate de lapte.

O condiție de care depinde în primul 
rind sporirea producției de lapte este asi
gurarea bazei furajere și furajarea rațio
nală a animalelor. Socotesc că este foarte 
bine eă In raportul prezentat de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej se atrage in mod deo
sebit atenția asupra acestui lucru, deoa
rece fără furaj suficient și de bună cali
tate nu poate fi vorba de producții mari 
de lapte și carne Ne-am convins din pro
pria experiență de justețea indicației date 
de partid, eă cel mai bun furaj este cel in- 
siloznt

Pe baza experienței practice noi am tras 
concluzia că silozul trebuie folosit in tot 
cursul anului. nu numai in iarnă. Iată de 
ee spun aceasta : în anul 1959 eînd am în
ceput pășunatul secarei verzi am dat seara 
vacilor și eit* 1* kg. siloz și am obținut cite 
14 litri lapte pe n pe cap de vacă furajată. 
Din 13 mai eînd am scos vacile in tabăra 
unde aveam un eneveer verde bun de se
cară. borceag și pășune și de cind n-am 
mai folosit silexul in alimentație. producția 
ce lapte a scăzut cu 2 litri pe zi la fiecare 
vacă.

Colectivul de muncitori de la GAS. Co
țușca n-a făcut un secret din experiența 

periență că armele care decimează popu
lația civilă algeriană sint armele NAT. Ci
ulul. E sue de asemenea că avioanele care 
devastează și pirjciesc adesea cu napalm 
regiuni întregi, fără să le pese că in aceste 
regiuni se găsesc femei, copii și bătrîni, 
sint avioane americane. El a constatat că 
la fiecare sesiune a intilnirilor internațio
nale, S.U.A și guvernele țărilor așa-zis 
„libere“ sint acelea care vin in ajutor im
perialismului francez.

Referindu-se în continuare la lupta e- 
roică a poporului algerian pentru elibera
rea patriei sale, vorbitorul a spus : In a- 
ceastă luptă împotriva imperialismului 
francez, partidul nostru, credincios prin
cipiilor marxist-leniniste, a plătit un tri
but greu : mai mulți membri ai Comite
tului său Central, ca și numeroși acti
viști ai săi au căzut eroic, infruntînd duș
manul, alături de alți patrioți. Susținînd 
acțiunile Guvernului Provizoriu al Repu
blicii Algeria și Armatei de Eliberare Na
țională, partidul nostru participă cu toate 

obținut in ultimii ani: unitatea sindicală 
a clasei muncitoare, unitatea comuniștilor 
și socialiștilor, unitatea partidelor care 
formează frontul acțiunii populare. în a- 
celași timp noi facem eforturi pentru a 
amplifica acțiunea comună in cele mai 
vaste sectoare și pentru a face noi pași 
Înainte în făurirea alianței muncitorilor și 
țăranilor. Cu privire la această problemă, 
in luna octombrie va avea loc în țara noas
tră un mare Congres național al ță
ranilor.

Referipdu-se la o serie de succese obți
nute de partid în activitatea sa, vorbitorul 
a spus: Sintem siguri că vom con
tinua să îndeplinim toate îndatoririle 
noastre internaționale organizînd tn spe
cial la maximum acțiuni de solidaritate cu 
revoluția cubană și, în același timp, vom 
da cu succes bătălia împotriva dușmanilor 
ascunși ai socialismului, revizioniștii 
iugoslavi, care și-au făcut semnalată pre
zenta în țara noastră, căutînd să atragă 
In mreaja lor pe aliatul nostru, partidul 
socialist

Grandioasele succese ale tuturor țărilor 
lagărului socialist și lupta popoarelor din 
lumea întreagă impotriva imperialismului 

de a se realiza, în ciuda tuturor greută
ților. Muncitorii, țăranii, studenții, tine
retul, femeile, ofițerii patrioți, reprezen
tanții burgheziei naționale din Siria își 
unesc forțele în cel mai larg front națio
nal in lupta pentru recucerirea demnității 
naționale și democrației, pentru a asigura 
poDorului sirian, libertate și pîine I

In aceste clipe, etnd forțele imperialis
mului și ale reacțiunii simt cum le arde 
pămintul sub picioare, poporul nostru, ca 
și fiecare popor mare sau mic din lumea 
întreagă, nutrește cele mai profunde sen
timente de recunoștință față de Marea 
Uniune Sovietică, față de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și Comitetul 
său Central. In frunte cu tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, port-drapel al fide
lității față de marxism-leninism, erou al 
păcii mondiale, care a d.at • ripostă fermă

Trăiască Republica Populară Romînă 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia și colaborarea între 
Romînia și India ! (Aplauze puternice).

Trăiască internaționalismul proletar I 
(Aplauze puternice).

Trăiască marxism-leninismul 1 (Aplauze 
puternice, prelungite).

sa. Cu ajutorul comitetului’ regional de 
partid noi am făcut cunoscută experiența 
noastră tuturor colectivelor din gospodă
riile de stat și gospodăriile agricole colec
tive din regiune.

Un lucru hotărîtor în sporirea continuă 
a producției animaliere este creșterea 
cadrelor de muncitori care se ocupă de în
grijirea animalelor. Un muncitor calificat 
poate face dintr-o vacă slabă una bună. 
O atenție deosebită acordăm ridicării ca
lificării tinerilor muncitori veniți să lu
creze în gospodăria noastră.

Pentru a arăta rolul cadrelor în crește
rea producției, mă voi referi la următorul 
exemplu. La secția de Ia Bivol, gospodăria 
noastră are 100 vaci, care în 1958 dădeau 
rezultate slabe. Organizația de partid 
a hotărît să fie trimis acolo ca bri
gadier comunistul Amitrului Vasile, mul
gător fruntaș. Ajutat de organizația de 
partid, acesta a reușit cu aceiași mulgător^ 
— care înainte nu realizau planul — să 
ridice în decurs de un an producția pe cap 
de vacă de la 2.400 litri la peste 3.000.

Rezultatele obținute de noi se datoresc 
în primul rind conducerii juste de către 
partid. Aceste rezultate oglindesc munca 
comuniștilor din gospodăria noastră care 
dovedesc prin fapte că merită cinstea de 
a fi membri ai Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Tinînd seama de importantele sarcini 
prevăzute in proiectul de Directive ale ce
lui de-al III-lea Congres al partidului nos
tru, noi. lucrătorii din G.A.S. Coțușca, vom 
întări și aplica mai bine metodele agroteh
nice și zootehnice înaintate pentru a putea 
obține astfel producții din ce în ce mai 
mari.

forțele sale la înfringerea colonialiștilor 
francezi și a aliaților lor.

Subliniind importanța luptei pentru 
pace a țărilor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică, vorbitorul a spus: 
Partidul comunist algerian, ca și celelalte 
partide frățești, susține fără rezerve ati
tudinea conducătorilor Uniunii Sovietice 
și felicită călduros pe tovarășul Hrușciov 
pentru acțiunea sa neobosită in favoarea 
păcii. (Aplauze).

După ce și-a exprimat încrederea în 
victoria cauzei poporului algerian vorbi
torul a încheiat:

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin 1 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia dintre poporul romîn 
și poporul algerian 1 (Aplauze puternice).

Trăiască pacea și independența tuturor 
popoarelor 1 (Aplauze puternice).

Trăiască comunismul 1 (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

și războiului deschid posibilitatea certă — 
și nu iluzorie - de a obliga capitalismul 
să accepte duelul pe tărîmul întrecerii 
pașnice între statele cu sisteme diferite.

Partidul nostru sprijină întrutotul 
orientarea dată în discursul tovarășului 
Hrușciov și apreciază la justa valoare po
litica de pace a Uniunii Sovietice, politică 
atît de plină de inițiative creatoare, elas
tică, dinamică, fermă, combativă.

Mulțumim Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn pentru faptul că 
ne-a invitat la acest important Congres si 
că avem in felul acesta ocazia să vedem 
cu ochii noștri victoriile voastre.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn. 
care se călăuzește de știința mereu vie a 
marxism-leninismului și conduce poporul 
vostru pe un drum victorios! (Aplauze 
puternice).

Trăiască marea familie unită a parti
delor comuniste din toată lumea în frunte 
cu Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice I (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia dintre popoarele ro
min și chilian I (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

politicii de agresiune a imperialismului 
american, obligîndu-1 să se înfățișeze în 
ochii popoarelor așa cum este — cu toate 
crimele sale, cu toate contradicțiile și slă
biciunile sale.

Orice patriot arab cinstit, de orice ten
dință ar fi el, salută din toată inima poli
tica sovietică de pace și coexistență paș
nică, atît de sinceră și de consecventă in 
ee privește apărarea păcii, cît și in ce 
privește apărarea drepturilor popoare
lor la libertate și independență. (Aplauze).

Trăiască marele lagăr socialist unit, în 
frunte cu Marea Uniune Sovietică 1 (A- 
plauze puternice).

Trăiască Romînia Populară 1 Aplauze 
puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romin ' 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia rose. _*--araoă ! ți
pi auze puternice).

Trăiască Pacea I (Aplauze pstmance. » 
delung repetate).



Congresul al III-lea
al Partidului Muncitoresc Romîn

Cuvîntarea de salut a tovarășului Ezechil Papaioanu
In numele Comitetului Central al Parti

dului Progresist al Poporului Muncitor din 
Cipru (A-KEL) transmitem Congresului al 
III-lea al P.M.R., guvernului și poporului 
romîn salutul nostru călduros și frățesc, 
urările noastre cele mai bune de succes 
în lupta măreață dusă de poporul din 
R. P. Romînă pentru construirea socia
lismului și pentru pace. (Aplauze).

Al treilea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn este convocat într-un mo
ment deosebit de critic pentru pacea mon
dială, însă într-un moment în care, con
comitent, dezvoltarea și progresele lagă
rului socialist și în primul rînd ale Uniu
nii Sovietice, deschid în fața întregii ome
niri perspectiva unui viitor luminos, plin 
de speranțe.

După ce s-a referit la acțiunile agresive 
ale imperialiștilor americani, vorbitorul a 
spus :

însă, în pofida intențiilor evidente ale 
cercurilor monopoliste-imperialiste și ale 
neofasciștilor de la Bonn, spre un nou 
război mondial, el nu poate fi considerat

inevitabil pentru că politica consecventă 
de pace, puterea și prestigiul Uniunii So
vietice și ale întregului lagăr socialist, forța 
mereu crescîndă a mișcării pentru pace 
chiar și în țările imperialiste, precum și 
lupta crescîndă a popoarelor pentru inde
pendență, sînt în măsură să împiedice for
țele imperialiste agresive de a provoca un 
nou conflict mondial.

După ce s-a referit la lupta pentru pace 
a poporului cipriot, vorbitorul a spus:

Poporul cipriot este mic ca număr, dar 
el știe că nu este singur în lupta sa ti
tanică de eliberare națională antiimpe- 
rialistă. El are aliați și sprijinitori în po
poarele din Grecia, Turcia și toate ce
lelalte țări ale Orientului Mijlociu. El 
este sprijinit și ajutat de toate popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, pen
tru independența națională. El este spri
jinit și ajutat de marele lagăr al socia
lismului și de atotputernica Uniune So
vietică.

Arătînd că succesele țărilor socialiste în
suflețesc poporul cipriot, vorbitorul a spus:

Astăzi are loc pe plan mondial o trans-

formare revoluționară în gir.direa și acti
vitatea oamenilor, trecerea de la vechi la 
nou, de la coșmarul asupririi naționale, 
sărăciei, războiului și pustiirii, spre reali
zarea idealurilor de libertate, bunăstare, 
pace, progres social și a unei culturi so
cialiste superioare. Omenirea trăiește as
tăzi epoca marilor transformări revolu
ționare, epoca cînd visurile cele mai fan
tastice ale omului au început să devină o 
realitate. Le transformă in realitate co
munismul care este speranța și viitorul 
omenirii.

Trăiască al III-lea Congres al P3Î-R. ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască harnicul popor romîn ! (Aplau
ze puternice).

Trăiască marea Uniune Sovietică, bas
tion al păcii și al socialismului—comunis
mului ! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea frățească și lupta 
tuturor popoarelor de pe glob pentru pace, 
independență națională, democrație, pro
gres social și socialism ! (Aplauze puter- 
nice, îndelung repetate).

Cuvîntarea de salut a tovarășului Dominique Urbany
Este pentru mine o mare cinste și bucu

rie de a transmite Congresului și întregu
lui dv. partid cel mai călduros salut fră
țesc din partea comuniștilor din Luxem
burg, cel mai călduros salut și însuflețite 
bune urări din partea oamenilor muncii 
din țara noastră pentru uriașele succese 
obținute de poporul vostru 
vostru în construirea 
(Aplauze).

Succesele voastre atît de 
care deschid poporului romîn minunate 
perspective și care deschid drumul spre 
comunism sînt totodată o importantă con
tribuție la întărirea mai departe a lagă
rului socialist din lume.

Arătînd cît de groaznic ar fi un nou

și de partidul 
socialismului.

impresionante

război și referindu-se la lupta pentru pace 
a oamenilor muncii din Luxemburg, vor
bitorul a spus în continuare :

Oamenii muncii din Luxemburg, parti
dul comunist, duc lupta pentru pace în 
condiții foarte grele. în țară dictează 
stăpînii marilor trusturi și miniștri ai 
Montan-Union-ului și ai pieții comune. La 
granița noastră de răsărit renaște devenind 
tot mai periculos militarismul vest-ger- 
man. Vremelnica conjunctură economică 
favorizează diverse iluzii reformiste în 
sînul muncitorimii. Prin minciună și dena
turare, prin șantaj, corupție și intimidare, 
reacțiunea încearcă să desfășoare și să în
trețină războiul rece. Dar toate aceste 
greutăți nu au putut pînă acum și nici nu 
pot de acum înainte să împiedice masele

populare să gîndească mai limpede. La ul
timele alegeri parlamentare partidul nos
tru a ciștigat în mod simțitor voturi.

Ne înapoiem în țara noastră de la Con
gresul dvs. cu încredere și mai mare în 
victoria clasei muncitoare, în cauza so
cialismului. in triumful și victoria oame
nilor muncii din Luxemburg asupra capi
talismului monopolist și asupra instigato
rilor la război.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn! 
(Aplauze puternice).

Să trăiască și să se dezvolte Republica 
Populară Romînă! (Aplauze puternice).

Trăiască comunismul(Aplauze puter
nice, prelungite).

Cuvîntarea tovarășului Vasile Vîlcu
Așa cum s-a arătat în raportul Comite

tului Central, în întreaga țară au fost 
construite noi unități industriale care au 
mărit avuția națională, au ridicat la o via
ță nouă regiuni aflate, in stare de înapo
iere, au schimbat înfățișarea patriei noa
stre.

Alături de celelalte regiuni ale țării, și 
regiunea Constanța a fost trezită la o nouă 
viață. în trecut în regiunea noastră indus
tria era aproape inexistentă. Datorită poli
ticii leniniste a partidului, de industriali
zare socialistă a țării, ponderea industriei 
în economia regiunii a crescut de la 45r9 
la sută cît era în 1955 la 54,1 la sută în 
anul 1959.

în viața satelor noastre au avut loc de 
asemenea profunde schimbări social-eco- 
nomice. Pe baza politicii leniniste a parti
dului nostru cu privire la transformarea 
socialistă a agriculturii, comitetul regional 
de partid a mobilizat organele și organi
zațiile de partid și de stat în vederea des
fășurării muncii politice de masă pentru 
convingerea și atragerea, pe baza liberului 
consimțămînt, a țăranilor muncitori pe fă
gașul socialismului. Ca rezultat al acestei 
munci, în octombrie 1957 procesul de colec
tivizare a agriculturii în regiunea noastră 
a fost încheiat.

în această muncă comitetul regional 
de partid a primit un ajutor prețios din 
partea Comitetului Central, care a anali
zat în dese rînduri activitatea noastră 
și ne-a dat sprijinul și îndrumările ne
cesare.

Transformările revoluționare care au a- 
vut loc în satele regiunii noastre au 
schimbat din temelii viața țărănimii mun
citoare. Aceasta iese șj mai mult în evi
dență dacă comparăm situația de azi a 
țărănimii muncitoare cu aceea din timpul 
regimului burghezo-moșieresc. De pildă, în 
trecut, peste 25 la sută din țăranii mun
citori nu aveau nici un fel de unelte de 
muncă. în fostele județe Constanța și Tul- 
cea existau numai 119 tractoare și 124 ba
toze și acestea erau proprietatea moșieri
lor și chiaburilor. Din totalul suprafeței 
arabile doar 68,8 la sută era lucrat, restul 
rămînea an de an pîrloagă. în 1938 în Do- 
brogea nu exista nici un inginer mecanic, 
iar un inginer agronom revenea la 
40.000 ha.

Cu totul alta este astăzi situația agri
culturii dobrogene. Exploatarea moșierilor 
și chiaburilor a fost lichidată. Prin grija 
partidului și guvernului, agricultura regiu
nii noastre a fost înzestrată cu 6.138 trac
toare fizice, cu 1.280 tractoare mai mult de- 
cît avea toată Romînia burghezo-moșie- 
rească, 3.273 combine cerealiere și multe

mașini și unelte agricole. în agricul-alte 
tura regiunii lucrează 2.252 cadre de ingi
neri și tehnicieni agronomi, zootehniști și 
mecanici.

Colectivizarea totală a agriculturii în 
regiunea noastră a Creat posibilități neli
mitate de creștere a producției vegetale 
și animale, de ridicare a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor muncii. 
Producția de cereale este in prezent de 
peste 2 ori mai mare decît cea realizată 
în cei mai buni ani din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc.

Pe baza indicațiilor tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Consfătuirea de la Cons
tanța a țăranilor și lucrătorilor din secto
rul socialist al agriculturii, organele și 
ganizațiile de partid au pus accent pe 
dezvoltarea multilaterala a G-A.C. și 
țâri rea lor economi co-organizatoricâ.

O dezvoltare însemnată a cunoscut în 
regiunea noastră sectorul creșterii anima
lelor.

Dacă în 1955 aveam în G.AS și G-A.C. 
din regiune 20.000 taurine din care 9.852 
vaci, în prezent avem 68 136 taurine din 
care 27.000 vaci ; de asemenea, avem 
1.150.000 oi cu lînă fină și semifină, 
162.500 porci și peste 1.200.000 păsări.

Dezvoltarea economică multilaterală a 
G.A.C. și obținerea de producții sporite 
la ha. au permis gospodăriilor să valori
fice prin organizațiile comerciale de stat 
și cooperatiste importante cantități de ce
reale, carne, lapte, ouă și altele. Venitu
rile bănești realizate din aceste vinzări 
către stat s-au ridicat în anul 1959 la suma 
de peste 390.000.000 lei.

Ca urmare a creșterii veniturilor, fondul 
de bază al G.A.C. a ajuns în 1959 la 
341.420.000 lei, revenind la 100 ha. 57.541 
lei față de 30.000 lei în 1955.

Cu toate succesele obținute în dome
niul dezvoltării economico-organizatorice 
a G.A.C., comitetul regional de partid 
consideră că mai are mult de făcut în 
această privință. Mai avem G-A.C. care 
nefiind îndrumate și ajutate suficient de 
organele și organizațiile de partid, nu 
folosesc toate posibilitățile pe care le au 
pentru dezvoltarea lor multilaterală.

Ca urmare a succeselor obținute în do
meniul dezvoltării economiei și a grijii 
permanente a partidului și statului nostru 
pentru bunăstarea oamenilor muncii, în 
traiul țăranilor colectiviști din regiunea 
Constanța s-au petrecut mari schimbări. 
Ei duc astăzi o viață frumoasă din ce în 
ce mai îmbelșugată.

In perioada 1955—1959 peste 33.000 fa
milii de colectiviști și-au construit case 
noi, peste 6.500 și-au cumpărat mobilă, 
25.348 de aparate de radio sau difuzoare,

or-

in-

9.000 biciclete și motorieiete și multe ase
menea obiecte. Au fost eiectrificaie priiâ 
in prezent 143 sate în aces:e an vor fi 
complet electrificate raioanele Negru Vodă 
și Medgidia, iar pînă in 1965. er.ergra 
electrică va pătrunde în toate satele re
giunii noastre.

Grija partidului și guvernului față de 
om, față de nevoile sale materiale ș: c-l- 
turale se reflectă puternic și în m.n uza
tele construcții, demne de epoca în care 
trăim, de la Eforie, Mangalia, Mama a șâ 
Vasile Roaită.

Pe litoraL unde în trecut se desfăuu 
numai burghezia și moșierii, asiări i$i pe
trec concediul sau îș: refac sănăta^a zac 
de mii de oameni ai munciL

Cu prilejul dezba:erii proiectului de Di
rective ale Congresului al III-lea al 
P-MJL. oemenii muncii din regiunea noa
stră și-au manifestat entuziasmul față de 
perspectivele luminoase care se deschid 
poporului nostru în următorii ani.

în perioada 1960—1965 producția globa
lă industrială a regiunii va crește conside
rabil. Se va dezvolta capacitatea de pro
ducție a uzinei de superfosfați și arid 
sulfuric de la Năvodari, se va introduce o 
nouă linie tehnologică la fabrica de ciment 
Medgidia, se vor începe lucrările in vede
rea exploatării minereului de fier de la 
Palazu Mare.

Agricultura regiunii noastre va cunoaște 
și ea o puternică dezvoltare. Ne propu
nem ca prin mecanizarea complexă a lu
crărilor, folosirea pe scară largă a îngră
șămintelor chimice și naturale, prin folo
sirea semințelor de înaltă productivitate 
și lărgirea suprafețelor irigate să obținem 
pînă în 1965 o producție medie de cereale 
pe regiune de cel puțin 1.800 kg griu și 
3.000 kg. porumb boabe

Vom acorda o atenție 
rii șeptelului și măririi 
nimalelor, în special a

Prin creșterea continuă a producției ve
getale și animale vom contribui în mai 
mare măsură la constituirea fondului cen
tralizat al s ta tu lu L

Pentru realizarea sarcinilor mari ce ne 
revin, vom îmbunătăți continuu munca 
pentru ridicarea rolului conducător al or
ganelor și organizațiilor de partid în des
fășurarea activității economice și politico- 
educative în toate sectoarele de activitate.

Asigurăm Congresul că sub conducerea 
Comitetului nostru Central vom îndeplini 
cu cinste aceste sarcini, aducînd astfel 
contribuția noastră la efortul întregului 
popor pentru desăvirșirea construcției so
cialiste în scumpa noastră patrie — Repu
blica Populară Romînă.

la ha.
deosebită crește- 
productivitâții a- 
vacilor de lapte.

Vizite ale unor oaspeți 
sosiți la Congresul 

al P. M. R.al III-lea
Vineri după-amiază tovarășii 

Hermann Axen, membru al C.C. 
al P.S.U.G., redactorul șef al 
ziarului „Neues Deutschland" și 
Luise Marscheider, vicepreședin
te al Cooperativei agricole de 
producție din Ilberstaedt, mem
bri ai delegației Partidului So
cialist Unit din Germania, care 
participă la lucrările celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., au 
făcut o vizită la Uzinele „23 
August" din Capitală

Muncitorii din secțiile vizi
tate au făcut o primire deose- 
b.t de călduroasă oaspeților ger- 

Tovarășul Herman Axen 
• Balțumit pentru prietenia și 
aâlăvra cu care au fost întîm*

le-iu fost oferite 
ribase cb Specie di> activita- 
W Căaeăar .23 Angart".

leem, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Izrael și secretar al 
districtului Nazareth al P.C. 
din Izrael, au vizitat Muzeul 
de istorie a Partidului Mun
citoresc Romîn.

(Agerpres)

Manifestări artistice-culturale 
în cinstea

Oamenii muncii din Capi
tală |i din țară participă cu 
însuflețire la manifestările 
artistice-culturale ce se desfă
șoară în continuare în cinstea 
Congresului al III-lea al 
P.M.R.

Muzeul de istorie a Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
fost vizitat zilele acestea de 
numeroase grupuri de mun-

SPORT
1

feferl fză, mem-
^rtidului Co- 

SMBNB Aa toael, care par- 
-- • ■— • ce'.Ji de-a’,

el P.M.R. Sa
ils,J secretar gene- 

artidului Comunist 
zrael, și El-Qu2sem Sa-

Duminică se vor desfășura se
mifinalele ..Cupei R.P.R.“ la 
fotbal. La Orașul Stalin va avea 
loc jocul dintre echipele Dinamo 
Obor și Știința Timișoara în timp 
ce la Constanța se vor întâlni 
formațiile Dinamo Bacău și Pro. 
greșul București,

La 8 iulie se va da plecarea 
din orașul Leningrad, într-un 
mare concurs internațional de 
motocros la care vor participa 
echipe din R. Cehosloviacă, R, D. 
Germană, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă R. P. Mongolă, Olanda, 
Anglia, Danemarca, Franța R. F. 
Germană și Elveția. Traseul 
competiției va trece prin orașele 
Leningrad, Talin și Riga.

în sala sporturilor Dinamo din 
Capitală se va desfășura astăzi 
întâlnirea internațională feminină 
de floretă dintre echipele selec
ționate ale R. P. Romîne șl 
Franței. Dimineața de la ora 11 
este programat meciul dintre e- 
chipa secundă a țării noastre și 
echipa Franței iar după-amiaza 
de la ora 19 arâ loc întâlnirea 
R.P.R. I—Franța. Duminică la 
orele 9 și 17 va avea loc un con
curs individual la care vor par
ticipa cele mai bune floretiste 
din cele două țări. Echipa R.P.R. 
este alcătuită din: Olga Orban- 
Szabo, Maria Vicol. Ecaterina 
Orb și Eugenia Mateianu.

(Agerpres)

Congresului
citări de la Atelierele C.F.R 
„Grivița Roșie", Atelierele 
Centrale I.T.B., Fabrica „Ter- 
motehnica", Uzinele „Klement 
Gottwald", studenți și cadre 
didactice ale Institutului A- 
gronomic „Nicolae Bălcescu11, 
cursanți ai școlii de partid din 
Galați, ai Școlii tehnice de 
maiștri din Constanța, nu
meroși activiști de partid, din 
Capitală și din țară, lucrători 
din instituții, elevi ai unor 
școli medii.

★
La clubul Uzinelor „Steagul 

Roșu" din Orașul Stalin, for
mațiile artistice de amatori 
ale constructorilor de autoca
mioane au prezentat poemul 
„Te slăvim Partid iubit", iar 
la clubul Uzinelor de trac
toare „Ernst Thălmann" a 
avut loc un spectacol consa
crat realizărilor obținute în 
cinstea Congresului partidului.

★
Vineri după-amiază. în sala 

de spectacole a clubului Uzi
nelor „Republica" din Capita
lă a avut loc un concert pen
tru muncitorii uzinelor, pre
zentat de orchestra simfonică, 
corul și corul de copii ale Ra- 
dioteleviziunii.

(Agerpres)

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

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Ziarul ,,Pravda" din 24 iunie 
publica pe aproape trei pagini 
cuvintările de salut rostite în 
cadrul celui de al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn de Todor Jivkov, Antonin 
Novotny, Pin Cijen, Walter 
Ulbricht, Jânos Kâdâr. Edward 
Ochab, Hvsr.i Kapo, Kim Cian 
Man. Le Duan și T. Dugursurun.

Ziarul publică de asemenea 
pe prima pagină corespondența 
din București semnată de E. Ki
selev și M. Stepicev, intitulată : 
..Ne însuflețește marele stindard 
al marxism leninismului".

„Ședințele Congresului 
monstrează în mod elocvent 
tețea profundă a concluziei 
izvorul tuturor victoriilor
lupta pentru socialism este fide
litatea față dc marea învățătură 
marxist-leninistă, unitatea și coe
ziunea partidului și poporului, 
traducerea consecventă în viață a 
principiilor internaționalismului 
proletar, întărirea neobosită a 
puternicului lagăr al socialismu
lui. prietenia frățească a tuturor 
țârilor socialiste".

„Delegații vorbesc cu un sen
timent de legitimă mîndrie — 
se scrie în continuare — despre 
cifrele grandioase ale planului 
de perspectivă care reprezintă o 
contribuție a poporului romîn 
la lupta comună a țărilor socia
liste pentru socialism ți comu

de
ju

ca 
în

Ziarul „Trud" intitulează da
rea de seamă cu privire la 
loerârile Congresului Partidu- 
ln Muncitoresc Romîn: ,JFap- 
tele glorioase ale constructorilor 
•QcaiÎMnului". „Sovietskaia Ros
sis'*. „Ekonomiceskaia Gazeta", 
..Sovetski Flot". „Krasnaia Zvez- 
da”. _Ko’nsomol«kaia Pravda", 
Velskaia Jlxni", publică de a'c" 
■reel materiale consacrate lu
crărilor Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

BERLIN 24 (Agerpres). — 
Ziarul «Neues Deutschland* 
pcbică cuvîntarea de salut a 

Alfred Kubln, reprezen
tantul Partidului Comunist 
c:n Germania, precum și cu
vin țările altor reprezentanți 
a: partidelor frățești sub titlul 
«Fcr^e-e păcii cresc neccate-

tării de salut a tovarășului 
N. S Hrușciov la Congresul 
al III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn. Ziarul sublinia
ză că în această cuvîntare 
s-au dat răspunsuri principia
le și precise la problemele ivi
te după torpilarea conferinței 
de la Paris și s-a arătat încă 
o dată caracterul realist și vi
abilitatea politicii de coexis
tență pașnică.

„Berliner Zeitung" publică 
cuvîntărije de salut sub titlul 
„Unitatea lagărului socialist 
este de nezdruncinat".

★
VARȘOVIA 24 (Agerpres).- 

Ziarele poloneze continuă să 
publice relatări cu privire la 
dezbaterile Congresului al III- 
lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Ziarele „Trybuna Lu- 
du", „Zycie Warszawy", „Glos 
Pracy", „Sztandar Mlodych", 
rZolmierz Wolnosci" reproduc 
o fotografie reprezentînd pe 
tovarășul Gomulka în Bucu
rești.

In relatările consacrate 
Congresului se menționează 
cuvintările rostite de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Petre Bo- 
rilă și Ion Gheorghe Maurer.

Presa poloneză continuă de 
asemenea să comenteze cuvîn
tarea de salut rostită de N. S. 
Hrușciov la Congres.

Ziarul „Slowo Powszechne" 
relevă importanța deosebită a 
cuvîntării rostite de N. S. 
Hrușciov la București. în a- 
ceastă cuvîntare, subliniază 
ziarul, este reafirmată justețea 
tezelor Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. cu privire la 
coexistența pașnică.

★
NEW YORK 24 (Agerpres) 

în corespondențele trimișilor 
lor speciali din București, a- 
genții de presă și ziare ame
ricane redau o seamă de pre
vederi importante, privitoare 
la dezvoltarea economiei na
ționale a R. P. Romîne, cu
prinse in raportul tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej la Congresul al 
III-lea al P.M.R.

Ziaiul „Washington Post" a 
publicat o corespondență în 
legătură cu raportul Comite
tului Central. Ziarul citează 
de pildă, faptul că în cei cinci 
ani care au trecut de la ulti
mul congres al partidului 
producția industrială a Romî- 
r.ld a crescut cu 67 ia sută, 
iar sectorul socialist al agri- 
culturiî -pp-py-n-ă ia prezent 
81 la sută.

„New York Times" scrie, 
printre altele : „Gheorghiu- 
Dej, a spus că pînă în 1965 
valoarea producției industriale 
globale a Romîniei va fi mai 
mult decît. dublă față de 1959, 
iar pînă în 1975, aceasta va 
crește de șase ori în compara
ție cu cea din 1959“

După ce citează cifre din 
raport în legătură cu crește
rea producției de energie elec
trică și de fontă,’ziarul scrie 
în continuare : „Cel mai im
portant proiect prevăzut în 
plan este noul Combinat side
rurgic de la Galați, port la 
Dunăre. Cînd va fi terminat
— în 1970 — acest combinat 
urmează să aibă o capacitate 
anuală de 4.000.000 tone de 
oțel". „New York Times" sem
nalează prevederile pentru 
1965 a creșterii bunurilor de 
larg consum și a producției 
agricole.

Privitor la problemele , de 
politică externă „New York 
Times" se referă printre al
tele, la acel pasaj din raport 
în care este proclamată do
rința fermă a Romîniei de a 
obține îmbunătățirea rela
țiilor între statele balcanice. 
„Liderul romîn — scrie ziarul
— a reînnoit oferta de a se 
ține o întîlnire a șefilor tu
turor guvernelor din Balcani 
pentru a face din Balcani „o 
zonă a păcii și o zonă denu- 
clearizată".

★
LONDRA 24 (Agerpres). — 

Intr-o corespondența specială 
din București în legătură cu lu
crările celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn, ziarul britanic „Daily 
Worker" relatează despre rapor
tul Comitetului Central. t.1n 
raport — scrie ziarul — se sub
liniază că capacitatea industrială 
a Romin.'ei a cunoscut o 
asemenea dezvoltare incit în 
I960 Romînia produce în 11 
săptămîni echivalentul între
gii producții anuale a anu
lui 1938... Planul de perspec
tivă pe 15 ani — scrie în conti
nuare ziarul — asigură accelera
rea industrializării socialiste a 
țării. Studiile întreprinse au ară
tat posibilitatea creșterii produc
ției globale industriale de șase 
ori pînă în anul 1975.

★
ROMA 24 (Agerpres). — Zia

rul 31 Messaggero" relatează 
in corespondența sa in legă- 

, tură cu lucrările celui de-al 
III-lea Congres al Partidului

Muncitoresc Romîn despre ra
portul Comitetului Central al 
partidului, prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Referindu-se la partea con
sacrată situației internaționa
le, ziarul subliniază că Romî
nia sprijină cu fermitate pro
punerile guvernului sovietic 
pentru dezarmarea generală 
și totală și reînnoiește propu
nerea privind colaborarea cu 
toate puterile balcanice și ex
cluderea completă a armelor 
nucleare din această zonă.

★
VIENA 24 (Agerpres). — 

Presa austriacă publică rela
tări privind lucrările Congre
sului al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Referindu-se la raportul C.C. 
prezentat la Congres de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
„Die Presse" subliniază că în 
Romînia „au fost deja create 
bazele economice ale socialis
mului0 și consemnează unele 
date din planul de șase ani îxr 
ce privește dezvoltarea viitoa* 
re a industriei și agriculturii 
din R.P. Romînă.

★
BERLIN 24 (Agerpres). * 

Ziarele vest-germane publică 
informații asupra desfășură
rii lucrărilor Congresului al 
III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn și prezintă date 
din raportul Comitetului Cen
tral.

Ziarul „Frankfurter Allge- 
meine" reține în mod deose
bit cifrele ilustrînd creșterea 
impetuoasă a producției indu
striale și dezvoltarea agricul
turii în ultimii ani, precum și 
unele din obiectivele mai im
portante ale planului de șase 
ani și ale programului econo
mic de perspectivă.

★
PR AGA 24 (Agerpres). —Sub 

titlurile : „Substanțiale discu
ții la Congresul al III-lea“ 
(..Zemedelske Noviny"), „Ro
mînia înaintează spre un vii
tor fericit" („Svobodne Slovo“), 
„Prin muncă construiesc pa
tria0 („Mlada Fronta") și al
tele. ziarele cehoslovace pu
blică ample relatări asupra 
desfășurării lucrărilor Congre
sului al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn, precum și 
fotografii ilustrînd realizările 
obținute de poporul romîn în 
perioada dintre cele două 
Congrese ale partidului.

luminarea Premiului internațional 
Du BoisLenin lui

WASHINGTON 24 (Ager- 
presk — TASS transmite : La 
23 iunie, la Ambasada U R.SS 
din Statele Unite a avut loc 
festiv, in minării Premiu
lui internațional Lenin 3>en- 
tru ir.tăr.rea păr.: între po
poare" dr-ului William E. B. 
Dj Bois. eminent ca de ști
ință, scriitor yi fruntaș al vie
ții publice americane, căruia 
i s-a conferit acest premiu 
pentru meritele sale remarca
bile în lupta pentru menține
rea și întărirea pârii.

în numele comitetului pen
tru premiile internaționale Le
nin laureatul a fost salutat ru 
căldură ce M. N. Smimovski, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
torim al U R^-S. în Statele 
Unite.

După ce s-a dat citire hotă- 
rîrii comiterului cu privire la 
decernarea Premiului interna
țional Lenin lui William Du

acest

Bois, M. N. Smimovski î-a 
înmînat medalia de aur și di
ploma și a dat citire telegra
melor de felicitare adresate 
lui de N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și de un grup 
de activiști ai Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii.

Copii au oferit buchete de 
flori lui Du Bois și soției sale.

Salutindu-1 cu căldură pe 
Du Bois în numele reprezen
tanților vieții publice ameri
cane aflați în sală, pictorul 
Rockwell Kent, președintei* 
Consiliului național pentru 
prietenia americano-sovietică. 
a făcut o vie caracterizare a 
remarcabilei activități a lui 
William Du Bois.

Intimpinat cu căldură de 
asistență a luat cuvîntul 
William Du Bois, laureat al 
Premiului internațional Lenin.

Marele miting de protest de la Tokio
TOKIO 24 (Agerpres). - La 

24 iunie din inițiativa orga
nizațiilor democratice din Ja
ponia a avut loc la Tokio un 
miting de doliu în memoria 
studentei Mitiko Kanda ucisă 
de polițiști în cursul demon
strației de protest de Ia 15 iu
nie împotriva ratificării trata
tului militar japono-american. 
Peste 15.000 de 
funcționari, oameni 
și științei, slujitori 
și reprezentanți ai
organizații de masă din țară 
s-au adunat în parcul Hibia.

După mitingul de doliu a a- 
vut loc o demonstrație. Pârti
ei pan ții la demonstrație s-au 
îndreptat spre clădirea Parla
mentului unde a avut loc un 
miting de protest împotriva

represiunilor polițienești și a- 
l.anței militare japono-ameri- 
cane.

muncitori, 
ai culturii 
ai cultelor 
diferitelor

★
TOKIO 24 (Agerpres). — La 

ședința din 24 iunie, Comi
tetul Executiv Central al 
Partidului Socialist din Japo
nia a hotărît să lupte pentru 
crearea unui guvern de coali
ție care să ducă o politică 
de pace și neutralitate.

In hotărire se arată că gu
vernul de coaliție trebuie să 
respingă noul „tratat de secu
ritate* japono-american, să 
chideze întregul sistem de 
Hanță militară cu S.U.A., 
restabilească democrația 
sistemul parlamentar în țară, 
să normalizeze relațiile cu 
China, să încheie tratatul de 
pace cu Uniunea Sovietică și 
să obțină îmbunătățirea asigu
rărilor sociale ale poporului.

A. Stevenson critica 
politica externă americană

NEW YORK 24 (Agerpres). 
- Adlai Stevenson, 
Partidului democrat, 
în orașul Waukegan 
Illinois) o cuvîntare 
agenția United Press 
tional o califică drept 
atac împotriva politicii exter
ne a președintelui Eisenho
wer". Luînd cuvîntul la Con
gresul asociației avocaților din 
statul Illinois, Stevenson a ca
lificat contramandarea vizitei

liderul 
a rostit 

(statul 
pe care 
Inte ma
un „nou

li- 
a- 
să 
și

președintelui Eisenhower la 
Tokio drept o „catastrofă". El 
a spus că vizita proiectată „a 
avut exact consecințele pe care 
le-am prevăzut : puterea gu
vernului Kiși a fost distrusă, 
iar noul tratat se află în peri
col".

Stevenson a subliniat în 
mod deosebit că conducătorii 
politicii externe a S.U.A. „au 
fost incapabili să ducă trata
tive cu Rusia".
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Lucrările Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare

GENEVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 23 iunie 
a avut loc o nouă ședință a 
Comitetului celor zece prezi
dată de Jules Moch, reprezen
tantul Franței.

Luînd cuvîntul la începutul 
discuției delegații S.U.A. și 
Canadei au încercat să justi
fice tăcerea reprezentanților 
occidentali la ședința din 22 
iunie care a dus, după cum 
se știe, la zădărnicirea ei.

Luînd apoi cuvîntul delega
tul Poloniei, M. Maszkowski, 
a subliniat că încercarea dele
gaților occidentali de a-și jus
tifica tactica de sabotare a 
tratativelor, provoacă uimire. 
Deși au trecut aproape trei 
săptămîni de cînd comitetul 
și-a reluat lucrările, puterile 
occidentale nu și-au exprimat 
nici pînă acum atitudinea fală 
de fondul noilor propuneri ale 
statelor socialiste, 
doar să pună 
U.R.S.S. întrebări 
tanță secundară.

Reprezentantul Franței, Ju
les Moch, trebuia să răspundă 
la 23 iunie la două întrebări 
ce i-au fost puse la 20 iunie 
de către V. A. Zorin. .Moch s-a 
eschivat de la un răspuns la 
întrebarea lui Zorin dacă de
clarațiile lui Moch cu privire

limitîndu-se 
delegației 

de impor-

la mijloacele de transport al 
armelor nucleare exprimă po
ziția tuturor puterilor occiden
tale reprezentate în comitet 
sau numai poziția Franței. El 
a declarat că discursul său în 
această problemă a fost pre
gătit în cursul unei consultări 
cu celelalte delegații occiden
tale.

Ca și reprezentanții occi
dentali care au luat cuvîntul 
înaintea sa, delegatul Angliei, 
Ormsby Gore, a încercat să 
justifice acțiunile puterilor oc
cidentale care urmăresc tără
gănarea la infinit a tratative
lor.

După cum s-a mai anunțat^ 
reprezentantul R. P. Romîne, 
Eduard Mezincescu, a criticat 
afirmația lui Moch că răspun
surile delegaților țărilor socia
liste la întrebările delegaților 
țărilor occidentale ar fi „insu
ficiente".

Delegatul R. P. Bulgaria, M. 
Tarabanov, care a luat ultimul 
cuvîntul la ședință, a declarat 
că acțiunile puterilor occiden
tale nu pot fi calificate altfel 
decît o încercare de a induce 
în eroare opinia publică mon
dială, de a crea iluzia că re
prezentanții occidentali ar 
duce tratative serioase în Co
mitetul celor' zece.

PE SCURT
OSLO 24 (Agerpres). -» 

TASS transmite : La 24 iunie 
delegația guvernamentală so
vietică în Jrunte cu Anastas 
Mikoian a vizitat Institutul 
central de cercetări științifice 
al industriei.

Apoi delegația guvernamen
tală sovietică a făcut o excursie 
la cunoscuta trambulină pen
tru sărituri cu schiurile de la 
Holmenkollen și o plimbare în 
împrejurimile pitorești ale o- 
rașului Oslo.

OSLO 24 (Agerpres), — TASS 
transmite : La 23 iunie, delegația 
guvernamentală sovietică condu
să de A. I Mikoian, prim-vice. 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a vizitat pe 
primul ministru Q1 Norvegiei, E. 
Gerhardsen și pe ministrul Afa
cerilor Externe H. Lange.

WASHINGTON. - După cum 
anunță agenția United Press 
International în timpul ex- 
periențelor d© P© platforma 
de lansare subterană din 
Whitesano (statui New-Mexico) a 
explodat un proiectil teleghidat 
de tip „Nike Zeus".

LEOPOLDVILLE 24 (Ager
pres). — Corespondentul agen
ției United Press International, 
informează că primul ministru 
al Congouluî, Lumumba, care e 
format la 23 iunie guvernul» a

ȘTAȘ 3452 52.

făcut o declarației tn Parlamen
tul congolez cu privire la pro. 
gramul guvernului. Congoul in
dependent. a spus el, nu va face 
parte din nici un fel de blocuri. 
Dorim, ia subliniat Lumun-ba, să 
întărim relațiile de prietenie cu 
toate țările. Vom Lupta întot
deauna pentru libertate. Tn pri
mul rînj guvernul congolez va 
promova o politică de „dreptate 
socială și' progres".

CARACAS. — Agențiile de pre
să anunță că Ja 24 iunie, la Ca
racas s-a produs un atentat îm
potriva președintelui Venezuelei, 
Betancourt In timp .ce președin
tele se îndrepta într-un convoi 
de mașini spre o ceremonie în 
cinstea Zilei armatei, a fost a- 
runcată o bombă în apropierea 
mașinii prezidențiale Betancourt 
a fost ușoi rănit. Ministrul A- 
părării, generalul Jesue Lopez 
Henriquez, și soția sa. precum 
și medicul președintelui au fost 
grav răniți.

NEW YORK. - 23 Iunie
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a terminat discutarea conflictu. 
lui dintre Argentina și Izraeî.

ATENA. — La 23 iunie a fost 
arestat cunoscutul activist al U- 
niunil democrate de stinge din 
Greca (EDA), I. Frangulis, Re
cent poliția a arestat pe D. Iko- 
nomu, activist al partidului 
E.D.A., și pe H. Galanopulos, 
activist sindical.
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