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Congresul al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
si-a încheiat lucrările
9

Cuvîntarea de încheiere rostită 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tovarăși,

Congresul nostru, spre care au fost îndreptate pri
virile pline de dragoste și încredere ale tuturor mem
brilor de partid și ale întregului popor. își încheie 
lucrările.

Cel de-al IlI-lea Congres va rămîne în istoria par
tidului și a poporului nostru ca un eveniment de în
semnătate deosebită ; el a făcut bilanțul unei perioade 
de mari realizări, in decursul căreia socialismul a în
vins în patria noastră. Intrăm într-o etapă nouă a dez
voltării țării - etapa desâvîrșirii construcției socialis
mului. (Aplauze puternice, prelungite).

Putem aprecia cu satisfacție că dezbaterile Congre
sului, la care a luat parte un mare număr de delegați, 
s-au desfășurat la un nivel ridicat, într-o atmosferă 
de muncă constructivă, in spirit de înaltă răspundere 
și seriozitate.

Prin participarea lor bogată, creatoare, la lucrările 
Congresului, delegații au adjs o contribuție valoroasă 
la elaborarea sarcinilor de viitor ale partidului Hotă- 
rîrile adoptate, planul de șase an.» și schița programu
lui economic de perspectivă, repiezintă un măreț pro
gram de muncă și de luptă pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei naționale, pentru creșterea bunăstă
rii întregului popor

Congresul a constituit o impunătoare manifestare a 
unității partidului nostru, a consecvenței și fermității 
politicii sale marxist-ler.iniste, a maturității și com
bativității lui. (Aplauze furtunoase).

Este o mare mîndrie pentru noi toți că facem parte 
din rîndurile unui asemenea partid, puternic, iubit și 
urmat cu încredere de oameni' mjncii Să nu precu
pețim nici un efort pentru întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului, a legăturii lui cu masele largi ale 
poporului.

în numele Comitetului Central ales de Congres, va 
muițumim, dragi tovarăși, pen tiu încrederea ce ne-ați 
acordat și vă asigurăm că întreaga noastră putere de 
muncă va fi consacrată aplicării cu perseverentă a 
hotărîrilor Congresului, consolidării regimului demo
crat-popular, operei de construire a socialismului. 
(Aplauze prelungite).

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi, ca în numele dumneavoastră și al în

tregului partid, să exprim încă odată reprezentanți
lor partidelor comuniste frățești mulțumirile cele mai 
cordiale pentru cinstea ce ne-au făcut, participînd la 
lucrările Congiesului. (Aplauze prelungite). Prezența

dumneavoastră în mijlocul nostru, dragi oaspeți, cu
vintele calde și aprecierile de înaltă prețuire pe care 
le-ați adresat partidului și poporului nostru sînt încă 
o mărturie a legăturilor frățești de solidaritate inter
națională ce unesc partidele noastre Vă rugăm, dragi 
tovarăși, să duceți comuniștilor și oamenilor muncii 
din țările dumneavoastră, salutul nostru tovărășesc și 
asigurarea că Partidul Muncitoresc Romîn, clasa 
muncitoare, poporul romîn vor fi neclintit la datorie 
în slujba cauzei socialismului, a întăririi coeziunii 
mișcării comuniste și a unității de nezdruncinat dintre 
țările lagărului socialist (Aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Transmitem din partea poporului romîn popoare
lor dumneavoastră cele mai bune urări de succes ui 
lupta pentru pace și socialism. (Aplauze).

Tovarăși delegați.

Odată cu încheierea lucrărilor Congresului ne în
toarcem fiecare la locul său de muncă. Să ne concen
trăm eforturile pentru mobilizarea oamenilor muncii 
de la orașe și sate, in vederea înfăptuirii obiectivelor 
stabilite de Congres.

Sîntem convinși că clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea. întregul popor talentat și iubitor de 
muncă vor lupta cu energie și hotărire, strîns unit în 
jurul încercatului nostru partid, pentru realizarea unui 
puternic avînt al economiei și culturii și a unui ina t 
nivel de trai al celor ce muncesc. (Aplauze puternice).

înarmați cu hotâririie Congresului, călăuziți de mă
reața învățătură marxist-leninistă. înainte, spre vic
toria deplină a socialismului ! (Aplauze îndelungate, 
urale).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate, ovații).

Trăiască puternicul lagăr al țărilor socialiste 1 (A- 
plauze puternice, urale).

Trăiască unitatea și coeziunea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale I (Aplauze prelungite» 
urale).

Declar închise lucrările celui de-al IlI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romin.

Spor la muncă, tovarăși I

(Aplauze furtunoase, îndelung repetate, aclamații, 
urale ; întreaga asistență, in picioare, ovaționează în
delung pentru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Co
mitetul său Central, pentru unitatea țărilor lagărului 
socialist, pentru unitatea și coeziunea partidelor co
muniste și muncitorești frățești).

Membrii Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

aleși de Congresul al IlI-lea al P. M. R.
1. Alexa Augustin
2. Almășan Bujor
3. Apostol Gheorghe
4. Balalia Dumitru
5. Banc Iosif
6. Berghianu Maxim
7. Bîrlădeanu Alexandru
8. Bodnăraș Emil
9. Borilă Petre

10. Breitenhofer Anton
11. Bughici Simion
12. Bunaciu Avram
13. Burcă Mihai
14. Ceaușescu Nicolae
15. Chivu Stoica
16. Coliu Dumitru
17. Cotot Ion
18. Cozma Ion
19. Crăciun Constanța
20. Csupor Ludovic
21. Dalea Mihai
22. Dănălache Florian
23. Drăghici Alexandru
24; Drăgoescu Petre
25. Duca Aurel
26. Dulgheru Radu
27. Fazekas Janos

28. Florescu Atihail
29. Furdui Petru
30. Gaston Marin Gheorghe
31. Gheorghiu-Dej Gheorghe
32. Giosan Nicolae
33. Gluvacov Ion
34. Guină Nicolae
35. Hossu Gheorghe
36. Isac Martin
37. Joja Atanase
38. Kovâcs Gyorgy
39. Lascu Elena
40. Mănescu Manea
41. Marchian Nicolae
42. Maurer Ion Gheorghe
43. Moghioroș Alexandru
44. Moisescu Anton
45. Murgulescu llie
46. Nicula Gheorghe
47. Niculescu-Mizil Paul
48. Nistor Constantin
'49. Novacu Valeriu
50. Onescu Cornel
51. Pas Ion
52. Patilineț Vasile
53. Petre Lupu

54. Popescu-Puțuri Ion
55. Rădoi Gheorghe
56. Râdulescu Gogu
57. Răutu Leonte
58. Rigani Zoe
59. Roșianu Mihail
60. Roșu Gheorghe
61. Rusu Clement
62. Sălăjan Leontin
63. Scar lat Constantin
64. Sencuvici Atexandru
65. Șeiban Miron
66. Simulescu Dumitru
67. Solomon Baibu
68. Suder Mihai
69. Stoica Gheorghe
70. Toma Ana
71. Troliu Virgil
72. "Jurcanu Erie
73. Vaida Vasile
74. Vass Ghizela
75. Vasilichi Gheorghe
76. Verdeț llie
77. Vîlcu Vasile
78. Voicu Ștefan
79. Voitec Ștefan

Membrii supieanți ai Comitetului Centra! 
al Partidului Muncitoresc Romîn

Ședința de sîmbătă dimineața
Sîmbătă 25 lunîe a avut loc șe

dința de închidere a celui de-al 
in-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

La ședință iau parte delegații și 
invitații la Congres, precum și de
legațiile partidelor comuniste șl 
muncitorești frățești.

Ședința s-a deschis la ora 8,30.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

Dej a anunțat că vineri după-amiază 
a avut loc ședința destinată punctu
lui 3 al ordinei de zi: alegerea Co
mitetului Central și a Comisiei Cen. 
trale de Revizie.

Se dă citire listei membrilor Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romin. a membrilor su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R., precum și

listei membrilor Comisiei Centrale 
de Revizie, aleși în unanimitate de 
Congres.

Întreaga asistență ovaționează 
pentru Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Tovarășul Alexandru Moghioroș 
anunță că sîmbătă dimineața a avut 
loc prima ședință plenară a Comi
tetului Central al Partidului Mun- 
citoresc Romîn, care a ales în una
nimitate pe membrii Biroului Poli
tic, pe membrii supleanți ai Birou
lui Politic. Secretariatul C.C. al 
P.M.R. și Comisia Controlului de 
Partid.

Participanții la Congres. în pi
cioare, aclamă îndelung. Anunțarea 
alegerii tovarășului Gheorghe Gheor

ghiu-Dej ca prim-secretar al C.C. al 
P.M.R. este primită cu puternice 
aplauze și ovații.

în continuare se anunță că a avut 
loc ședința de constituire a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește cuvîntarea de Închidere 
a Congresului.

în sală răsună minute !n șir ovații 
și urale. Se strigă: Trăiască Partidul 
Muncitoresc Romîn ! Trăiască Co
mitetul Central al partidului 1 Tras 
iască unitatea țărilor lagărului so
cialist ! Trăiască unitatea și coeziu
nea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale !

întreaga asistență intonează In
ternaționala.

Un aspect de la tribuna oficială in timpul marelui miting ol oamenilor muncii din Capitală. (Citiți pag. 5-a t —A
Mitingul oamenilor muncii din Capitală organizat cu prilejul încheierii lucrărilor celui de ai IlI-lea Congres al P.M.R.)

1. Alexe Eugen
2. Bayerle Iosif
3. Blajovici Petre
4. Bobu Emil
5. Cazacu Virgil
6. Cincă Elvira
7. Cioară Gheorghe
8. Ciocan Maria
9. Constantin Ion

10. Dindere Gheorghe
11. Drăgan Constantin

Membri
Alexe Nicolae; Ardeleanu 

Iosif; Cristescu Dumitru ; Du
ma Aurel; Ionescu Marin Fio- 
rea ; Ionescu Gheorghe; Mă
nescu Radu ; Mărcuș Ion ; Ma-

'12. Fulger Cornel
13. Gheorghiu Dumitru
14. Gheorghiu Nicolae
15. Golea Petre
16. Ionescu Manea
17. Ionescu Vasile
18. Ionită Ion «•
19. Lăzărescu Constantin
20. Leica Adam
21. Levente Mihail

Comisiei Centrale de
ruși Gheorghe; Matei Ștefan; 
Mujic Mihai; Nițulescu Stelian; 
Pîrvulescu Constantin; Ro
man Nicolae; Stoianovici An-

22. Lixcndru Vasile
23. Malinschi Vasile
24. Marinescu Teodor
25. Mateescu Vasile
26. Nădejde Costin
27. Păcuraru Andrei
28. Petre Nicolae
29. Predescu Ion
30. Vijoli Aurel
31. Zaharescu Barbu

Revizie
. ton; Uglar Iosif; IJngtirașu 

Gheorghe; Vass Ladislau ; Vi- 
drațeu Gheorghe; Vrabie As« 
pazia ; Zahar ia Tănase,

Ședința plenară a Comitetului Central 
ai Partidului Muncitoresc Romin

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn. ales de 
cel de al IlI-lea Congres al partidului, sa întrunit în ședință 
plenară în dimineața zilei de 25 iunie.

Plenara a ales în unanimitate Biroul Politic al C.C. al P.M.R.; 
șl Secretariatul C.C. al P.M.R.

Prim-secretar al C.C al P.M.R. a fost ales în unanimitate 
tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU DEJ.

Plenara a ales in unanimitate Comisia Controlului de Partid.

i Secretariatul C. C. a! P. M. R,
C UI J*—■ — I ■ *

Prim secretar al C.C. al P.M.R. *
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Membrii Biroului Politic oi C. C. al P. M. R.

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Chivu Stoica
Gheorghe Apostol
Emil Bodnăraș
Petre Borilă
Nicolae Ceaușescu 
Alexandru Drăghici 
Ion Gheorghe Maurer 
Alexandru Moghioroș

Membrii «upleanțl ai Biroului Politic

Secretari ai C.C.'
Nicolae Ceaușescu
Mihai Dalea
Janos Fazekas

Comisia Controlului do Partid

Președinte

Vicepreședinte
Membri

Dumitru Coliu 
Ion Vinje 
Cornel Onescu 
Gheorghe Arsene 
Ion Guran 
Iosif Mogoș 
Ștefan Duduman

Dumitru Coliu 
Leonte Răutu 
Leontin Sălăjan 
Ștefan Voitec

Ședinja Comisiei Cenlra'e :e Revii î
în dimineața zilei de 25 Iunie a a..: x se--' 

tuire a Comisiei Centrale de Revizie. C- -
Centrale de Revizie a fost ales tovar.;



REZOLUȚIA 
Congresului al lll-lea al Partidului 

Muncitoresc Romîn

Recepție cu prilejul 
încheierii lucrărilor celui 

de-al lll-lea Congres al P.M.Rt

!. Congresul >1 lll-lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mta, ’ntnd în dezbatere Raportul Comitetului Central 
prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
aprobă activitatea rodnică și multilaterală desfășurată 
de Comitetul Central In perioada dintre Congresul al 
IMea șl Congresul al lll-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Raportul cuprinde o analiză științifică, marxist-leni- 
nistă, a profundelor transformări soclal-economice care 
au avut loc în țara noastră, prezintă bilanțul succese
lor obținute ta făurirea orînduirii soeiallKe. trasează 
sarcinile desăvîrșirii construirii socialismul:' E'. con
stituie un document de mare importanța teoretică și 
practică, în viața partidului și poporului.

Apliclnd cu consecvență linia generală stabilită de 
Congresul al Il-lea al partidului. Comitetul Central a 
depus o vastă muncă politică și organizatorică, pentru 
mobilizarea maselor celor mal largi, care a dus la în
făptuirea cu succes a sarcinilor de dezvoltare a econo
miei naționale și ridicare a nivelului de trai ai oame
nilor muncii.

Ceea ce caracterizează politica partidului este ofer.- 
slva neîntreruptă a socialismului, iafăptuirea consec
ventă a industrializării țării, a transformării socialiste 
a agriculturii și revoluției culturale A. .resect uor- 
tinuu forțele de producție ale țării ; s-au lărgit ți con
solidat relațiile de producție socialiste in toate ramu
rile economiei naționale. Procesul de transformare so
cialistă a agriculturii a cuprins aproape întreaga ts-*- 
nime, care a urmat cu încredere calea arătată de pari.c 
Cooperativizarea agriculturii este în linii generale în
făptuită. Chiaburimea — ultima clasă exploatatoare — 
a fost lichidată și odată cu aceasta s-a pus capăt pen
tru totdeauna fa țara noastră exploatării omului de că
tre om.

Congresul consideră pe deplin Justă aprecierea ra
portului, care arată că In țara noastră a f-f 
bâza economică a socialismului. Această măreați vic
torie a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectuali
tății. confirmă Justețea liniei politice leniniste a par
tidului.

Realizările de însemnătate istorică din perioada din
tre cele două congrese ilustrează imensa forță creatoa
re a poporului muncitor, eliberat de exploatare, con
știent că este singurul stăpîn al bogățiilor țării și că 
muncește pentru binele său propriu.

Eroica noastră clasă muncitoare s-a dovedit a fi la 
înălțimea misiunii sale istorice, de conducătoare a tutu
ror oamenilor muncit în lupta pentru construirea socie
tății socialiste ; alianța muncitorească-țărănească s-a 
întărit continuu; statul democrat-popular iși Îndepli
nește cu succes rolul de instrument principal al c’ase; 
muncitoare în făurirea noii orînduiri ; poporul r; — 
oamenii muncii de toate naționalitățile muncesc umăr 
la umăr pentru prosperitatea și înflorirea patrie:

Victoriile obținute de poporul nostru în opera de 
construire a socialismului se datoresc faptului că el are 
în lupta sa o călăuză sigură — Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Congresul apreciază că, datorită activității neobosite 
desfășurate de Comitetul Central, a crescut rolul con
ducător ai partidului în toate domeniile vieții de s’at. 
economice șl social-culturale. s-au întărit continuu rin- 
durile partidului, s-a îmbunătățit conducerea de către 
partid a organizațiilor de masă, a crescut nivelul poli
tic-ideologic al membrilor și candidaților de partid.

Datorită liniei politice Juste, principialității și com
bativității, grijii permanente cu care veghează la apă
rarea și întărirea necontenită a unității și coeziunii rin- 
durilor sale, partidul s-a prezentat la cel de-al lll-lea 
Congres mai puternic și mai omogen ca orieînd. strins 
unit în jurul Comitetului său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Comitetul Central a asigurat aplicarea consecventă 
a principiilor și normelor leniniste în conducerea și 
viața de partid, respectarea strictă a centralismului 
democratic, cel mai de seamă principiu al construcției 
organizatorice a partidului. S-au întărit neîncetat de
mocrația Internă de partid, conducerea colectivă : 
masa membrilor de partid participă activ la dezbaterea 
șl rezolvarea problemelor de bază ale politicii parti
dului.

S-au dezvoltat necontenit legăturile partidului cu 
masele largi ale celor ce muncesc, s-a cimentat și mai 
mult unitatea poporului muncitor în Jurul partidului. 
Milioanele de oameni ai muncii de la orașe șl sate ur
mează cu dragoste șl încredere partidul nostru, cu con
vingerea nestrămutată că linia sa politică exprimă inte- 
rese'e lor vitale.

Munca politlco-educatfvă, propaganda șl agitația sînt 
mal strins legate de sarcinile practice ale construcției 
socialiste, contribuind activ la însușirea politicii parti
dului de către oamenii muncii, însuflețlndu-i și moblli- 
zîndu-i în lupta pentru înfăptuirea ei, educîndu-1 în 
spiritul patriotismului socialist și a! internaționalismu
lui proletar.

II. Cel de-al lll-lea Congres al partidului iși însu
șește și aprobă în unanimitate sarcinile de viitor expuse 
în Raportul Comitetului Central șl în Directivele cu pri
vire la planul de dezvoltare a economiei naționale pe 
anii 1960—1965 și la schița planului economic de 
perspectivă pe 15 ani, pe care le adoptă în întregime 
ca program de luptă și muncă al întregului partid, al 
Întregului popor.

Principalul, obiectiv in etapa actuală este dezvolta
rea bazei tehnlco-materlale a socialismului, încheierea 
procesului de făurire a relațiilor de producție socialiste 
în întreaga economie, în vederea desăvirșlrii construc
ției socialismului.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, sarcinile de 
baza sînt următoarele :

a) Continuarea în ritm susținut a industrializării 
țării, acordîndu-se prioritate industriei grele cu pivotul 
el. Industria constructoare de mașini.

b| încheierea colectivizării agriculturii, dezvoltarea 
multilaterală și consolidarea econonaico-organlzatorică 
a gospodăriilor agricole colective : mecanizarea șl chi
mizarea agriculturii ; creșterea considerabilă a produc
ției agricole, vegetale și animale, pentru a se crea ta 
cel mai scurt timp poeibll un belșug de produae agro- 
alimentare.

c) Extinderea mecanizării șl automatizării producției, 
reutilarea Întreprinderilor existent* și Înzestrarea noi
lor întreprinderi cu utilaje și agregate la nivelul reali
zărilor celor mai noi ale tehnicii ; aplicarea in produc
ție. In măsură tot mai largă, a proceselor tehnologice 
Btoderue.

dl îmbunătățirea în continuare a repartiției terito
riale a forțelor de producție, creșterea potențialului 
acoaomic al regiunilor, raioanelor și orașelor mai puțin 
dezvoltate.

e) Creșterea bunăstării materiale și.cidturale a oa- 
mentlAr muncii prin sporirea salariului real, a venituri
lor bănești. îmbunătățirea continuă a condițiilor de 
locuit dezvoltarea invițămlntului. culturii și a măsuri
lor de ocrotire a sănătății și de prevederi sociale, spo
rirea cootimsă a consumului de produse alimentare și 
industriale

III. Coogresuî apreciază că înfăptuirea prevederilor 
piar.Jul de 6 ani. prima etapă a programului de pers
pectivă. va deschide in fata poporului nostru noi orizon
turi și mai taaunoase: desârlrșirea construcției socia
liste șl perspectiva trecerii trip ta te la construirea co- 
muntsmu’ui.

Ce! de-al Illlea Congres al partidului aprobă liniile 
directoare ale programului de dezvoltare a economiei 
zaț-.onaie la perspectivă, trasate In Raportul tovarășului 
Gbeocgr* Gsecrghiu-Dej și însărcinează Comitetul Cen
tra! al P M R să elaboreze acest program.

Prin tafăptubea acestui program, patria noastră va 
daveai ta umteort 10—15 ani o țară industrială dez
voltată. ca o agricultură multilaterală, intensivă și de 
înaltă productivitate: bogățiile ei. puse în valoare de 
oamenii muncii, vor asigura Întregului popor condiții de 
vtafa deeme de epoca socialismului victorios și a cocs- 
trutțîet comunismului.

IV. Principalele sarcini ale partidului In domeniul 
muncii organizatorice șt ideologice sînt:

1. Organele și organizațiile de partid, punînd in 
cectrui întregii munci de partaj lupta pentru îndeplini
rea obiectivelor planului de șase ani. trebuie să mili
teze ca n-xărtre pentru a asigura creșterea ccctmuâ a 
roru-ji conducător al partidului In toate domeniile de 
activitate

2 Ta domes*»! r-ertei j rîndurtlor partviulat *a tre
bui să puaesi și pe rtrior «crestai prtocipaJ pe rarități’* 
politico-morale șt professoriate ale eetar ce -rimează 
să fie prtErttj te partid: să acordăm calitatea de mem 
bru de partid numai celor mai buni dintre cei mai band 
oameni al mane!’, care prte '-‘-rara lor actfvt*ate șt 
comportare se dovedesc detsa de înaltul titlu de co
munist

3. Este necesar să acordăm ta omt.r.uart atenție res- 
peetării stricte a prteripfildr ncrruelor Teaiifiste. atra
gerii și mai activ e a mase; Btestbrilor de partid la dez
baterea principalelor probleme ale politicii partidului.

Să întărim necontenit disciplina de partid, fermitatea 
și combativitatea in lupta pentru aplicarea politicii 
partidului, unitatea și coeziunea rindurilor partidului 
ta jurul Comitetului Central.

4. Alegerea, creșterea și repartizarea cadrelor tre
buie să constituie una din preocupările permanente și 
principale ale organelor de partid și de stat, care slnt 
datoare sâ asigure ridicarea continuă a nivelului po
litic. ideologic și profesional al cadrelor, formarea și 
promovarea unui mare număr de cadre noi, pentru toate 
domeniile de activitate.

5. Organele și organizațiile de partid trebuie să des
fășoare o intensă muncă politică șl organizatorică pen
tru mobilizarea tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea 
mărețelor sarcini puse de partid, să asigure întărirea 
continuă a legăturilor partidului cu masele cele mai 
largi ale poporului muncitor. Trebuie întărită conduce
rea și îndrumarea permanentă de către organizațiile de 
partid a sfaturilor populare, sindicatelor, organizațiilor 
de tineret, de femei șl a celorlalte organizații de masă, 
al căror rol a crescut și va crește tot mai mult în viața 
societății noastre.

6. Este necesar ca organele și organizațiile de par
tid să intensifice munca pentru ridicarea nivelului po
litic și ideologic al membrilor șl candidaților de partid; 
fiecare membru de partid să îmbine munca practică de 
îndeplinire a sarcinilor încredințate cu o permanentă 
preocupare pentru însușirea bazelor ideologiei marxlst- 
leninlste șl a politicii partidului.

7. Organizațiile șl organele de partid, sindicatele, 
organizațiile de tineret și celelalte organizații de masă 
au datoria să desfășoare, folosind toate mijloacele de

în seara zilei de 25 iunie la Pala
tul Republicii a avut loc recepția 
dată de Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romin cu prile
jul încheierii lucrărilor celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R.

La recepție au participat tovarășii: 
j Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 

Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nîcolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 

, Rău t u, Leu n tin Sălăjan, Ștefan Voi- 
[ tec, Mihai Dai ea, 'Janos Fazekaș, 

membri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
i guvernului, delegați și invitați la 
! Congres.
• Au luat parte conducători și mem

bri ai delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești participante la 
cel de-al lll-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Au participat de asemenea șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
București, precum și reprezentanți ai 
presei romîne și străine.

în timpul recepției, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a rostit ur
mătorul toast :

Dragi tovarăși,
Toți cei care am participat la lu

crările celui de-al lll-lea Congres al 
partidului «intern pătrunși de con
știința că am luat parte la un eve- 

' niment istoric de însemnătate deo
sebită care a deschis poporului ro
min, patriei noastre socialiste, noi 

1 perspective luminoase.
Dați-mi voie, tovarăși, să ridic pa

harul în cinstea ercieei clase munci
toare, a țărănimii și a intelectuali
tății noastre, a tuturor acelor a că
ror muncă plină de abnegație și e- 
nergie creatoare a făurit în țara 
noastră baza economică a socialis- 

I mulul și stă chezășie victoriei depli
ne a mărețului program adoptat de 
Congres pentru desăvirșirea con
strucției socialiste ;

in cinstea partidului nostru drag 
care, călăuzit de ideile atotbiruitoa
rei învățături marxist-leniniste, con
duce cu pricepere și fermitate po
porul muncitor spre înfăptuirea ce
lor mai inalte năzuințe de dezvolta
re materială și spirituală, de progres 
social :

in cinstea delegaților la Congresul

etjucație de care dispun, o intensă muncă politlcă-edu- 
cattvă, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, a moralei socialiste, a atitudinii noi față 
de muncă, față de bunurile obștești și de îndatoririle so
ciale, să îmbunătățească și să lărgească muncă de răs- 
plndire a cunoștințelor științifice în mase.

8. Înfăptuind cu perseverență principiul conducerii 
de către partid a activității ideologice și culturale, tre
buie să veghem și pe viitor ca această activitate să fie 
pătrunsă de partinitate, de intransigență față de ideolo
gia burgheză, să combatem neobosit orice manifestare 
a concepțiilor ideologice străine, pentru triumful de
plin al ideologiei socialiste.

9. Dezvoltînd. rezultatele remarcabile obținute pînă 
în prezent, organele și organizațiile de partid trebuie 
să ridice la un nivel tot mai înalt munca politico- 
Ideologică, in rlndurile Intelectualității, să îndrume în
treaga activitate ideologică, științifică, culturală șl 11- 
terar-artistică, pentru ca aceasta să slujească intereselor 
supreme ale poporului, cauzei construcției socialiste.

V. Congresul Iși însușește aprecierea din Raport 
care subliniază că forța mișcării comuniste internațio
nale. maturitatea și unitatea ei și-au găsit expresia în 
Declarația Consfătuirii reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din țările socialiste care a avut 
loc la Moscova în noiembrie 1957. întreaga dezvoltare a 
mișcării muncitorești, desfășurarea situației internațio
nale au confirmat pe deplin justețea aprecierilor De
clarației in toate problemele social-politice ale timpu
lui nostru, cit șl a orientării pe care a dat-o partidelor 
frățești in lupta pentru pace, democrație și socialism.

Partidul Muncitoresc Romin. luptlnd cu consecven
tă pentru puritatea teoriei marxist-leniniste, apărînd cu 
notârire principiile internaționalismului proletar și dez- 
voltind legăturile strinse cu partidele frățești, contri
buie Ia întărirea necontenită a puternicului lagăr so
cialist. la dezvoltarea mișcării comuniste mondiale.

Partidul nostru • va combate și în viitor, cu toată 
botărirea. revizionismul, oportunismul și orice defor
mări ale învățăturii marxist-leniniste. va milita cu per
severența pentru întărirea unității și coeziunii mișcării 
eononiste internaționale, pe baza marxism-leninismu- 
lui. a principiilor internaționalismului proletar.

Congresul apreciază ca fiind pe deplin justă și co
respunzătoare intereselor poporului romîn, intereselor 
aneteUsmlui $1 păcii, politica externă promovată de 
Partidul Muncitoresc Romin și de guvernul Republicii 
Populare Romine.

La te-eha p?litic:i externe a statului nostru se află 
pnetenia ș: aliarța indestructibilă cu Uniunea Sovie
tică și cu popoarele celorlalte țări socialiste, întărirea 
continuă a sistemului socialist mondial.

Partide: st țara noastră iș! vor aduce, și de acum 
tentate, contribuția lor la întărirea coeziunii indestruc- 
tibC-e a lagărului socialist, condiție esențială a apărării 
ledețe-.ce- ■ e; construirii cu succes a noii orinduiri în 
fiecare țară vnr-alivra

Rec-'.Ka Populara Rom lua te strînsă unire cu ce- 
teîaîte ț'-ț ale lărarziui socialist, s-a milita și in viitor 
pesrtrs ni-csrrzrea tecordâril internațiouale. demascarea 
ș: racr-c.:- —a mătur n»ettiri ale cercurilor imperia- 
itste i*-es prmsjrarea perseverentă a principiilor 
cuextetîEțet pașnice, pectrj ia'ăpcuirea dezamârn ge- 
e*ra* si tocate peatrs statorxictrea unei păci trainice

partidului și a activului partidului 
nostru, a tuturor membrilor de par
tid care, cu devotament și înalt spi
rit de răspundere, iși consacră toate 
forțele aplicării neabătute a politicii 
partidului.

Să ridicăm paharul, tovarăși, pen
tru partidele comuniste frățești și 
pentru reprezentanții lor la Congre
sul nostru, pentru întărirea continuă 
a lagărului țărilor socialiste, pentru 
unitatea și coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
pentru triumful principiului leninist 
al coexistenței pașnice Intre statele 
cu orînduiri sociale diferite.

Să ridicăm paharul pentru slăvitul 
Partid Comunist al Uniunii Sovieti
ce, constructor al comunismului, al 
cărui tezaur de experiență este o 
călăuză sigură pentru toate partidele 
comuniste și muncitorești in lupta 
lor pentru pace și progres social, in 
rezolvarea problemelor teoretice și 
practice ale construcției socialismu
lui și comunismului ;

pentru Comitetul Central leninist 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și personal pentru Nikita 
Sergheevici Hrușciov, luptător perse
verent și neobosit pentru întărirea 
continuă a unității și coeziunii parti
delor comuniste și a lagărului țări
lor socialiste, pentru unirea imense
lor forțe ale păcii în lupta pentru 
destinderea încordării internaționale 
și apărarea păcii in lume.

Să ridicăm paharul pentru înfăp
tuirea cu succes a istoricelor hotărîri 
ale celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romin, pen
tru noile victorii ale poporului no
stru.

Să trăiți, tovarăși I

Tovarășul N. 8. Hrușciov a toas
tat pentru politica de pace a țărilor 
socialiste, pentru triumful învățătu
rii marxist-leniniste, pentru victoria 
țărilor socialiste în lupta pentru co
munism, pentru muncitorii, țăranii, 
intelectualii și întregul popor romîn, 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn, 
forța conducătoare a poporului, pen
tru primul secretar al Comitetului 
Central, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Tovarășul Antonin Novotny 
a părăsit Capitala

Pâts.- ’-tr-o etapă r-^ă de dezvoltare, care deschide 
pepor-m: nostru perspectiva luminoasă a victoriei de
pline a social și trecerii treptate la comunism
— cauză pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai 
bun; fii al clasei muncitoare și ai intregului popor

Eerm convins că partidul nostru, strins unit In Jurul 
Courttemiu; Central, iși va îndeplini cu cinste misiu
nea de organizator și conducător al întregului popor în 
opera istorică de desăvirșire a construirii socialismului 
în țara noastră Congresul cheamă toate organizațiile 
de partid, pe toți ■etobiU și candidați! de partid, să în
făptuiască măsurile politice și organizatorice pentru 
[JJteterea p.-izrato— te tașolMre eto.rorr.icâ și cul
turală a țării, de ridicare a bunăstării și prosperității 
poporului.

Cel de-al Illlea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romin iși exprimă convingerea că Întregul popor, unit 
sub gloriosul steag al Încercatului nostru partid, va 
porni cu elan patriotic și puteri înzecite la Înfăptuirea 
mărețelor sarcini stabilite de Congres și va obține noi 
victorii In construcția socialistă.

Poporul nostru iși va aduce astfel contribuția la 
victoria sistemului mondial socialist in Întrecerea paș
nică cu capitalismul. Ia izblnda forțelor păcii.

Trăim o epocă In care ideile socialismului exercită 
în întreaga lume o atracție tot mai puternică, lumlnind 
popoarelor calea luptei pentru bunăstare, pentru pace, 
pentru dezvoltarea forțelor materiale și spirituale ale 
omului.

Congresul adresează muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, tuturor oamenilor muncii, chemarea de a con
sacra Întreaga lor putere de muncă, energie creatoare, 
inițiativa, talentul și priceperea lor, pentru deplina vic
torie a socialismului în patria noastră, pentru triumful 
cauzei nobile a păcii!

București, 24 VI 1960.

Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 
lnapoindu-se in patrie tovarășul An
tonin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia. președintele R. Cehoslovace, 
conducătorul delegației P.C. din 
Cehoslovacia la lucrările celui de-al 
m-te* Coacres al Partidului Mun- 
eterese Romin.

La aeroportul Băneasa. oaspetele 
a fost condus de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic 
ai C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele Pre
zidiului Marii Adunări Naționale,

Mihail Florescu, membru al C.C. al 
P.M.R., precum și de activiști de 
partid.

Au fost de față Ivan Rohal-Ilkiv, 
ambasadorul R. Cehoslovace la 
București, și membri ai Ambasadei.

★

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Hilding Hagberg. 
președintele Partidului Comunist din 
Suedia care a participat la lucrările 
celui de-al lll-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

(Agerpres)

Manifestări cultural-artistice 
închinate Congresului

Manifestările cultural-artistice con
sacrate celui de-al lll-lea Congres 
al Partidului au continuat sîmbătă 
in Capitală și in țară.

In sala Ateneului R. P. Romîne a 
avut loc concertul corului și orches
trei simfonice ale Filarmonicii de 
stat „George Enescu“ dirijate de 
Mihai Brediceanu. Programul con
certului a cuprins Preludiu simfonic 
de Ion Dumitrescu, Cantata Patriei 
de Laurențiu Profeta, pe versuri de 
Eugen Frunză. Concertul în re ma
jor pentru vioară și orchestră și 
uvertura „Leonora nr. 3“ de Beetho
ven.

•ir
La Hunedoara, într-una din sălile 

clubului nou, s-a deschis o expozi
ție cu fotografii, panouri și grafice 
care înfățișează marile construcții 
industriale și social-culturale ridica
te in centrul siderurgic Hunedoara 
in perioada dintre cele două con
grese ale Partidului, precum și alte 
realizări obținute de oamenii muncii 
din această localitate. întreprinderea 
regională cinematografică a organi
zat In toate orașele din regiune ci

cluri de filme rominești cu „Pa
gini de vitejie*, „Valurile Dunării", 
„Desfășurarea", „Erupția" și altele.

★
în zilele desfășurării lucrărilor ce

lui de-al lll-lea Congres al Partidu
lui, zeci de mii de oameni ai muncii 
din satele și orașele regiunii lași au 
participat la cele peste 600 de ma
nifestări artistice prezentate de ar
tiștii amatori din întreprinderi, in
stituții, G.A.S.-uri, S.M.T.-uri, de pe 
lingă căminele culturale și casele 
raionale de cultură.

Corurile, dansurile, recitările, pie
sele care au alcătuit programele a- 
cestor manifestări au reflectat viața 
nouă, tot mai frumoasă, pe care o 
trăiesc oamenii muncii din patria 
noastră, datorit# grijii partidului. în 
orașele și satele regiunii au mai a- 
vut loc in aceste zile numeroase seri 
literare, au fost audiate în colectiv 
emisiunile stațiilor noastre de radio 
consacrate Congresului partidului.

(Agerpres)



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
Cuvîntarea tovarășului Atanase Joja Cuvîntarea de salut a tovarășului Hassan Kraytem

Oamenii de știință care lucrează în A- 
cademia Republicii Populare Romîne ex
primă celui de-al III-lea Congres al par
tidului recunoștința lor adîncă pentru 
condițiile de muncă create de. către partid 
și guvern, pentru încrederea și stima ce 
U se acordă, pentru îndrumarea ideologi
că deschizătoare de orizont și sprijinul 
ce-1 primesc djn partea partidului în însu
șirea tot mai temeinici a concepției și 
metodei marxist-leniniste.

Dezbaterea problematicii științei în lu
mina principiilor nemuritoare ale mar- 
xlsm-leninismului, studierea tot mai te
meinică a clasicilor marxism-leninismului 
și a experienței științei sovietice au ridicat 
la un nivel superior cercetarea științifică 
și au permis înregistrarea unor rezultate 
apreciate în țară și peste hotare.

Orientarea consecventă a cercetărilor 
spre necesitățile dezvoltării economiei na
ționale. abordarea unor probleme cen
trale ale dezvoltării industriei și api
culturii, constituie o contribuție hotărî- 
toare la înflorirea științei noastre socia
liste.

Muncind în spiritul marxist-leninist al 
legăturii științei cu practica soci a1 istă, in
stitutele academice de cercetare au repur
tat succese. Vorbitorul a relevat o serie 
din aceste succese.

Contribuția adusă de Academia R. P. 
Romîne la dezvoltarea științei și culturii 
țării exprimă devotamentul oamenilor 
noștri de știință față de construcția socia
listă, dragostea lor față de patria și po
porul nostru. Majoritatea covîrșitoare a in
telectualității este strîns unită în jurul 
clasei muncitoare și al partidului ei mar
xist-leninist și urmează cu încredere poli
tica înțeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pentru a putea îndeplini cu succes sarci
nile trasate de Congresul nostru, Acade
mia R. P. Romîne va trebui să rezolve o 
serie de probleme care constituie piedici 
în dezvoltarea și mai rapidă a științei 
noastre.

Există încă în cercetarea științifică pa
ralelisme dăunătoare, datorită neprecizării 
profilului unor unități de cercetare, ca de 
pildă. In domeniul agriculturii, metalur
giei și altele. Sînt deficiențe de colaborare

Cuvîntarea de salut a tovarășului
Vă aducem salutul cel mai fierbinte din 

partea partidului nostru, din partea comu
niștilor spanioli. (Aplauze).

Aceia dintre noi care au asistat acum 4 
ani la cel de-al II-lea Congres al dv. ne-am 
putut da seama cu ochii noștri, sosind în 
București, de marile transformări înfăp
tuite în această perioadă, de avîntul con
structiv care face să apară complexe mo
derne industriale și blocuri frumoase de 
locuințe pentru oamenii muncii, de îm
bunătățirea vizibilă a condițiilor de viață, 
de atmosfera de entuziasm creator, de în
crederea poporului în conducerea justă a 
Partidului său Muncitoresc. Romînia, una 
din țările odinioară cele mai înapoiate din 
Europa, urcă, datorită socialismului, la ni
velul țărilor celor mai avansate.

Vorbind despre faptul că regimul dic
tatorial al lui Franco se menține dato
rită sprijinului imperialismului în frunte 
cu cel american, el a continuat:

Dar noul, ceea ce umple de speranță 
toate popoarele, este faptul că s-a pus ca
păt vremurilor cînd imperialismul putea 
să-și dicteze atotputernic voința sa. (Aplau
ze). Nu ne mai aflăm în 1936 și nici în

Cuvîntarea de salut a tovarășului Itaru Yonehara
Comitetul Central al Partidului Comu

nist din Japonia, în numele tuturor mem
brilor partidului și al forțelor progresiste 
din Japonia care luptă umăr la umăr cu 
Partidul Comunist, vă transmite un salut 
fierbinte dv., delegaților celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn 
șl, prin dv., tuturor comuniștilor și în
tregului popor muncitor din Romînia. 
(Anlauze).

Referindu-se apoi la problemele actuale 
ale luptei pentru pace, vorbitorul a spus : 
Sprijinim întrutotul poziția arătat*. de to
varășul Nikita Sergheevici Hrușciov, care 
a vorbit aici în Congresul dv despre a- 
ceastă problemă atît de importantă.

O importanță extrem de mare are faptul 
că în această perioadă are loc cel de-al 
III-lea Congres al partidului dv., a cărui 
sarcină este să traseze linia^ de luptă pen
tru. desăvîrșirea construcției socialiste în 
Romînia.

Vorbitorul a arătat că îndeplinirea cu 
succes a acestei sarcini va acorda un aju
tor luptei pentru pace, independență și 
progres social în lumea întreagă.

Cuvîntarea de salut a tovarășei Elisabeth Flynn
După ce a salutat Congresul, vorbitoa

rea a spus : Acum este pentru a 
treia oară în decurs de zece ani cînd 
am putut trimite măcar un delegat la 
Congresul unui alt partid. Și Departamen
tul nostru de Stat mai vorbește de exis
tența unei „cortine de fier“ în alte părți. 
Noi sîntem cei care ne aflăm îndărătul 
unei cortine, nu dvs. ! Nu numai că mulți 
dintre tovarășii noștri sînt privați de drep
tul de a călători, dar nu avem nici mă
car dreptul de a invita delegații frățești 
la Congresele noastre.

în continuare vorbitoarea a spus: Lucre? 
pentru cauza socialismului în țara mea. 
alături de tovarășul W. Z. Foster, de peste 
50 de ani. La început eram sigură că voi 
apuca să văd socialismul în propria mea 
țară, dar fiindcă acum sînt bătrînă și fiind 
că acolo nu se arată incă să-i fi sosit ca
pitalismului ceasul din urmă, m-^m hotă- 
rit să plec în minunatele țări in care so
cialismul a devenit o realitate și apoi 
să-mi petrec ultimii ani ai vieții mele, po
vestind muncitorilor americani ce am vă
zut acolo și vorbindu-le despre supeno 
ritatea socialismului față de capitalism 
Este o deosebită cinste pentru mine să pot 
vizita minunatul dv. oraș București, șă 
pot vedea uriașele progrese pe care le-ați 
realizat în Republica Populară Romînă și 
să pot asculta discuțiile pe care le pur- 
tați re toate tărîmurile de activitate. , , 

și coordonare nu numai între Academie și 
ministere, ci și în interiorul Academiei.

Institutele Academiei noastre au încă o 
insuficientă legătură cu întreprinderile, cu 
unitățile productive, ceea ce face ca unele 
cercetări să fie abstracte, rupte de nece
sitățile tehnice și economice ale produc
ției. Pe baza indicațiilor partidului și 
guvernului se va realiza o mai strînsă 
co’aborare între Academie și ministere, 
atît în ceea ce privește fixarea te
maticii planurilor de cercetări cît și în 
aplicarea rezultatelor științifice în pro
ducție.

Consider pe deplin justificată critica 
principială făcută de Raportul Comitetului 
Central la adresa cercetătorilor din dome
niul științelor sociale și îndeosebi la a- 
dresa economiștilor. Conducerea Acade
miei asigură Congresul că în timpul cel 
mai scurt va lua toate măsurile pentru ca 
cercetările științifice din acest domeniu să 
se facă în strînsă colaborare' cu organele 
de stat și economice, urmărind rezolvarea 
problemelor concrete ale dezvoltării eco
nomiei.

Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej are o valoare ex
cepțională prin amploarea și profunzimea 
analizei realizărilor obținute în perioada 
1956—1960 și mai ales a sarcinilor și obiec
tivelor planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965, schițînd, de 
asemenea, liniile directoare ale programu
lui de dezvoltare a economiei naționale 
în perspectivă. Tabloul care ni se înfă
țișează este atît de frumos, îneît el entu
ziasmează pe oamenii muncii și mobili
zează toate energiile. Oamenii muncii sînt 
convinși că, deoarece este alcătuit pe te
meiul atotbiruitoarei și clarvăzătoarei ști
ințe marxist-leniniste, acest program mă
reț va fi pe deplin realizat sub îndrumarea 
fermă și înțeleaptă a Partidului Muncito
resc Romîn. In înfăptuirea programului 
trasat de raport un rol de seamă revine 
oamenilor de știință și cultură și ei sînt 
fericiți că sînt parte integrantă a ma
relui detașament de constructori ai 
socialismului și comunismului. Ei se

1939, cînd poporul nostru, după o luptă 
eroică și inegală, a fost înfrînt.

Ce se întîmplă ? — a spus el în con
tinuare. Se întîmplă faptul că, deși 
imperialismul nu s-a schimbat și nu 
se va schimba pînă la îngroparea sa, lu
mea este alta. în acest fel, faptele, viața, 
care este arbitrul suprem, confirmă juste
țea teze’or elaborate de Congresele 
XX și XXI ale' Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și anume că 
războiul nu mai este o fatalitate, că poate 
fi evitat dacă mobilizăm forțele uriașe 
care i se opun. (Aplauze). Faptele citate 
în discursul său de către tovarășul Hruș- 
ciov au o putere de convingere de netă
găduit.

De asemenea nu s-a schimbat și nu se 
poate schimba natura fascistă a dictaturii 
lui Franco, dar totul în Spania s-a schim
bat în jurul dictaturii. Regimul franchist 
trece printr-o criză adîncă și descompu
nerea sa afectează serios însuși aparatul 
lui de stat. Pentru forțele din opoziție a 
sosit momentul de a pomi cu hotărî re la 
lichidarea franchismului.

El s-a referit apoi la lupta pentru pace 
a poporului japonez arătînd că în cursul 
acestei lupte, acțiunile unite de masă au 
atins proporții nemaiîntîlnite în istoria 
Japoniei. La 4, 15 și 22 iunie s-au
desfășurat greve politice. La prima dintre 
ele au luat parte 5.600.000 de muncitori, 
la cea de-a doua 5.800.000, iar la a treia 
peste 6 milioane. Grevele s-au desfășurat 
sub lozincile : „Guvernul Kiși să-și dea 
demisia „Să fie dizolvat parlamentul !“, 
„Jos* tratatul militar japono-american !“. 
în această luptă pentru pace, independență 
și democrație, muncitorilor li se alătură 
un număr tot mai mare de țărani, mese
riași, negustori, studenți, intelectuali, gos
podine. La Tokio și în toate regiunile țării 
sute de mii și milioane de oameni orga
nizează mitinguri și demonstrații. Numă
rul semnăturilor pe protestul împotriva 
tratatului militar japono-american se ri
dică la 20 milioane. Sub presiunea acestei 
lupte a poporului, Eisenhower a fost ne
voit să renunțe la vizita sa în Japonia. 
(Aplauze puternice).

Subliniind necesitatea continuării lup

Referindu-se apoi la Partidul Comunist 
din S.U.A., vorbitoarea a spus : Sîn
tem un partid mic și lucrăm în condiții 
grele, dar sîntem hotărîți și neabătuți, 
în decurs de zece ani și mai bine, noi 
am luptat împotriva „războiului rece“, îm
potriva maccarthysmului, împotriva ares
tărilor, a deportărilor și a tuturor încer
cărilor de a scoate partidul nostru în afa
ra legii.

Arătînd persecuțiile la care sînt supuși 
comuniștii în S.U.A., vorbitoarea a sub
liniat : Dar, tovarăși, vă asigur că 
partidul nostru este o forță vie și 
activă, are o viață viguroasă și se iden
tifică cu toate luptele poporului. (Aplauze). 
Am stîrpit racila revizionismului în 1957, 
luptăm împotriva tuturor formelor de sec
tarism și ne îndreptăm tot mai mult cu 
fața către popor.

1 Vorbitoarea s-a referit apoi la situația 
grea a maselor muncitoare exploatate din 
America și la dorința de pace a poporului 
american. Partidul nostru,— a spus ea — 
credincios solidarității internaționale, con
sideră lupta pentru pace ca fiind cea mai 
importantă problemă actuală în țara noas
tră. Aceasta corespunde aspirațiilor celor 
mai înalte ale oamenilor din țara noas
tră și ale oamenilor din lumea întreagă. 
Căldura cu care oamenii simpli l-au pri
mit pe tovarășul Hrușciov cu prilejul vi
zitei sale în S.U.A. a dovedit că acești oa

angajează să muncească cu devota
ment nemărginit și să folosească cunoștin
țele lor pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care le încredințează cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R.

Legătura intimă cu practica construirii 
socialismului va contribui în mod decisiv 
la progresul științei,- la însăși înflorirea 
cercetărilor teoretice. Academia R. P. Ro
mîne va orienta activitatea ei în așa fel 
îneît această directivă de bază — legătura 
științei cu practica economică — să devină 
o lege a activității institutelor sale.

Așa cum a arătat raportul Comitetului 
Central, sarcini importante revin și 
științelor sociale, care contribuie ac
tiv la crearea suprastructurii de care 
are nevoie societatea socialistă. Sîn- 
tem c-onștienți că lucrările în dome
niul științelor sociale trebuie orien
tate în direcția studierii și cercetării 
marilor schimbări economice și sociale ce 
au loc în țara noastră, sub conducerea 
partidului, formării conștiinței socialiste 
și lichidării influențelor educației și mo
ralei burgheze — sarcină deosebit de im
portantă. Indicațiile de preț cuprinse în 
raport vor orienta pe filozofii, econo
miștii, istoricii, juriștii și lingviștii mar
xiști.

Cercetătorii, atît cei din domeniul știin
țelor naturii, cît și cei din domeniul știin
țelor sociale, studiază și aprofundează în
vățătura marxist-leninistă, singura în 
stare să-i orienteze în labirintul tot mai 
complex al științelor contemporane, £e- 
rindu-i să cadă în mrejele subiectivismu
lui sau în confuzia și deruta relativis
mului.

îngăduiți-mi să exprim convingerea fer
mă că, luminați de nemuritoarea învăță
tură marxist-leninistă, îndrumați cu înțe
lepciune de Partidul Muncitoresc Romîn, 
oamenii de știință din țara noastră vor 
îndeplini cu devotament sarcinile de răs
pundere și de onoare încredințate lor de 
cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Enrique Lister
Aceasta — a spus el — este sarcina cen

trală trasată de Congresul al VI-lea al 
partidului nostru și la realizarea căreia 
acesta a chemat cu insistență toate forțele 
din opoziție, invitîndu-le să se unească, să 
pregătească lupta, programul și bazele 
unui guvern provizoriu, care să înlocuia
scă dictatura și să organizeze alegeri în 
care poporul să-și aleagă în mod liber re
gimul pe care-1 preferă.

în acest mod Franco va urma calea lui 
Batista, Perez Jimenez, Li Sîn Man și altor 
slugi supuse ale imperialismului american, 
iar Spania va fi liberă și democrată. (A- 
plauze).

Dragi tovarăși,
Comuniștii spanioli sînt pe deplin con

vinși că. sub conducerea partidului lor 
marxist-leninist. oamenii muncii din R.P. 
Romînă vor înfăptui cu succes hotărîrile 
acestui Congres și vor desăvîrși construi
rea socialismului. (Aplauze puternice).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn! 
(Aplauze puternice).

Trăiască unitatea mișcării comuniste in
ternaționale (Aplauze puternice, prelun
gite).

tei împotriva forțelor agresive ale impe
rialismului, vorbitorul a «pus : Să mer
gem dar înainte, să strîngem și mai 
mult rîndurile noastre pentru a întări 
și mai mult solidaritatea dintre poporul 
romîn, care luptă împotriva reînvierii mi
litarismului german, pentru pace în lumea 
întreagă, pentru desăvîrșirea construirii 
societății socialiste, și poporul japonez, 
care luptă pentru independență, pentru o 
Japonie pașnică și democratică, iar în vii
tor, și socialistă. Să întărim și mai mult 
lupta noastră comună pentru a curma cu 
hotărîre uneltirile agresive ale imperialis
mului american, cel mai înverșunat duș
man aJ întregii omeniri.

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

Trăiască poporul romîn ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască marxism-leninismul 1 (Aplauze 
puternice).

Trăiască coeziunea poporului muncitor 
și a comuniștilor din Japonia și Romî
nia ! (Aplauze puternice, îndelung repe
tate).

meni simpli doresc pacea și că ei vor să 
trăiască în relații de prietenie cu toate 
celelalte popoare. Partidul nostru consta
tă, de asemenea, că de la vizita tovarășu
lui Hrușciov există un interes sporit pen
tru socialism.

Poate că, așa cum a spus tovarășul 
Hrușciov, a spus ea în continuare, nepo
ții noștri vor vedea socialismul în țara 
noastră. (Aplauze). Capitalismul este pe 
cale de a părăsi scena istoriei. Exemplul 
strălucit al Uniunii Sovietice, al țării voas
tre și al celorlalte țări socialiste, securita
tea, sănătatea și fericirea pe care socia
lismul le aduce tuturor, vor îndemna în 
cele din urmă poporul nostru să înfăptu
iască marea transformare. Nepoții noștri 
vor trăi cu siguranță într-o Americă so
cialistă.

Vorbitoarea a încheiat spunînd :
Urez izbîndă și viață îndelungată Re

publicii Populare Romîne și bravului Par
tid Muncitoresc Romîn. (Aplauze puter
nice).

Trăiască solidaritatea internațională ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască U.R.S.S. și toate țările lagăru
lui socialist ! (Aplauze puternice).

Trăiască socialismul 1 (Aplauze puterni
ce, Indelunj repetate).

în numele Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Liban, în numele 
tuturor comuniștilor, democraților și pa- 
trioților progresiști, permiteți-mi să vă 
transmit dv„ și prin dv., eroicei clase mun
citoare romîne, țăranilor colectiviști, in
telectualilor din țara voastră, salutul nos
tru fierbinte, și să vă urez succes în lu
crările celui de-al III-lea Congres al dv. 
(Aplauze).

Vorbind despre succesele poporului nos
tru vorbitorul a spus că acestea sînt pen
tru muncitorii și țăranii libanezi un exem
plu și o imagine vie a viitorului luminos 
și înfloritor la care năzuiesc și pe care 
fără îndoială îl vor făuri.

Referindu-se la situația din Liban, vor
bitorul a spus : Partidul nostru luntă pen
tru strîngerea tuturor forțelor sănătoase 
ale poporului într-un front național, ba- 
zîndu-se pe , muncitori și țărani, ca și pe 
mica burghezie de la orașe și sate, și pe 
toți patrioții în lupta pentru eliberarea Li-

Cuvîntarea de salut a tovarășului
Salutînd Congresul vorbitorul a subli

niat marile realizări obținute de poporul 
nostru în construcția socialistă și mi
nunatele perspective deschise de planul 
șesenal. Apoi a spus :

Marile dvs. realizări constituie o încu
rajare și pentru Partidul Comunist din 
Israel, pentru toate forțele democratice din 
fara noastră care luptă pentru fericirea 
poporului nostru. Nu ne este ușor să ac
ționăm și să luptăm, întrucît în țara noa
stră cercurile conducătoare sînt orientate 
spre occidentul imperialist, spre interesele 
capitalului monopolist, ’ străin și local
nic. Cercurile conducătoare din țara noa
stră obișnuiesc să justifice această politică 
de dependență și înrobire față de Occident, 
invocînd falsul pretext al „necesității de 
securitate și de dezvoltare". Orice om cu 
bun simț înțelege însă că această cola
borare a guvernului israelian cu cercurile 
guvernante militariste și neonaziste din 
Germania Occidentală, cu colonialiștii 
francezi și, în primul rînd, cu imperialis-

Cuvîntarea de salut a tovarășului Einar Olgeirsson
E o mare cinste și bucurie pentru mine 

să transmit Partidului Muncitoresc Romîn 
și întregului popor romîn salutări frățești 
în numele Partidului Socialist Unit din 
Islanda. (Aplauze).

Noi, care venim din nordul îndepărtat 
în țara dv., caldă și bogată, vă mulțu
mim pentru fericirea de a putea parti
cipa la cel de-al III-lea Congres al Parti
dului dv.

Este un mare eveniment pentru noi de 
a putea cunoaște pe conducătorii dv. 
care au zăcut în trecut zeci de ani în 
închisorile fasciste și care acum vă arată 
calea spre construirea socialismului. Este 
un exemplu însuflețitor de a asculta pe 
muncitorii și muncitoarele voastre, pe ță
ranii și țărăncile voastre, vorbind ca stă- 
pîni ai țării despre realizările lor din 
fabrici și de pe ogoare.

Referindu-se apoi la unele aspecte ale 
luptei Partidului Socialist Unit al Islan- 
dei vorbitorul a continuat :

Cuvîntarea de
Permiteți-mi ca în numele clasei mun

citoare din Irak și al Partidului ei Comu
nist, în numele forțelor progresiste din 
țara noastră să salut Congresul dv. și, prin 
el, poporul romîn prieten și Partidul 
Muncitoresc Romîn, care conduce cu suc
ces Republica Populară Romînă pe dru
mul socialismului victorios, fiind convinși 
că rezultatele acestui Congres vor juca 
un rol important în construirea socialis
mului în țara dv., în creșterea bunăstării 
poporului dv. prieten și in menținerea 
păcii în lumea întreagă. (Aplauze).

Poziția adoptată de către Republica 
Populară Romînă de sprijinire frățească a 
luptei juste a popoarelor arabe și în spe
cial sprijinul dat Republicii noastre inde
pendente, chiar de la data de 14 iulie, a 
spus în continuare vorbitorul, fac ca pres-

Cuvîntarea de salut a tovarășului Aii Yata
După ce a salutat Congresul și a arătat 

că succesele poporului nostru se datoresc 
libertății, vorbitorul a spus :

Și continentul african, cu toată forța 
celor 220 milioane de locuitori ai săi, rupe 
rînd pe rînd lanțurile robiei. 150 milioane 
de africani și-au cucerit deja suveranita
tea națională, iar 12 state africane se 
bucură de independență. Numai în lunile 
iunie și iulie patru noi state independente 
își vor face intrarea pe arena internațio
nală. (Aplauze).

Unele cercuri conducătoare ale lumii 
occidentale se străduiesc să împiedice 
prin violență această mișcare. Alte’e — 
prin diferite manevre sau pe căi ocolite. 
Ele pot cel mult să întârzie scadența 
inevitabilă. Dar procesul este de neînlă
turat și ireversibil.

După ce s-a referit la războiul abject 
dus de imperialiști împotriva poporului 
algerian și la victoriile luptătorilor alge
rieni, vorbitorul â spus :

Trebuie să se știe că popoarele Africii 
nu se pot mulțumi cu o independență for
mală. (Aplauze). Ele cer lichidarea bazelor 
străine, vor să devină stăpîne pe bogățiile

Cuvîntarea tovarășului Mihai Beniuc
Raportul Comitetului Central prezentat 

de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fața delegaților Congresului al III-lea a- 
rată, prin victorii ale muncii socialiste, 
întregului nostru popor, ce minunată te
melie de viață și-a creat și ce drum lumi
nos i se deschide către viitor. ' Drumul 
parcurs pînă acum, semănat cu grandioa
se realizări, a făcut, prin lupta celor ce 
muncesc, sub înțeleaptă îndrumare a par
tidului, să dișpară în urma noastră, scu- 
fundîndu-se pe vecii-vecilor, întunecatul 
regim al exploatării capitaliste. Sfăm pe 
solidele baze ale socialismului, iar din ci
frele planului de 6 ani și ale programului 
de perspectivă, pe care oamenii muncii au 
și pornit să le preschimbe-n fapte pentru 
desăvîrșirea construcției socieJis'e, se înal
ță cîntarea belșugului ș; a feric’rii țării 
n nastre.

Ne bucură aprecierea și încrederea co

banului de sub influența monopoliștilor a- 
mericani și a altora, pentru eliberarea e- 
conomiei salș din dependența monopolu
rilor, pentru un guvern național și demo
cratic, care să se pronunțe pentru inde
pendența Libanului și integritatea sa îm
potriva celor care ar rîvni s-o încă’ce, 
pentru libertăți democratice, pentru dez
voltarea economică independentă, pentru 
progres. (Aplauze).

Subliniind marea apreciere de care se 
bucură în rîndul poporului libanez poli
tica externă a U.R.S.S. vorbitorul a spus :

Politica leninistă elaborată de cel de-al 
XX-lea Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și aprobată de Con
sfătuirea reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești de la Moscova din 
1957 și apoi de către cel de-al XXI-lea 
Congres al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a fost confirmată de viața în
săși și a constituit o mare contribuție la 
mobilizarea maselor populare, oricare ar 
fi convingerile lor, în lupta pentru pace

mul american, contrazice cu desăvîrșire 
interesele securității țării noastre și poziția 
ei internațională, iar politica porților des
chise pentru capitalul monopolist străin, 
a reducerii nivelului de trai al muncitori
lor și al maselor, a cursei înarmărilor con
travine în întregime intereselor dezvoltării 
economice și progresului țării noastre.

Referindu-se la unele aspecte ale luptei 
Partidului Comunist din Israel, vorbitorul 
a spus :

Partidul nostru comunist arată poporu
lui calea ieșirii din impasul în care a fost 
împinsă țara noastră de către guvernanți, 
calea rezolvării problemei noastre funda
mentale — ‘problema relațiilor israeliano- 
arabe. Problema aceasta nu poate fi re
zolvată de pe poziții de forță, ci printr-o 
politică înțeleaptă, realistă, pe calea păcii 
și a înțelegerii, pe baza recunoașterii re
ciproce a drepturilor și cerințelor națio
nale juste ale ambelor părți — cea israe- 
liană și cea arabă — ca, de pildă, recu
noașterea de către Israel a dreptului refu- 

Partidul nostru își dă silința să reali
zeze un front unit cît mai larg pentru 
a asigura independența economică și pro
gresul național al țării și să ridice stan
dardul de viață al oamenilor muncii. Mul
țumită Uniunii Sovietice și altor țări so
cialiste, am izbutit să ne asigurăm piețe 
de desfacere pentru exportul nostru, reu
șind astfel să desființăm șomajul și să 
facem ca producția să crească permanent, 
exportînd o treime din volumul exportu
lui nostru în țările socialiste. Aceste re
lații economice cu țările socialiste sînt 
uri ghimpe în ochii capitaliștilor occiden
tali. El a adăugat că din ordinul capitalu
lui occidental, în prezent, în Islanda se 
lovește în condițiile de viață ale munci
torilor.

Vorbind apoi despre posibilitatea preîn
tâmpinării războaielor în etapa actuală, 
vorbitorul a spus :

Noi, marxiștii, am vorbit în trecut des
pre perioadele de război și de revoluție.

salut a delegatului
tigiul Republicii Populare Romîne să se 
întărească în țara noastră.

După ce s a referit la lupta dusă de 
Partidul Comunist Irakian pentru apăra
rea republicii și a drepturilor poporului, 
vorbitorul a continuat:

Un front național, o atitudine dîrză 
fată de dușmanii Republicii, descătușarea 
libertăților poporului. întărirea prieteniei 
și colaborării cu țările socialiste și cu 
cele iubitoare de pace — acesta este dru
mul trasat de partidul nostru pentru apă
rarea Republicii și asigurarea mersului 
ei înainte, drum care se bucură de sim
patia și de sprijinul maselor largi popu
lare.

Sîntem convinși de inevitabilitatea vic
toriei poporului nostru și a tuturor po
poarelor arabe în lupta lor împotriva im
perialismului și a uneltelor lor, luptă ba-

lor pentru a le exploata în folosul lor. 
Ele luptă pentru a-și atinge țelurile, aju
tate de lagărul socialist, în frunte cu Uni
unea Sovietică. Astfel, africanii sînt pe 
cale să transforme imensul lor continent 
într-o zonă a păcii, grăbind prăbușirea 
sistemului imperialist, consolidînd schim
barea care s-a produs în lume în favoa
rea forțelor păcii și democrației, contri
buind la triumful coexistenței pașnice atât 
de necesară omenirii. (Aplauze).

Noile condiții în care trăim fac posibilă 
această coexistență, care poate fi asigu
rată pe calea tratativelor, fără a ex
clude nici atitudinea fermă, nici vigilența, 
așa cum procedează Uniunea Sovietică.

Coexistența între state cu sisteme so
ciale diferite nu înseamnă și nu poate în
semna pentru muncitori și pentru popoare 
supunere sau acceptarea soartei lor ac
tuale. Dimpotrivă, coexistența cheamă la 
intensificarea, în condițiile specifice fiecă
rei națiuni, a luptei antiimperialiste și 
anticapitaliste, pentru libertate adevărată, 
pentru democrație, pentru dreptate socială, 
pentru socialism. (Aplauze).

Apoi vorbitorul s-a referit la lupta pen

ne-o acordă creatorilor de artă condu
cerea partidului pentru munca de pînă a- 
cum. Aceasta ne obligă să muncim cu tot 
avîntul, cu toată forța creatoare pentru a 
dezvolta rezultatele pozitive obținute în 
ultimii ani și să lărgim Jnt mm mult te
matica, să îmbogățim tot mai mult fontul 
de idei pe care șe clădește activitatea noa
stră literară și artistică. - așa cum se a- 
rată în raport. Ne dăm bine seama că în 
fața noastră sînt sarcini grele. Cifrele din 
Directive. și obiectivele conturate în ra
port au întruchipat înaintea ochilor noștri 
viitorul țării ca pe o strălucitoare culme, 
care așteaptă s-o urcăm. Harnicii noștri 
oameni ai muncii, pe care nu-i sperie 
greul, au .și început, neobosiți, ur&iș-’l. 
Noi. artiștii si scriitorii, putea-vom oare 
ținea pasul cu ei. alături la greu, dar și 
la biruințe ? Da. Experiența ultimilor ani, 
după cum rezultă din aprecierea opereLr 

și împotriva uneltirilor ațîțătorilor Ia 
război. (Aplauze). Permiteți-mi ca, de la 
această tribună, să afirm încă odată ho- 
tărîrea comuniștilor libanezi de a rămîne 
mereu credincioși acestei politici.

Exorimîndu-și deplina convingere că po
porul nostru ya traduce în viață planul 
de desăvîrșire a construcției socialismului, 
vorbitorul a încheiat :

Trăiască Republica Populară Romînă, 
Partidul Muncitoresc Romîn, conducătorul 
său încercat, Comitetul său Central le
ninist, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ! (Aplauze puternice).

Trăiască lagărul socialist unit, în frun
te cu Uniunea Sovietică, bastion al păcii, 
și socialismului ! (Aplauze puternice).

Trăiască unitatea mișcării comuniste in
ternaționale sub steagul marxism-leninis
mului ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia între poporul libanez 
și poporului romîn ! (Aplauze puternice)»

Trăiască lupta popoarelor pentru pace I 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

Sa in nil Mikunis
giaților arabi de a se reîntoarce în patria 
lor, recunoașterea Israelului de către sta
tele arabe.

In încheiere, a spus apoi vorbi
torul, aș dori să remarc că noi 
împărtășim întrutotul aprecierile și tezele 
cuprinse în raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și în strălucita 
și instructiva cuvîntare a tovarășului N. S. 
Hrușciov.

Vă urăm din toată Inima noi și mari 
succese spre binele construcției socialiste 
în patria dvs., spre binele cauzei generale 
a păcii și a socialismului. (Aplauze).

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

Trăiască unitatea marxist-leninistă a 
partidelor comuniste și muncitorești din 
întreaga lume ! (Aplauze puternice).

Trăiască pacea ! (Aplauze puternice).
Trăiască comunismul ! (Aplauze pu

ternice, îndelung repetate).

Să sperăm că, datorită forței socialismu
lui, perioada războaielor a dispărut pen
tru totdeauna. Dar perioada revoluțiilor... 
Răscoalele și revoluțiile populare se suc
ced astăzi la intervale din ce în ce mal 
scurte decît vreodată în istorie. O furtună 
trece peste continentul african ; edificiul 
șubred al imperialismului este zdruncinat 
pe toate continentele ; poporul muncitor 
din lumea întreagă se pregătește să de
vină stăpînul acestei lumi.

Tovarăși romîni, împărtășim din toată 
inima bucuria voastră, că puteți folosi 
spre binele vostru, pentru poporul vostru 
marile bogății ale țării voastre.

Urăm Partidului și întregului vostru 
popor, succes în construirea socialismului 
și trecerea treptată spre comunism 1 
(Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! 
(Aplauze puternice).

Proletari, luptători și popoare munci
toare victorioase din toată lumea, uniți-vă! 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

P. C. din Irak
zată pe vigilență, pe solidaritatea dintre 
ele și pe solidaritatea forțelor păcii din 
lumea întreagă, în frunte cu marea Uni
une Sovietică și toate țările sistemului 
socialist. (Aplauze).

Să se întărească prietenia dintre po
poarele iubitoare de pace romîn și irakian! 
(Aplauze puternice).

Să înflorească Republica Populară Ro
mînă. prietena popoarelor arabe ! (Aplauze 
puternice).

Să triumfe steagul marxism-leninismu
lui ! (Aplauze puternice).

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască partidele comuniste și muncito
rești din întreaga lume, călăuzite de atot- 
b:ru toarea învățătură marxist-leninistă ! 
(Aplauze puternice, îndelung repetate).

tru independență națională a poporului din 
Maroc.

Noi luptăm în același timp — a conti
nuat el — pentru libertăți democratice, 
fără respectarea cărora independența na
țională sfîrșește prin a deveni o iluzie, iar 
îmbunătățirea nivelului de trai al po
porului — o înșelătorie. Din această pri
cină. după cum știți, dragi tovarăși, 
Partidul Comunist din Maroc a fost 
interzis în februarie trecut. într-atîta 
suferă imperialiștii și feudalii de pe urma 
activității sale și într-atîta se.tem de dez
voltarea sa. Dar Partidul Comunist ? d;n 
Maroc nu va lipsi de la datorie. Luptând 
cu dîrzenie pentru ieșirea din ilegalitate, 
își va îndeplini misiunea istorică, oricare 
ar fi piedicile. El va ajunge, în mod neîn
doios la dezvoltarea pe care i-o impun 
încrederea poporului, justețea politicii 
sale, devotamentul' și cinstea militanților 
să;. (Aplauze).

Trăiască Republica Populară Romînă și 
Partidul Muncitoresc Romîn ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască comunismul ! (Aplauze puter
nice, îndelungate), 

noastre de către oamenii muncii, de cătr* 
partid, stă mărturie că scriitorii și =r <• 
au puterea de a zugrăvi ceea ce făuresc 
oamenii muncii în țara noastră.

Conducerea partidului s-a ocupai 
și nemijlocit de orientarea noa«*trâ *n pee- 
blemele vieții sociale, ale ideolog:e-. « ar
tei ; ne-a îndrumat, ne-a sfă’.ui’J oe-< cri
ticat atunci cînd am greșit și ne-« zs^cat 
calea cea dreaptă. Sub conducere» palidu
lui nostru a crescut continuu rvmba-
tivă a literaturii noastre * - întărit 
unitatea frontului nostru Jevola?
mentul față de partid c:-«- » chezășia
succeselor noastre viitatra > rsația lite
rară și este izvorul de apă • il încrede
rii în victoria «oclalis—. . Ju această

(Continuare ■- l-a)



Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn
(Urmare din pas. 3-a) 

fnertder* pornim pe drumul unor noi în
făptuiri.

Pornim la drum cu încredere, dar aceas
ta nu înseamnă că trebuie să fim și în- 
crezuți și să nu ne dăm seama de scăde
rile muncii noastre literare. în repetate 
rînduri partidul ne-a atras atenția că, a- 
tunci cînd nu există o cunoaștere te
meinică a realității, operele noastre 
rămîn în urma faptelor, acestea fiind 
reflectate șters și fără destulă vigoare. 
Uniunea Scriitorilor va trebui să gă
sească mijloace și metode pentru ca fie
care scriitor să fie în cel mai viu contact 
cu aceia ce făuresc socialismul, pentru ca, 
pe teren, să cunoască aspecte cit mai va
riate din temele majore ale vieții. Contac
tul nostru cu oamenii muncii trebuie să 
fie permanent, să le cunoaștem munca lor, 
felul de a gîndi, de a vorbi, de a se purta

Cuvîntarea de
Vrem să transmitem Congresului dvs. 

și prin intermediul său clasei muncitoare 
și poporului muncitor din Romînia, salu
tul frățesc al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Uruguay și al 
comuniștilor uruguayeni. salut pe care 
l-am înmînat Comitetului dvs. Central. 
(Aplauze).

Referindu-se apoi la posibilitatea preîn- 
tîmpinării războaielor în epoca actuală, 
Vorbitorul a spus : Partidul Comunist din 
Uruguay sprijină ferm Declarația de la 
Moscova din noiembrie 1957 și este con
vins că, în actualele condiții internațio
nale și grație luptei pentru pace a popoa
relor, războiul a încetat de a mai fi ine
vitabil. (Aplauze). Partidul nostru și clasa 
muncitoare din Uruguay împărtășesc în 
întregime punctul de vedere al Uniunii 
Sovietice și sprijină călduros ferma și 
înțeleaptă politică de pace desfășurată 
de Comitetul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, de tovarășul 
Hrușciov — politică călăuzită de fideli
tatea față de gîndirea creatoare a lui

Cuvîntarea de salut a tovarășului Jomni Taoufik
Dați-mi voie să transmit minunatului 

dvs. Congres cel mai călduros salut și cele 
mai bune urări de succes lucrărilor voas
tre, din partea comuniștilor tunisieni 
(Aplauze).

Este o mare cinste pentru mine să asist 
la importantele dezbateri ale gloriosului 
vostru partid, să iau contact direct cu pre
țioasa voastră experiență, să împărtășesc 
cu voi bucuria succeselor obținute prin 
lupta voastră și să întăresc legăturile fră
țești care ne unesc.

După ce a vorbit despre creșterea lup
tei de eliberare de sub colonialism a po
poarelor din Africa, vorbitorul a spus :

în fața asaltului impetuos al popoarelor 
Africii, imperialismul recurge la tot felul 
de șiretlicuri pentru a-și salva pozițiile și 
a continua să se îmbogățească pe spinarea 
popoarelor din Africa. Cu toate acestea.

Cuvîntarea de salut a delegatului P. C. din Turcia
După ce a salutat Congresul și a arătat 

că succesele poporului romîn constituie 
urt izvor de forță pentru Partidul Comu
nist din Turcia, vorbitorul s-a referit pe 
larg la consecințele grave pe care le-a 
avut asupra Turciei dictatura fostului gu
vern Menderes aservit imperialiștilor a- 
mericani și la lupta dusă de popor pen
tru răsturnarea acestui guvern. Ultimele 
evenimente — a spus el — au arătat încă 
odată că teroarea fascistă n-a intimidat 
poporul nostru. Tancurile americane tri
mise pe străzi, în piețe, împotriva poporu
lui n-au înspăimîntat pe turci. La Istambul 
în piața Beyazid, în Curtea Universită
ții, în piața Kîzilay din Ankara, la Izmir 
pe strada Kordon, comuniștii au fost în 
fruntea tinerilor care mergeau împotriva 
poliției și a tancurilor. Printre tinerii care 
âu murit uciși de gloanțele poliției au 
fost și comuniști ; ei au fost aruncați în 
gropi și în mare. Acești martiri sînt eroii 
și cei mai buni fii ai poporului nostru. 
Ei au luptat strigînd : „Americani, căra- 
ți-vă“, „Vrem libertate", „N.A.T.O.-ul nu 
este un prieten al Turciei", „N-avem ce 
căuta în C.E.N.T.O.", „Vom redobîndi in
dependența armatei noastre". Partidul Co

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Rădoi
Raportul C.C. al Partidului Muncitoresc 

Romîn, prezentat Congresului de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. oglindește ma
rile realizări obținute de poporul nostru 
muncitor, sub conducerea partidului. La 
aceste realizări, o contribuție însemnată 
a adus și colectivul Uzinelor „Steagul 
Roșu".

Traducînd în viață Directivele Congre
sului al II-lea, precum și hotărîrile plena
relor partidului, colectivul nostru a obți
nut rezultate valoroase, atît în ce privește 
planul de producție, cît și în activitatea 
tehnică și economică a uzinei. Astfel, față 
de realizările anului 1955, în 1959 produc
ția globală a crescut cu 176,6 la sută, iar 
prețul de cost a scăzut cu 50.8 la sută. în 
anul 1960. în comparație cu 1955. produc
ția globală va crește cu 216.7 la sută, pro
ducția marfă cu 204,5 la sută, iar produc
tivitatea muncii cu 142 la sută.

Realizările obținute sînt rodul activității 
însuflețite a întregului colectiv. în frunte 
cu comuniștii. Organizațiile de partid din 
uzină — punînd în centrul preocupărilor 
îndrumarea și conducerea politică a acti
vității tehnico economice a uzinei — au dat 
un caracter de masă dezbaterilor privi
toare la importanța și căile de reducere a 
prețului de cost, creșterii productivității 
muncii, problemelor de tehnică nouă. Re
zultatul a fost că, în perioada anilor 1955- 
1960, consumul de manoperă al autocami

Cuvîntarea de salut a delegatului P. C. din Brazilia
Vorbitorul a salutat Congresul și a mul- 

—ait pentru invitația dă a participa la 
Contres. Acest Congres are o însemna
ta** cu adevărat istorică pentru po- 
?• dv. și o importanță enormă pen- 

-dreagă mișcare comunistă inter- 
•»----lâ, a cărei unitate și solidari-
tt» «e htăresc necontenit în jurul stea- 

- “Vicibil al marxism-leninismului.
» *'- plan pentru consolidarea socia- 

- ~ ' Romîhia este un izvor inepui-
= — •* Wță pentru lupta tuturor po- 
p- * ^Stru pace, democrație și so

Cuvîntarea tovarășului Mihai Beniuc
și mai ales să înțelegem acele fine meca
nisme sufletești, acele trăsături noi ale 
conștiinței, care fac să se plămădească și 
să crească din rîndul maselor eroii muncii 
socialiste.

Raportul ne atrage luarea aminte în 
mod deosebit, că : ,.în prezent, activitatea 
ideologică, munca de lichidare a înrîuri- 
rilor educației burgheze din conștiința oa
menilor este tărîmul principal al luptei dc 
clasă, al luptei între vechi și nou". Noi avem 
datoria să manifestăm o înaltă exigență 
și principialitate față de creațiile noastre, 
să nu îngăduim influențele ideologiei străi
ne, să le combatem cu fermitate.

Sînt întru totul de acord cu acea parte 
a raportului care accentuează că nu-i des
tul să ai talent pentru a realiza opere va
loroase, atîta vreme cît nu combați tot 
ceea ce te îndepărtează de popor și nu li
chidezi, ca scriitor și artist, spiritul de

salut a tovarășului Jose Massera
Lenin. (Aplauze). Această politică și lupta 
pentru pace a tuturor popoarelor din 
lume zădărnicesc una după alta provo
cările războinice ale imperialismului a- 
merican.

Vorbind despre creșterea luptei maselor 
populare din Uruguay și din toată Ame
rica Latină. împotriva imperialismului, 
pentru independență națională, libertăți 
democratice și satisfacerea revendicărilor 
economice imediate, a continuat :

în această nouă situație politică din 
America Latină, dă faliment politica 
tradițională a claselor dominante, formate 
din latifundiari și marea burghezie, slugi 
plecate ale imperialismului american. 
Clasa muncitoare și poporul caută noi căi. 
iar strălucitoarea realitate a sistemului 
socialist mondial, în frunte, cu Uniunea 
Sovietică, exemplul politicii sale de pace 
și prietenie față de toate popoarele și 
uriașele sale succese în domeniile eco
nomic, politic și cultural constituie un 
puternic focar de atracție ideologică pen
tru masele populare.

raportul de forțe Pe arena mondială. în
tărirea lagărului socialist permit popoare
lor africane să zădărnicească prin lupta 
lor, planurile neo-colonialiștilor. «ă meargă 
mereu înainte. învingind toate piedicile, 
spre eliberarea deplină.

Poporul nostru, ca și popoarele arabe $: 
africane. este ferm hotărit să se elibereze 
de toate urmările nefaste ale regimului 
colonial. în cursul ultimilor ani. tinira 
Republică Tunisiană a obținut ma multe 
succese în lupta de consolidare a suvera
nității naționale. Totuși aceas*.â suverani
tate nu poate fi considerată deplină rit 
timp Bizerta rămine o bază a armatelor 
franceze, a acelorași armate care duc un 
război de exterminare co’.omaiâ la grani
țele noastre. împotriva fraților noștri al
gerieni.

în lupta pe care o duce poporal turas.an 

munist din Turcia este strins legat de 
lupta poporului nostru pentru libertate. 
(Aplauze).

Poporul nostru luptă împotriva imperia
lismului. a coloniali imului, a fejdal imu
lui, a fascismului, a politicii de război, 
pentru a trăi independent Poporul nos
tru dorește să stabilească relații normale, 
bune și să încheie pacte de prietenie s: de 
neagresiune cu toți vecinii noștri în frunte 
cu Uniunea Sovietică. prietena noastră 
din zilele grele. Poporul nostru dorește ca 
Balcanii să devină o regiune der.ucieari- 
zată, ca Orientul Mijlociu să devină o re
giune a păcii. Poporul nostru este împo
triva bazelor de pe care să-și ia zborul a- 
vioanele americane de spionaj. împotriva 
rampelor de lansare a rachetelor ameri
cane, împotriva bazelor atomice. Poporul 
turc vrea să trăiască, dorește pacea. (A- 
plauze).

Noi știm și sîntem convinși că această 
luptă a poporului nostru se bucură de sim
patia și de sprijinul întregului lagăr so
cialist, al omenirii progresiste, al vecinei 
noastre de dincolo de Marea Neagră. Ro
mînia, și al poporului romîn care înain
tează cu pași uriași pe drumul socialis
mului.

onului s-a micșorat cu 63.5 la sută. Iar 
consumul de materiale cu 31,8 la sută, 
echivalind cu o economie anuală de 1.000- 
1.500 tone metal.

Continua reducere a prețului de cost 
creșterea rentabilității și, prin aceasta, 
obținerea de beneficii sporite, ne-au dat 
posibilitate să vărsăm la bugetul statului, 
în perioada 1955-1959. acumulări peste 
plan în sumă de 83.961.000 lei.

Un rol stimulativ în activitatea noastră 
l-a avut și hotărîrea conferinței regionale 
și orășenești de partid, privitoare la inten
sificarea acțiunii pentru sporirea econo
miilor și a beneficiilor peste plan. Pe baza 
planului de măsuri întocmit de comitetul 
de partid și de conducerea uzinei noi am 
trecut la organizarea comisiilor de desco
perire a rezervelor interne chiar și în cele 
mai mici unități ale uzinei.

Vorbitorul a arătat apoi că introducerea 
tehnicii și tehnologiei înaintate a dat po
sibilitate să se îmbunătățească continuu 
calitatea și caracteristicile constructive ale 
autocamionului.

Asigurarea unui autocamion corespunză
tor calitativ cerințelor moderne a pus în 
fața noastră probleme de competență teh
nică deosebită» a căror rezolvare presu
pune o calificare superioară a cadrelor 
tehnice și muncitorești. Pentru dotarea fa
bricației cu scule, dispozitive și verifica
toare de precizie, noi am construit o nouă 
sculărie, puternică, în care au fost con

cialism. Cifrele și indicii economici pe 
care vreți să-i atingeți sînt expresia for
ței sistemului socialist, a energiei și a ca
pacității creatoare a poporului muncitor 
romîn, a înțelepciunii în conducere și or
ganizare a partidului vostru, în fruntea 
căruia se află o figură dragă mișcării co
muniste internaționale, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze). în constelația 
luminoasă a țărilor socialiste, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, sîntem siguri că Repu
blica Populară Romînă se va distinge prin- 
tr-o lumină tot mai strălucitoare. 

castă, individualismul și alte rele ce se mai 
pot întîlni printre noi. Uniunea Scriitori
lor, și în mod special conducerea ei, poartă 
vina că nu s-a ocupat de lichidarea radi
cală a acestor fenomene atunci cînd ele se 
ivesc și n-a pus mai mult accent pe dez
voltarea eticei scriitoricești, parte inte
grantă a moralei comuniste.

Partidul și poporul nostru cer de la scrii
tori și de la artiști pe drept cuvînt opere, 
care, tratînd temele mari ale timpului, să 
aibă cele mai înalte calități artistice. Făgă
duim că vom face aceasta, punînd în cen
trul preocupărilor noastre și zugrăvind cu 
toată măiestria de care sîntem în stare, 
tot mai mult și în primul rînd pe cel mai 
pozitiv dintre eroii ce i-a cunoscut po
porul nostru în istoria sa — eroica noastră 
clasă muncitoare, în frunte cu încercatul 
în lupte și înțeleptul nostru partid.

Succesele Republicii Populare Romîne 
și ale gloriosului Partid Muncitoresc 
Romîn, a spus apoi vorbitorul, reali
zarea îndrăznețelor planuri de con
strucție a socialismului pe care dvs. 
le veți aproba la acest Congres, ne 
umplu de entuziasm și bucurie și con
stituie un foarte mare ajutor pentru 
propria noastră luptă. De aceea, tovarăși, 
împreună cu cordialele noastre felicitări 
vrem să vă exprimăm frățescul nostru 
salut de luptă și mulțumirea noastră pen
tru ajutorul pe care dvs. ni-1 dați în 
bătălia mondială, in care sîntem angajați 
cu toții, pentru pace, democrație, inde
pendență națională și socialism. (A- 
plauze).

Trăiască ce! de-al III-lea Congres al 
P.M.R.! (Aplauze puternice).

Trăiască prierenia popoarelor romîn și 
Uruguayan ’ (Aplaue puternice).

Trăiască internaționalismul proletar ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

pentru a smulge rădăcinile colonialismu
lui. a spus apoi vorbitorul, considerăm ca 
esențială întărirea unității naționale pem 
iru dob ir. di rea de noi succese. Socotim că 
întărirea unității naționale impune lua
rea in cons.derare a intereselor legitime 
ale tuturor claselor naționale, fără excep
ție. lărgirea democrației, crearea condi
țiilor necesare unei activități normale a 
sindicatelor muncitorești.

Tovarăși,
Călăuziți de învățătura atotbiruitoare a 

■nanism-leninismului, vom păși cu toții 
•pre noi victorii.

Trăiască prietenia dintre popoarele 
noastre ’ (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea tuturor oamenilor 
■uncii din lume! (Aplxuxe puternice).

Trăiască pacea * Trăiască comunismul! 
(ApUoxe puternice, prHaagile).

Poporul turc va învinge din nou în lupta 
sa pentru eliberare ca și in anii 1919-1922. 
Poporul nostru n-a uitat tradițiile de 
luptă din războiul pentru independența 
f|i—iii Dușmanii noștri principali sînt 
.rrper-.aliftfi americani eu N.A.T.O.-ul și 
CE N T O.-ul lor. Armata Republicii Turce 
s-a născut ir? lupta împotriva imperia1 iș- 
tilor Ea nu va scoate castanele din foc 
pentru imperialiști. Armata turcă a dat 
prima lovitură dușmanilor patriei. Dacă 
noul guvern va îndeplini cerințele princi
pale ale poporului, va șterge desigur pata 
de pe :ata Turciei și va recîștiga presti- 
Eiul ei din zilele de luptă pentru elibe
rarea .națională Sistemul colonial și regi
murile fasciste vor fi doborî te. Se va naște 
o Turcie ir.dependentă, neutră, democra
tică și iubitoare de pace. (Aplauze).

In încheiere vorbitorul a spus î
Doresc mari succese Cor greșului dv. 

măreț.
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, 

care <e conduce în mod just după princi
piile leniniste ! (Aplauze puternice). .

Trăiască pacea și prietenia între poporul 
turc și poporul romîn ! (Aplauze puterni
ce, îndelung repetate).

centrate cele mai bune cadre de munci
tori, maiștri, ingineri și tehnicieni din 
uzină. Paralel cu aceasta s-au luat unele 
măsuri pentru asigurarea cu cadre de 
înaltă calificare și a unităților de între
ținere și reparații din uzină.

în prezent eforturile colectivului nostru 
se îndreaptă în direcția fabricării unor noi 
tipuri de autocamioane, care, prin carac
teristicile lor, să permită o folosire mai 
complectă și mai eficientă a parcului de 
autovehicule. Comitetul de partid a îndru
mat organizațiile de bază să dezbată în 
adunări generale deschise și pe grupe de 
partid, posibilitățile de reducere a terme
nelor de proiectare și execuție a noilor 
produse cu cel puțin 6 luni.

în lumina proiectului de Directive ale 
celui de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, colectivului nostru îi 
revine sarcina de a dubla producția de 
autocamioane pînă la sfîrșitul planului de 
6 ani. Garanția realizării cu succes a a- 
cestei sarcini de onoare o confirmă entu
ziasmul muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor și funcționarilor din uzina noas
tră manifestat, din nou, puternic cu oca
zia dezbaterii proiectului de Directive. în
tregul nostru colectiv se angajează să-și 
îndeplinească cu cinste sarcinile ce-i re
vin în cadrul mărețului program de dez
voltare a economiei naționale, elaborat de 
partid.

După ce a scos în relief unele aspecte 
ale situației economice din Brazilia, agra
vată de dependența față de imperialism, 
vorbitorul a dat citire mesajului semnat 
de secretarul general al Partidului Comu
nist, tovarășul Luiz Carlos . Prestes.

Salutînd succesele obținute de poporul 
nostru în construirea socialismului, mesa
jul subliniază :

în momentul de față acțiunile și succe
sele lagărului socialismului, în care se 
evidențiază avîntul și exemplul glorioasei 
Uniuni Sovietice, favorizează lupta pe 

care o ducem în țara noastră pentru apă
rarea păcii, pentru emanciparea națională 
totală, pentru democrație și socialism, 

în continuare în mesaj se spune : 
încredințați că dezbaterile și hotărîrile 

Congresului dvs. vor constitui o nouă 
contribuție la marile sarcini ale construc
ției socialiste, ale apărării păcii, ale uni
tății sistemului socialist și a mișcării

Cuvîntarea de salut a tovarășului
Am sarcina de cinste de a transmite im

portantului dvs. Congres, salutul frățesc al 
Partidului Socialist Popular din Cuba, 
care, călăuzit de învățătura marxist-leni- 
nistă, a luat parte alături de mișcarea re
voluționară din 26 iulie, de conducerea 
revoluționară „13 Mai" și de alte organi
zații, la lupta patriotică de apărare și dez
voltare a revoluției care are loc în țara 
noastră. (Aplauze).

Subliniind amploarea succeselor obținu
te de Romînia socialistă vorbitorul a spus: 
Salutăm triumful dvs.. salutăm poporul 
dvs. liber, care în continuu își ridică ni
velul de viață și bunăstare din toate punc
tele de vedere.

Vin din Cuba, — a spus el în con
tinuare — unde are loc astăzi o re
voluție înaintată, populară, democratică, 
agrară și anti-imperialistă. condusă de un 
revoluționar hotărît, revoluționar patriot 
și radical, comandantul Fidel Castro Ruz. 
(Aplauze).

După ce a îndurat nenumărate suferințe 
din pricina oprimării străine, pentru pri
ma dată în viața ei, patria noastră este li
beră și independentă cu un guvern care 
conduce, în mod suveran, destinele țării. 
Vorbitorul a trecut apoi în revistă trans
formările care au avut loc în Cuba, măsu
rile luate de guvernul lui Fidel Castro, 
noua politică externă a statului Cuban.

Cuvîntarea de salut a tovarășului Humberto Arrietti
Primiți din partea Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Venezuela și 
din partea întregului partid un frățesc și 
călduros salut. (Aplauze).

După ce s-a referit ia mărețele obiective 
ale planului nostru șesenal, vorbitorul a 
spus :

în prezent, dragi tovarăși, clasa noa
stră muncitoare, poporul nostru și cele
lalte popoare din America Latină dau 
lovituri grele imperialismului, care ex
ploatează și stoarce bogățiile noastre.

Succesele și victoriile țărilor socialiste, 
constituie un puternic stimulent, un aju
tor de neprețuit pentru clasa muncitoare 
și partidul nostru comunist, care -luptă 
pentru a elibera patria noastră de mon

Cuvîntarea tovarășului Alexandru Chlru
Regiunea Pitești. în trecut o regiune 

înapoiată, a cunoscut în anii puterii popu
lare o puternică dezvoltare economică și 
social-culturală. Printre obiectivele ridi
cate și dezvoltate în regiune în anii de 
democrație-popul ară, se numără și 
cele două uzine, „V. Tudose'-Colibași și 
„I.M.S.“-Cîmpulung. care produc piese și 
subansamble pentru tractoare și diferite 
tipuri de mașini. Producția globală 
a acestor două uzine a crescut în 1959 
de 4,9 ori față de 1955, productivitatea 
muncii a sporit de aproape două ori și 
jumătate, iar prețul de cost a fost redus 
cu 34,4 la sută.

Sub conducerea organizațiilor de partid 
muncitorii, tehnicienii și inginerii din a- 
ceste uzine au depus în această perioadă 
o muncă susținută pentru îmbunătățirea 
calității produselor și pentru reducerea 
consumurilor specifice de materiale. Ast
fel la uzina „Vasile Tudose“, organizația 
de partid a pus în fața unor colective de 
ingineri și tehnicieni din activul de partid 
sarcina de a studia posibilitățile îmbună
tățirii calitative a carburatorului vechi, 
care avea un consum de benzină ridicat. 
Pe baza propunerilor făcute de aceste co
lective s-a trecut la reproiectarea cabura- 
torului și la folosirea unei tehnologii mai 
perfecționate. Prin aceasta consumul de 
combustibil la 100 km. s-a redus cu peste 
13 la sută, greutatea carburatorului s-a 
micșorat cu circa 50 la sută, iar prețul 
de cost a scăzut cu 60 la sută.

Realizări însemnate s-au obținut și prin 
reproiectarea filtrului de aer pentru com
presor. Greutatea acestuia s-a redus de 
circa 3 ori, iar prețul de cost de aproape 
4 ori.

îmbunătățirea calității produselor s-a 
obținut și prin introducerea de procedee 
tehnologice avansate prin ridicarea cali
ficării și a spiritului de răspundere al 
muncitorilor.

Deși am obținut succese pe linia îmbu
nătățirii calității produselor, noi nu am

Am urmărit cu deosebită atenție rapor
tul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în care s-au oglindit mă
rețele succese obținute de poporul mun
citor, sub conducerea înțeleaptă a partidu
lui nostru drag, pe calea construirii socia
lismului.

Alături de toți oamenii muncii din țara 
noastră, cadrele didactice din regiunea 
Oradea, îndrumate permanent de organele 
de partid, au muncit fără preget pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de partid și 
guvern, cu privire la îmbunătățirea învă- 
țămîntului și legarea lui tot mai strînsă 
cu practica construcției socialiste.

Vorbitoarea s-a referit apoi la expe
riența obținută de unele școli din regiu
ne în legarea învățămîntului de practică.

în afară orelor de curs — a spus ea — 
școlile noastre, au organizat forme variate 
de muncă pentru elevi, în ateliere școlare, 
pe terenurile experimentale, în cercuri 
tehnice, în întreprinderi industriale și 
unități agricole, pe șantiere de construcții.

în uneJp întreprinderi, s-a organizat 
practica în producție a elevilor pe peri
oada întregului an școlar, în cadrul ore
lor rezervate pentru studiul mașinilor. 
Mulți elevi, lucrează efectiv în cadrul a- 
cestor ore, alături de muncitori. Cîteva 
clase din școlile Orașului Oradea au trecut 
la experimentarea efectuării practicii în 

muncitorești și democratice mondiale, vă 
trimitem cele mai bune urări pentru suc
cesul desăvîrșit al activității voastre și 
pentru noi victorii ale poporului frate din 
Romînia în lupta sa pentru construirea 
socialismului, pentru cîștigarea unei vieți 
fericite și pentru o Romînie din ce în ce 
mai înfloritoare. (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și

Invitația pe care guvernul Cubei a fă
cut-o recent lui Nikita Hrușciov de a face 
o vizită în Cuba — a spus în continuare 
vorbitorul — este o demonstrație a politi
cii independente a guvernului revoluțio
nar. Marele conducător sovietic și neobo
situl luptător pentru pace va fi primit cu 
bucurie și cordialitate de poporul nostru.

O asemenea politică suverană, aseme
nea realizări au scos din sărite pe impe
rialiștii nord-americani și pe lacheii lor 
din Cuba care uneltesc în mod deschis și 
criminal împotriva revoluției cubane.

Deoarece revoluția este opera întregului 
popor și are sprijinul lui iar ei nu au nici- 
un sprijin în interiorul țării noastre pen
tru realizarea planurilor lor contrarevolu
ționare, agenții imperialiști se bazează pe 
înăbușirea Cubei noi și democratice cu 
ajutorul imperialiștilor americani. Atacu
rile lor împotriva Cubei merg de la cam
pania cea mai murdară și înverșunată a 
agențiilor telegrafice și de presă pînă la 
pregătirea cu înfrigurare în diferite puncte 
ale Americii de Sud și Chiar în 
S.U.A. a noi agresiuni armate. Ei vor 
să ne împiedice să fim liberi și in
dependenți, ei vor să înfrîngă Cuba, îh- 
trucît revoluția ei este cauza tuturor ță
rilor latino-americane, care îndură ace
leași suferințe cum a îndurat Cuba și se 
ciocnesc de aceiași dușmani.

struoasa dominație și exploatare a impe
rialismului american.

Dvs. știți că imperialiștii yankei extrag 
din subsolul Venezuelei sute de milioane 
de tone de petrol și milioane de tone de 
fier pentru a alimenta mașina lor de 
război. Dar lupta noastră, lupta clasei 
muncitoare, a poporului pentru paee> de
mocrație, independență națională și so
cialism crește și se dezvoltă impetuos cu 
fiecare victorie, cu fiecare succes al țări
lor lagărului socialist, cu succesele și vic
toriile clasei muncitoare mohdiăle. Și hu 
va trece mult timp pînă ce acest petrol 
și acest fier din Venezuela va fi în slujba 
cauzei păcii și fericirii tuturor popoarelor. 
(Aplauze).

Tovarăși, puteți să vă bizuiți pe fră
țeasca noastră solidaritate în lupta pentru 

reușit să reducem pe măsura posibilităților 
procentul de rebuturi. Datorită ajutorului 
primit din partea comitetului regional de 
partid care a analizat amănunțit, în cadrul 
unei adunări de partid deschise, cauzele 
acestei situații, s-au luat un șir de măsuri 
care și-au arătat eficacitatea : în decurs de 
o lună de zile rebuturile au scăzut cu 
13 la sută sub procentul admis.

Avînd în vedere sarcinile mărețe pe care 
partidul le-a pus în fața noastră, noi 
sîntem hotărîți să luptăm cu și mai multă 
perseverență pentru îmbunătățirea cali
tății produselor, pentru ridicarea lor la 
nivelul tehnicii moderne.

în raportul C.C. al P.M.R., prezentat la 
Congres de tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
se arată că „este necesar să lucrăm în așa 
fel încît, mărfurile fabricate în întreprin
derile noastre să dea o mare satisfacție 
celor ce le folosesc, iar buna calitate a 
produselor, „marca fabricii", să devină un 
titlu de onoare pentru colectivele tuturor 
întreprinderilor din țara noastră". Noi 
asigurăm Congresul că aceste indicații 
prețioase vor sta în centrul preocupărilor 
organizației noastre de partid, ale între
gului nostru colectiv.

în continuare vorbitorul a spus : Acum 
cîteva zile, brigada de producție din care 
fac parte a împlinit 5 ani de la înfiin
țare. De la 4 muncitori strungari cîți 
eram în 1955, astăzi brigada cuprinde 31 
de muncitori strungari, frezori și rectifi
catori, transformîndu-se din brigadă sim
plă de producție în brigadă complexă, or
ganizată pe linie de fabricație cu flux 
tehnologic direct. Fiind conducător al a- 
cestei brigăzi, am primit sarcina să ra
portez că, în cinstea Congresului, brigada 
noastră a realizat 150.000 lei economii 
pestG Plan din angajamentul anual de 
300.000 lei. însemnate economii au adus 

Cuvîntarea tovarășei Maria Copil
producție la întreprinderile mal mari din 
oraș în cadrul unei zile pe săptămînă.

Practica în producție a dat posibilitate 
elevilor să cunoască mai bine pe munci
tori, le-a dezvoltat și le dezvoltă atașa
mentul și dragostea față de clasa munci
toare. Acest lucru are o deosebită impor
tanță în formarea profilului moral al ele
vului. care vede in clasa muncitoare forța 
conducătoare din țara noastră pe care o 
respectă și o prețuiește.

în vederea legării cît mai strînse a în- 
vățămîntului de realitățile satului, a pre
gătirii absolvenților școlilor de șspte ani 
pentru producția agricolă socialistă, co
lectivele didactice din mediul rural, îm 
drumate de organizațiile de partid s-au 
preocupat de organizarea cît mai bună a 
activității practice în agricultură.

Munca practică contribuie și la educa
rea elevilor în vederea unei mai bune o- 
rientări în alegerea profesiunii viitoare. 
Un mare număr de absolvenți ai clasei a 
7-a își exprimă dorința să urmeze cursu
rile școlilor profesionale din lndustlie și 
agricultură, se orientează spre munca 
productivă.

Practica în producție contribuie și mai 
mult la cimentarea legăturilor frățești și a 
prieteniei dintre elevii diferitelor națio
nalități, care învață și muncesc împreună 
în școlile noastre, în ateliere și întreprin
deri, pe aceleași șantiere și loturi agri
cole. 

cel de-al III-lea Congres al său ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască prietenia tuturor popoarelor în 
lupta lor pentru pace, pentru progres, 
pentru cultură și pentru libertate! 
(Aplauze puternice).

Trăiască comunismul! (Aplauze pu
ternice).

LUIZ CARLOS PRESTES 
(Aplauze puternice, îndelung repetate)»

Kalcines Ramon
Față de amenințările și agresiunile im

perialiste, poporul cuban se ridică cu vi
tejie și hotăi’îre la chemarea „patrie sau 
moarte", pentru a apăra revoluția sa și 
a înainta spre un viitor luminos și fericit. 
(Aplauze).

Deși sîntem o țară mică de numai 
6.000.000 locuitori, și deși ne găsim aproa
pe de ghiarele monstrului imperialist, la 
numai 90 de km. de granițele sale, avem 
siguranța deplină că vom învinge.

Justa caracterizare a epocii pe care o 
trăim, făcută în minunatul său discurs la 
Congresul dvs. de către tovarășul Nichita 
Hrușciov, confirmă că imperialiștii nu 
pot în actualele împrejurări să-și îndepli
nească planurile lor criminale.

După ce și-a exprimat convingerea că 
revoluția cubană va fi apărată cu fermi
tate, vorbitorul a urat succes deplin po
porului nostru în îndeplinirea marilor 
sale obiective. El a încheiat spunînd :

Trăiască Romînia socialistă ! (Aplauze 
puternice).

Trăiască lagărul socialist în frunte cu 
U.R.S.S. ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia dintre poporul romîn 
și poporul cuban ! (Aplauze puternice, în
delung repetate).

pace și pentru construirea giganticului 
edificiu al socialismului.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască Republica Populară Romînă! 
(Aplauze puternice).

Trăiască glorioasa Uniune Sovietică! 
(Aplauze puternice).

Trăiască prietenia și frăția între po
poare ! (Aplauze puternice).

Trăiască internaționalismul proletar! 
(Aplauze puternice).

Trăiască ideile luminoase ale marxism- 
leninismului ! (Aplauze puternice, înde
lung repetate).

întreprinderii inovațiile propuse de mem
brii brigăzii. De la înființarea brigăzii și 
pînă acum s-au făcut 75 propuneri de ino
vații, din care 24 au fost aplicate, âdu- 
cînd o economie de 277.000 lei.

în rezolvarea tuturor problemelor ce se 
ridică în fața brigăzii, un rol deosebit îl 
au comuniștii. Ei se adună ori de cîte 
ori este nevoie, discută și găsesc soluțiile 
potrivite.

Brigada noastră nu este numai un co
lectiv închegat de muncă, ci și un colectiv 
care-și organizează minuțios timpul liber, 
în scopul ridicării nivelului cultural-edu- 
cativ și al unei conviețuiri de tip socia
list. Nouă membri ai brigăzii urmează 
școala medie de cultură generală, iar unul 
din ei va fi trimis în anul acesta la învă- 
țămîntul superior, pentru ca atunci cînd 
brigada va împlini 10 ani, să se întoarcă 
în uzină ca inginer.

Pentru îndeplinirea și depășirea cu suc
ces a sarcinilor că decurg din documen
tele celui de-al III-lea Congres al P.M.R.j 
ne propunem să ridicăm la un nivel mai 
înalt organizarea întrecerii socialiste în 
brigada noastră, în așa fel ca fiecare mem
bru al brigăzii să fie un exemplu atît în 
producție cît, și în viața socială, să-și ri
dice pregătirea profesională și de cultură 
generală, complectîndu-și cei puțin stu
diile medii și anual să facă minimum 
o inovație. Totodată, ne angajăm ca 
în anul 1963 să trecem la autodeservireă 
mașinilor prin efectuarea reparațiilor 
accidentale, fără a recurge la ajutorul 
mecanicilor de reparații.

Noi, metalurgiștii din regiunea Pitești, 
primind cu un deosebit entuziasm sarci
nile ce revin industriei constructoare de 
mașini, asigurăm Congresul că, sub condu
cerea organizațiilor de partid nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a traduce în 
viață sarcinile ce ne revin.

Trebuie spus însă că mai avem multe 
de făcut pentru înlăturarea formalismului 
în ce privește legarea învătămîntului de 
practică. Unele școli din regiunea noastră 
mai consideră în mod greșit, că sarcina le
gării învățămîntului de practică este re
zolvată dacă elevii învață să facă un fă
raș, să instaleze o sonerie, sau să confec
ționeze un suport pentru flori. Mai sînt 
defecțiuni în asigurarea condițiilor mate
riale pentru buna desfășurare a muncii 
practice.

Așa cum se arată în raportul prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, problema 
legării învățămîntului de practică, este 
una din problemele fundamentale ale șco
lii .noastre. Cred că organele Ministerului 
învățămîntului și Culturii ar trebui să faci 
mai mul-t pentru studierea experienței cîș- 
tigate de școlile din diferite regiuni, pen
tru valorificarea acestei experiențe, pen
tru extinderea formelor și metodelor care 
s-au dovedit valoroase.

Conștienți fiind că școala trebuie să for
meze viitoarele cadre de mîine care vor fi 
chemate să înfăptuiască grandioasele sar
cini trasate de Congres, ne angajăm să 
dezvoltăm în rîndul elevilor noștri pre
țuirea și respectul față de munca fizică, 
să luptăm cu toate forțele pentru înfăp
tuirea programului stabilit de partid pen
tru ridicarea învățămîntului nostru pe o 
treaptă tot mai înaltă.



Mitingul oamenilor muncii din Capitală organizat
:u prilejul încheierii lucrărilor celui de-al III-lea Congres al P.M.R.
Simbătâ după-amiază pe stadionul „23 
igust" a avut loc marele miting al oa- 
milor muncii din Capitală, organizat cu 
ilejul Încheierii lucrărilor celui de-al 
-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
>mln.
Freamătul mulțimii de zeci de mii de 
meni, stegulețele roșii și tricolore, cîn- 
:ele ce răsună, tinerii îmbrăcați în costu- 
e naționale, sportivii, gărzile muncito- 
ști aliniate — totul dă un aspect sărbă- 
resc stadionului.
Salutați cu aplauze furtunoase și urale, 

tribuna centrală iau loc conducătorii 
irtidului nostru șl delegațiile partidelor 
muniste și muncitorești care au partici- 
it la lucrările celui de-al III-lea Congres 
P.M.R.

Marea mulțime ovaționează îndelung 
■ntru Partidul Muncitoresc Rom in, pen- 
u Comitetul său Central în frunte cu 
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Participanțil la miting salută cu căldură 
i reprezentanții partidelor frățești.

Tovarăși,

Cel de-al III-lea Congres al Partidți’.țu 
uncitoresc Romin și-a încheiat astăzi'lu- 
ările. In numele Comitetului Central al 
irtldului, tn numele delegațijor care au 
irtletpaț la Congres, vă adresăm dum- 
tavoastră, reprezentanți ai oamenilor 
uncii din Capitală, Și întregului popor 
uncitor, un fierbinte salut. (Aplauze pu
mice, prelungite).
Congresul a făcut bilanțul mărețelor 
ctorii obținute de harnicul și talentatul 
jstru popor sub conducerea partidului, 

dezvoltarea industriei socialiste, in 
ansformarea socialistă a agriculturii, în 
făptuirea revoluției culturale.
Drumul pe care l-am străbătut n-a tost 
tor. Poporul nostru, sub conducerea par
iului, a învins insă greutățile și piedi- 
le inerente unei opere de asemenea am- 
oare și a obținut intr-o perioadă isto- 
că scurtă succese care au făcut ca țara 
lastră să devină de nerecunoscut. Au a- 
irut sute de noi fabrici și uzine, noi 
■așe moderne ; o larga rețea de linii elec- 
ice brăzdează cuprinsurile ei de la un 
păt la altul ; noi bogății sînt scoase la 
mină și puse in valoare. Pe întinsele 
Soare ale gospodăriilor agricole de stal 

cooperatiste lucrează zeci de mii de 
actoare și mașini agricole. întreaga țară 
te un imens șantier al construcției eco- 
>mice și social-culturale, pe care mina și 
intea omului eliberat de exploatare fău- 
■sc viața nouă.
Congresul al III-lea a constituit un eve- 
ment de însemnătate istorică in viața 
irtidului și a poporului noilru ; el a 
tnsfințit victoria socialismului în țara 
sastră, a adoptat directivele Cu privire 
i planul pe 6 ani și la schița program u- 
i economic pe 15 ani, deschizmd pers- 
ectivele largi ale desăvirșirii construc- 
ei socialismului.
Muncitorii, țăranii, intelectualii. între- 

11 popor muncitor salută cu deosebită 
ucurie și legitimă mindrie bilanțul vio
riilor obținute în făurirea vieții noi so- 
aliste și își manifestă hotărirea fermă 
• a munci cu și mai multă abnegație 
entru înfăptuirea mărețului program a- 
sptat de Congres. (Aplauze puternice).
Am ajuns astăzi pe culmea de pe care 

t văd perspectivele luminoase ale victo- 
ei depline a socialismului, datorită tap- 
ilui că avem un conducător încercat — 
artidul comuniștilor, care pășește .neabă- 
it pe calea luminată de învățătura mar-

Ecoul avut de Congres în rîndul celor 
tai largi mase ale poporului se dștorește 
aptului că ele s-au convins de-a lungul 
nilor, prin propria lor experiență, că po- 
tica partidului exprimă interesele lor vi
ile, că între vorbele și faptele partidului 
ostru există cea mai deplină concor- 
antă. Congresul a demonstrat cu o mare 
t>rță că in tara noastră partidul și poporul 
eprezintă un tot indestructibil unit; în 
ceastă unitate stă chezășia faptului că 
otăririle Congresului - acest grandios 
irogram de muncă și de luptă pentru pro- 
resul și prosperitatea țării noastre, pen* 
ru bunăstarea celor ce muncesc — vor 
i înfăptuite cu succes. (Aplauze furtu- 
loase).
Obiectivul principal pe care partidul îl 

mne în fața poporului pentru această pe- 
ioadă este dezvoltarea bazei tehnico- 
nateriale a socialismului, continuarea în-

Aspect de la mitingul oamenilor muncii din Capitală.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Primit cu ovații și urale, ia cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. tn re
petate rinduri cuvîntarea este subliniată 
de puternice aplauze și urale. La sfîrșitul 
cuvîntării se aclamă îndelung pentru 
partid, conducătorul încercat al poporului 
în lupta pentru socialism și pace.

Cu puternice aclamații întîmpină parti- 
cipanții la miting pe tovarășul N. S. Hruș- 
ciov, care vine la tribună pentru a-și rosti 
cuvintarea. Zecile de mii de participanți la 
miting manifestează îndelung pentru pu
ternicul lagăr al țărilor socialiste, in frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru prietenia de 
nezdruncinat dintre poporul romîn și po
porul sovietic.

Iau cuvîntul apoi tovarășii Leo Figue- 
res. secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, Itaru Yone- 
hara, membru al Secretariatului Comite

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

tr-un ritm susținut a industrializării țării, 
acordindu-se și pe viitor prioritate in
dustriei grele cu pivotul ei. industria con
structoare de mașini ; terminarea colecti
vizării agriculturii; crearea unui belșug 
de produse in vederea ridicării nivelului 
de frai al celor ce muncesc.

Avem convingerea nestrămutată că în
făptuirea sarcinilor ce decurg din docu
mentele adoptate de Congres va deveni 
cauza scumpă a oamenilor muncii care, 
strîns uniți in jurul partidului, vor asigura 
victoria deplină a socialismului In țara 
noastră. (Aplauze puternice).

Tovarăși,
Răspunzind invitației noastre, la lucră

rile Congresului au participat reprezen
tanții partidelor comuniste și muncitorești 
din 50 de țări. Alte partide frățești au tri
mis Congresului mesaje de salut. Prezența 
atîtor oaspeți dragi la Congresul nostru 
ne-a produs o adincă bucurie și constituie 
încă o manifestare a relațiilor strinse din
tre partidul nostru și celelalte partide 
frățești, a unității mișcării comuniste in
ternaționale. (Aplauze prelungite, urale).

In numele Comitetului Central și al în
tregului partid aduc încă o dată cele mai 
sincere mulțumiri reprezentanților parti
delor frățești. înaltele lor aprecieri la 
adresa partidului și poporului romîn sînt 
pentru noț un îndemn de a munci mai 
bine, de a păși mereu alături de celelalte 
partide marxist-leniniste, militînd, pentru 
continua întărire a sistemului mondial 
socialist^ a forțelor păcii și progresului so
cial de pretutindeni. (Aplauze îndelun
gate, urale).

Țara noastră înaintează într-o indestruc
tibilă unitate cu celelalte țări ale lagăru
lui socialist, bucurindu-se de avantajele 
relațiilor de colaborare și întrajutorare to
vărășească și In mod deosebit de sprijinul 
internaționalist al Uniunii Sovietice. 
(Aplauze puternice. îndelung repetatei.

Sentimentele prietenești pe care Uni
unea Sovietică le nutrește față de țara 
noastră și-au găsit o vie expresie in salu
tul rostit de la tribuna Congresului de con
ducătorul delegație: Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, tovarășul Nikita Ser- 
gheevici Hrușeiov. (Aplauze, puternice, 
ovații). Cuvîntarea sa înflăcărată a avut 
un larg răsunet In țara noastră ca și în 
celelalte țări ale lumii pentru că ea răs
punde năzuințelor de pace, bunăstare $i 
progres ale tuturor popoarelor.

Cuvîntările reprezentanților partidelor 
frățești "Su relevat marea forță a princi
piilor internationalism ului proletar după 
care se călăuzesc partidele noastre, au 
subliniat profunda unitate și coeziune a 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Ele a-j reafirmat justețea și 
actualitatea tezelor Declarație: Consfă
tuirii de la Moscova din noiembrie 1957, 
rodnicia orientării pe care aprecierile 
Declarației au dat-o partidelor frățești In 
problemele construcției socialiste, întăririi 
socialismului mondial, dezvoltării mișcării 
muncitorești internaționale și luptei pen
tru apărarea păcii in lume. (Aplauze pre
lungite).

Congresul a aprobat In unanimitate 
politica externă și lupta perseverentă 
dusă de țara noastră, alături de celelalte 
țări ale lagărului socialist pentru apăra

tului Central al Partidului Comunist din 
Japonia, Arturo Colombi, membru al Con
ducerii Partidului Comunist Italian, Aii 
Yata, secretar general al Partidului Co
munist din Maroc, și Kalcines Ramon, 
membru supleant al Biroului Executiv al 
Comitetului Național al Partidului Socia
list Popular din Cuba.

Cuvîntările reprezentanților partidelor 
frățești din Franța, Japonia, Italia, Maroc 
și Cuba sînt primite cu puternice aplauze 
și urale. Cei prezenți manifestează cu căl
dură pentru unitatea și coeziunea parti
delor comuniste și muncitorești frățești, 
pentru pace și prietenie între popoare.

La încheierea mitingului, uralele și acla
mațiile nesfîrșite ale zecilor de mii de oa
meni ai muncii exprimă hotărî rea fermă 
a întregului popor de a înfăptui mărețele 
sarcini trasate de cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn pentru 
victoria deplină a socialismului in patria 
noastră.

rea păcii, pentru victoria principiilor 
coexistenței pașnice formulate de Lenin.

Pentru oamenii muncii din țara noa
stră constituie un puternic izvor de în
credere teza, fundamentată științific, că 
în actualele condiții internaționale, cind 
forțele păcii sînt mai puternice decit ale 
agresiunii, războiul mondial poate fi pre
întâmpinat

Vom tine trează și pe viitor vigilența 
poporului împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste, și împreună cu ce
lelalte țări socialiste vom face totul pen
tru demascarea și zădărnicirea uneltirilor 
acestor cercuri, pentru destinderea inter
națională și consolidarea păcii. (Aplauze 
puternice).

O problemă de cea mai mare impor
tanță a vieți: internaționale este înfăp
tuirea dezarmării generale și totale, mij
loc radical pentru asigurarea păcii. Ca 
participantă la lucrările Comitetului celor 
zece state de la Geneva țara noastră 
sprijină cu hotărâre propunerile Uniunii 
Sovietice pentru rezolvarea acestei pro
bleme, care prevăd măsuri efective, reale 
și riguros controlate pentru înfăptuirea 
dezarmării. Pentru realizarea acestor mă
suri se cere ca reprezentanții puterilor 
occidentale să renunțe la tendința de a 
îneca problema dezarmării în discuții 
sterpe, fără rezultate practice, să se si
tueze pe o poziție constructivă de dezba
tere a fondului propunerilor Uniunii So
vietice și să vină In intimpinarea lor.

Țara noastră va milita și în viitor pen
tru continua micșorare a încordării in re
lațiile internaționale, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor litigioase pe cale paș
nică. pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate statele, pe baza res
pectării suveranității naționale, egalității 
în drepturi și neamestecului in treburile 
interne.

Tovarăși.
Hotăriri’.e Congresului al IlI-iea al par

tidului au deschis poporului măreața 
perspectivă a desăvirșirii construirii so
cialismului ; ele vor da un nou avânt for
țelor creatoare ale țării.

Să ne consacvăm întreaga energie și 
capacitate de mupcă, traducem ia viață 
a acestor hotărâri. întăririi continue a 
orinduin: tonal ate, cauzei cooctrutrii to- 
c <

Partidul Muncitoresc Romîn. Comitetul 
Central cheamă pe toți oamer .. muncit să 
pornească cu puteri ir.zec.te Ia înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de Congres, să mun
cească neobosit pentru tnCcrirea patriei 
noastre socialiste, pentru creșterea bună
stării și prosperității poporului. (Aplauze 
paterele», aratei.

Trăiască Partida.' Muncitoresc Romta. 
conducătorul uptet poporului muncitor 
pentru victor-a depimă a socialism ului! 
( ApUaze pat train, iadriung repetate, 
avarii).

Trăiască patria noastră iubită — Repu
blica Populară Rcmi.-.i ' (Aciamalii puter
nice. orale).

Trăiască familia frățească a țărilor la
gărului socialist! (Aplauze prelungite, 
urale).

Trăiască unitatea mișcării muncitorejti 
și comuniste internaționale! (Aplaaze 
furtunoase, aclamații).

Trăiască pacea și prietenia Intre po
poare 1 (Apiaaza puternice, ovații, urale).

Cuvîntarea
Dragi tovarăși și prieteni,
Cetățeni și cetățene ai orașului Bucu

rești I
îngăduiți-mi, în primul rînd, să vă tran

smit dumneavoastră, locuitorilor minuna
tei capitale a Republicii Populare Ro
mine, întregului popor romîn frate cel 
mai cordial salut din partea Partidului 
Comunist al țării noastre, din partea în
tregului popor sovietic. (Aplauze puterni
ce, îndelung repetate).

Delegației noastre, care a participat la 
cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, i s-a făcut o primire 
deosebit de călduroasă atît la Congres, 
cît și pretutindeni unde ne-am întîlnit cu 
oamenii muncii din Romînia. Și noi ne 
dăm foarte bine seama că în aceasta și-au 
găsit expresia sentimentele de puternică 
dragoste și respect pe care le nutresc oa
menii muncii din Romînia față de Uniu
nea Sovietică — prietenul credincios și de 
nădejde al țării dumneavoastră. (Aplauze, 
urale).

Cred că și dumneavoastră știți bine că 
poporul sovietic nutrește sentimente tot 
atît de calde, frățești față de poporul ro
min, care prin munca sa plină de abne
gație luptă pentru construirea socialismu
lui, pentru victoria comunismului.

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, care abia și-a încheiat 
lucrările, a produs asupra noastră o im
presie de neuitat. Ne-am convins încă o 
dată cît de unit este partidul dumnea
voastră, de ce prestigiu uriaș și influen
ță bine meritată se bucură el în rîndurile 
poporului. (Aplauze prelungite).

Izvorul forței sale constă în legătura 
indisolubilă cu poporul, în devotamentul 
față de mărețele idei ale marxism-leninis- 
mului, în perseverența cu care Partidul 
Muncitoresc Romîn luptă pentru interesele 
vitale ale poporului său.

El traduce în viață în mod consecvent 
și neabătut principiile internaționalismu
lui proletar, luptă neobosit împreună cu 
celelalte partide frățești pentru întărirea 
puternicului lagăr socialist, pentru conso
lidarea prieteniei frățești între țările so
cialiste. (Aplauze, ovații).

Poporul romîn și încercata sa avangar
dă de luptă — Partidul Muncitoresc Ro
mîn — au obținut succese remarcabile in 
înfăptuirea politicii interne și externe, în 
construirea socialismului, în dezvoltarea 
economiei și culturii, în ridicarea bunăs
tării poporului.

Aceste succese se datoresc conducerii 
clarvăzătoare și pricepute a Comitetului 
Central al Partidului dumneavoastră, in 
frunte cu prietenul nostru apropiat to
varășul Gheorghiu-Dej. fiu credincios al 
poporului romîn. militant de frunte al 
mișcării comuniste internaționale. (Apla
uze, ovații).

Pe noi, ca și pe toți prietenii dumnea
voastră ne bucură nu numai aceste suc
cese. Ne bucură și mai mult faptul că 
sprijwHndu-vă pe aceste succese, elaborați 
noi planuri și mai grandioase, a căror în
deplinire va situa Romînia socialistă în

Cuvîntarea tovarășului Leo Figueres
Dragi tovarăși din București.
Vă aduc aici eu bucurie salutul călduros 

ri frățesc al comuniștilor francezi și al 
tuturor muncitorilor main tați din țara 
noastră. (Aplauze).

Am urmărit cu multă atenție lucrările 
celui de-al IlI-iea Congres ai Partidului 
Muncitoresc Romin. Raportul scumpului 
r.ttnrărlf Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
cuvântările delegai dor — muncitori, ță
rani sau intelectuali — rostite la tribuna 
Crmgre&ului ne-au înfățișat un tablou al 
mărețelor Înfăptuiri ale poporului vostru 
muncitor. Și aceasta nu este decât un 
început.

Planul vostru de șase ani vă va permite 
sa duceți la desăvârșire măreața operă de 
construire a soctaiisBrohrl te țara voastră.

Socialismul — după cum arată exemplul 
vostru — înseamnă bunăstare crescândă 
pentru întreg poperul. (Aplauze).

Cuvîntarea tovarășului Itaru Yonehara
Frați din România socialist*,
$tiți bine câ in prezent In Japonia s-a 

întețit lupta împotriva Imperialismului a- 
merican și a marionetei lui — guvernul 
reacționar trădător japonez.

La această luptă, in fruntea căreia se 
află Partidul Comunist din Japonia și 
Partidul Socialist din Japonia, participă 
140 de organizații democratice, tn această 
luptă se creează frontul unic al forțelor 
democratice patriotice care organizează 
puternica luptă a maselor populare. Mun

Cuvîntarea tovarășului Arturo Colombi
Tovarăși, oameni ai muncii din Bucu

rești,

Sînt fericit să vă aduc salutul frățesc 
și călduros al Partidului Comunist și al 
oamenilor muncii din Italia. (Aplauze).

Clasa muncitoare și comuniștii italieni 
urmăresc cu interes și simpatie eforturile 
pe care le desfășurați pentru construirea 
unei societăți mai drepte și mai umane. 
Sîntem siguri că hotărîrile celui de-al 
III-lea Congres al partidului vostru 
vor fi îndeplinite, datorită entuziasmului 
creator al maselor și conducerii înțelepte 
și clarvăzătoare a partidului vostru și a 
primului său secretar, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze, ovații). Succese
le voastre ne umplu de bucurie și ne în-

Cuvîntarea tovarășului
Dragi tovarăși, frați bucureșteni,

Este pentru mine o mare cinste și o 
nemărginită bucurie să vă salut pe dv., și 
prin dv., generosul popor romîn, să vă feli
cit călduros pentru mărețele succese pe 
care le-ați obținut în construirea socia
lismului. (Aplauze).

Astăzi, popoarele Africii au devenit pe 
deplin conștiente de existența și de drep
turile lor. Ele sînt legate puternic de per-

tovarășului N.
rîndurile celor mai înaintate și dezvoltate 
țări. (Aplauze puternice).

Cel de-al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn a aprobat directivele 
planului de șase ani și liniile directoare 
ale planului de perspectivă pe 15 ani care 
arată ce viitor minunat se deschide în 
fața poporului romîn.

Pînă nu demult România a fost una din 
cele mai înapoiate țări din Europa, o țară 
în care stăpîneau monopolurile străine. 
Acum însă ați făcut un pas ațît de mare 
înainte, îneît vă invidiază țările unde se 
mai menține încă dominația capitaliștilor 
și moșierilor.

Ele au de ce să vă invidieze ! După cum 
s-a subliniat la Congresul dumneavoastră, 
în 1960 Romînia produce în 11 săptămîni 
aceeași cantitate de produse industriale 
pe care le-a produs în întregul an 1938. 
Iar prin directivele aprobate de Congres, 
se prevede sporirea producției industriale 
în 1965 de circa 2,1 ori în comparație cu 
1959.

Iată în ce ritm, cu adevărat miraculos, 
pășește înainte Romînia socialistă! (A- 
plauze).

Dorim din suflet Partidului Muncito
resc Romin, întregului popor harnic al 
Romîniei frățești noi succese, și mai mari, 
în dezvoltarea industriei, agriculturii și 
culturii, în creșterea rapidă a bunăstării 
materiale a poporului. (Aplauze prelun
gite).

Vă urăm din toată inima, dragi prieteni, 
ca în măreața operă de construire a socia
lismului succesele dumneavoastră să de
vină din zi în zi tot mai mari, deoarece 
atît prin munca cît și prin lupta dum
neavoastră eroică pentru triumful comu
nismului arătați ce fapte glorioase poate 
să realizeze un popor care este stApin de
plin al destinelor sale, al țării sale. (A- 
plauze, urale).

Dragi tovarăși, lupta poporului romîn 
pentru dezvoltarea economiei sale națio
nale, pentru pace și socialism este o parte 
integrantă a eforturilor comune ale între
gului lagăr socialist, ale întregii mișcări 
muncitorești internaționale. Asistînd la 
congresele partidelor frățești. încerc de 
fiecare dată un sentiment de bucurie și 
mindrie dindu-mi seama cit de mult s-a 
lărgit în ultimele decenii familia țârilor 
unde clasa muncitoare a învins și constru
iește o viață nouă sub steagul marxism- 
leninismuIuL

Colaborarea noastră, colaborarea țărilor 
socialiste a devenit o mare forță care 
nu se teme de atacurile imperialiștilor. 
Oricît ar turba imperialiștii, ei nu sînt în 
stare să schimbe situația de fapt, cînd pe 
hărțile lumii țările ce construiesc socia
lismul și comunismul ocupă un loc trainic.

Forța noastră constă în coeziunea po
poarelor țărilor socialiste, în unitatea 
partidelor comuniste, unite sub mărețul 
steag al marxism-leninismului. (Aplauze 
puternice).

Forța noastră constă, de asemenea, în 
sprijinul de care ne bucurăm din partea 
oamenilor muncii din ‘țările capitaliste. 
De ce milioane de oameni de peste hotare 
privesc cu speranță spre lumea liberă a 
socialismului ? Pentru că în prezentul fe-

Desigur, nu aceeași este situația în 
Franța și ir. general in țările unde dom
nește incă capitalismul.

La început, nivelul de trai intr-o țară 
ca a noastră era destul de ridicat, dar el 
scade an de ar., lună de lună. Iată de ce 
aflăm in ultima vreme că milioane de 
muncitori, de funcționari declară grevă 
pentru plinea ior și a copiilor lor. Tot
odată. sute de mii de țărani muncitori 
manifestează împotriva amenințării de a-și 
pierde pămîntul și a piedicilor care li se 
pun în calea desfacerii produselor lor.

Monopolurile nu au reușit să împiedice 
avîntul luptei maselor care luptă pentru 
revendicările lor, pentru restabilirea și 
pentru reînnoirea democrației, pentru 
pace. Pentru pace în Algeria.

citorii au declarat in trei rinduri grevă 
generală și zi de zi în întreaga țară con
tinuă puternice demonstrații.

Sub presiunea acestei lupte, președin
tele Eisenhower a fost nevoit să renunțe 
la vizita în Japonia, iar demisia guvernu
lui marionetă al lui Kiși a devenit numai 
o problemă de timp.

Sîntem profund convinși că lupta 
dreaptă a poporului japonez pentru inde
pendența națională, democrație și pace va 
Învinge în mod cert. (Aplauze).

tăresc în lupta noastră împotriva burghe
ziei capitaliste.

Progresul Romîniei socialiste întărește 
lagărul socialismului care devine pe zi ce 
trece tot mai puternic.

Condițiile în care trăiește și luptă clasa 
muncitoare italiană sînt cu totul altele. 
Oamenii muncii din țara noastră sînt ne- 
voiți să lupte, să facă greve și să organi
zeze demonstrații pentru a-și cuceri drep
tul la muncă, pentru a pune o stavilă ex
ploatării capitaliste și pentru a-și cuceri 
salarii mai ridicate, condiții mai bune de 
muncă și de viață.

Clasa muncitoare și masele muncitoare 
din Italia duc o luptă energică pentru a- 
părarea libertăților democratice, pentru a 
lovi în puterea și privilegiile monopoluri- 

sonalitatea lor africană la care nu vor să 
renunțe cu nici un preț.

Grație luptei fiilor săi Marocul și-a 
dobîndit libertatea, așa cum au do- 
bîndit-o Tunisia soră, Libia, Ghana, 
Guineea și altele. Iar Algeria cea vitează 
și luptătoare, care și-a vărsat sîngele 
timp de 6 ani. obține recunoașterea drep
tului său la autodeterminare. (Aplauze).

Putem afirma, fără a fi profeți, că ulti
mele bastioane ale colonialismului în 
Africa se vor prăbuși în curind și că

S. Hrușeiov
ricit al popoarelor țărilor socialiste, el 
văd propriul lot viitor fericit ți pentru că 
prin politica lor externă țările socialiste 
apără interesele vitale ale maselor popu
lare de pe întreg pămîntul.

Prin lupta lor pentru pace între po
poare, pentru coexistența pașnică între 
statele cu orînduiri sociale diferite, pentru 
dezarmare, Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste au cîștigat încrederea și 
sprijinul sutelor de milioane de oameni 
din întreaga lume. Aceasta tovarăși, este 
o mare răsplată pentru lupta noastră 
neobosită în numele întăririi păcii pe pă- 
mînt. (Aplauze îndelungate).

Pentru a justifica încrederea popoarelor 
partidele noastre, guvernele noastre au 
datoria ca și pe viitor să manifeste cea 
mai mare vigilență față de imperialiști, să 
demaște planurile perfide ale agresorilor, 
iar la nevoie, să le dea peste mînă, așa 
cum am făcut cu o lună în urmă la Paris. 
(Aplauze puternice). Nu trebuie să se uite 
că imperialiștii acționează ca niște fiare 
care pot să atace omul dacă atenția ace
stuia slăbește. Dar dacă el dă dovadă de 
fermitate și stăpînire de sine fiara nu va 
îndrăzni să-1 atace.

Linia generală a politicii noastre rămi- 
ne neschimbată. Ca și pînâ acum, noi ne 
menținem la aceleași principii care au 
fost expuse în Declarația partidelor co
muniste și muncitorești din țările socia
liste și în Manifestul păcii adoptate in 
anul 1957 și nu ne abatem de la ele nici 
măcar cu un pas. Coexistența pașnică a 
statelor cu orinduin sociale diferite, lichi
darea „războiului rece“, slăbirea încordă
rii internaționale — iată pentru ce am 
luptat și vom continua să luptăm.

Și vom lupta în primul rînd pentru a 
închide capitolul celui de-al doilea război 
mondial și pentru a încheia, în acest scop, 
Tratatul de pace cu Germania, pentru a 
soluționa problema cea mai urgentă și ar
zătoare a zilelor noastre — problema de
zarmării. pentru a izbăvi omenirea de 
grozăviile unui război în care s-ar folosi 
rachetele și arma nucleară. (Aplauze în
delungate).

Dragi prieteni,
Permiteți-mi să urez încă o dată din 

toată inima, glorioasei clase muncitoare 
din Romînia. țărănimii muncitoare și in
telectualității ieșite din popor, noi și mari 
succese în construirea socialismului. Oa
menii muncii din Republica Populară Ro- 
mînă pot fi ferm convinși că poporul so
vietic va face totul pentru ca prietenia 
dintre popoarele țărilor noastre să se în
tărească și să înflorească continuu. (A- 
plauze, urale îndelungi).

Trăiască prietenia frățească de nezdrun
cinat dintre popoarele romîn și sovietic ? 
(Aplauze puternice, aclamații, urale).

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — 
organizatorul și inspiratorul tuturor vic
toriilor poporului romîn ! (Aplauze furtu
noase. îndelung repetate, ovații).

Trăiască măreața unitate a țărilor lagă
rului socialist ! (Aplauze prelungite, urale 
puternice).

Trăiască pacea în lumea întreagă! 
(Aplauze îndelungate, aclamații, urale).

Voi, tovarăși romîni, munciți bine Pen
tru pace atunci cînd faceți patria voastră 
mai puternică, mai înfloritoare. (Aplauze 
puternice).

Puterea Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări din lagărul socialist este uriașă, su
perioară puterii imperialiștilor.

Da, tovarăși, voi și noi împreună vom 
avea destulă forță și încredere pentru a 
impune pacea și coexistența pașnică a ță
rilor cu orînduiri sociale diferite.

Vă doresc, prieteni și tovarăși, mari 
succese în nobila voastră operă.

Trăiască prietenia și pacea între po
poare ! (Aplauze, urale).

Trăiască unitatea comuniștilor și a oa
menilor muncii din lumea întreagă ! 
(Urale, aplauze îndelungate).

în prezent, poporul japonez năzuiește 
in primul rînd spre prietenia cu lagărul 
socialist în frunte cu Uniunea Sovietică. 
(Aplauze). El socotește că garanția a- 
părării păcii constă in solidaritatea cu 
popoarele țărilor lagărului socialist.

Trăiască victoria deplină a socialismu
lui in Romînia 1 (Urale, aplauze).

Trăiască solidaritatea intre poporul 
muncitor din Japonia și poporul romin I 
(Urale, aplauze indelungate).

lor și pentru a face să avanseze democra
ția pe calea care duce spre socialism.

Forța lagărului socialist, curajoasele ini
țiative sovietice în vederea destinderii in
ternaționale, eforturile țării voastre pen
tru pace în Balcani, ne ajută în lupta noa
stră.

Sâ mergem înainte împreună în apăra
rea păcii. înainte spre ndi victorii ale So
cialismului în tara voastră și în întreaga 
lume ’ (Aplauze).

Trăiască gloriosul și combativul Partid 
Muncitoresc Romîn ! (Aplauze, urale).

Să înflorească minunata voastră patrie 
liberă ! (Aplauze, urale).

Să trăiască și să se întărească solidari
tatea internațională ,a partidelor comunis
te și muncitorești ! (Urale, aplauze înde
lungate).

Aii Yata
ceasul lichidării imperialismului în 
se apropie cu pași mari.

Avem convingerea fermă că acesi 
cese imense, obținute într-un timpJ 
scurt, n-ar fi putut să se realize^ 
n-ar fi existat puternicul lagăr 
mului, unit și de nezdruncinat1^ 
care Republica Populară RotT* 
un loc de cinste . (Aplauze).

(Continuare in pag.



Mitingul oamenilor muncii din Capitala 
organizat cu prilejul încheierii lucrărilor 

celui de-al lll-lea Congres al P. M. R.

Cuvîntarea tovarășului Aii Yata
(Urmare din pag. 5-a)

Popoarele africane nu luptă numai pen
tru a-și cuceri suveranitatea națională. Ele 
luptă pentru a scăpa de bazele străine, 
pentru a rămîne în afara blocurilor agre
sive. Ele resping lozincile anticomuniste 
care li se lansează și dolarii compromisu
lui care li se oferă pentru a le lega de 
carul ațîțătorilor la război. Ele aduc ast
fel o contribuție la întărirea păcii, la

coexistența pașnică care devine tot atît 
de indispensabilă omenirii, ca și aerul 
pentru ființa umană.

Popoarele africane sînt și vor fi, ală
turi de țările socialiste și de Uniunea 
Sovietică, stegarul păcii în lume. (Aplau
ze).

Trăiască Republica Populară Romînă 
care construiește cu succes socialismul, sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului Mun
citoresc Romîn ! (Aplauze).

Trăiască solidaritatea dintre mișcarea 
de eliberare africană și lagărul socialis
mului, mai puternic și mai unit ca oricînd, 
în frunte cu puternica și nobila Uniune 
Sovietică ! (Aplauze, urale).

Trăiască unitatea mișcării comuniste 
mondiale ! (Aplauze prelungite, urale).

Trăiască pacea și comunismul ! (Urale, 
aplauze indelungate).

Cuvîntarea tovarășului Kalcines Ramon
Tovarăși,

Există momente de emoție ce nu pot fi 
descrise ; un astfel de moment încerc eu 
astăzi, după ce am străbătut multele mii 
de kilometri care separă țara mea de țara 
dv., deoarece am posibilitatea să vă ex
prim personal salutul călduros pe care 
Partidul Socialist Popular din Cuba și 
poporul cuban îl adresează dv., bărbați și 
femei romîni, care construiți o viață mi
nunată, o viață socialistă, sub conducerea 
oțelitului Partid Muncitoresc Romîn. 
(Aplauze).

Vin din Cuba, o țară mică dintr-un con

tinent unde există numeroase popoare 
care gem încă sub asuprirea imperialis
mului american dar care luptă cu vitejie 
pentru un viitor mai bun.

Cuba trăiește pentru prima oară în isto
ria sa ora sublimă a libertății sale.

Poporul nostru a hotărît să fie stăpîn 
pe destinul său, stăpîn în propria sa casă, 
cu un guvern revoluționar care exercită 
suveranitatea în țară, sub conducerea lui 
Fidel Castro, revoluționar hotărît, patriot 
și consecvent luptător antiimperialist.

Știm că contăm pe solidaritatea tuturor 
popoarelor din America Latină și din în
treaga lume, și în special știm că contăm 
pe solidaritatea puternicului lagăr socia

list în frunte cu marea șl glorioasa Uni
une Sovietică. (Urale, aplauze).

Al III-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn a fost o expresie grăitoare 
a uriașelor succese ale Romîniei socia
liste.

Permitețl-mi să vă doresc succese și 
mai mari în drumul vostru victorios spre 
ținta atît de dorită—societatea comunistă.

Trăiască prietenia dinție poporul romîn 
și poporul cuban ! (Aplauze).

Trăiască lagărul socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică. (Urale, aplauze în
delungate).

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

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— Sub titlul „Viitorul aparți
ne comunismului** — ziarul 
„Pravda** din 25 iunie publi
că corespondența din Bucu
rești semnată de E. Kiselev 
și M. Stepicev despre Lucră
rile celui de-al III-lea Con
gres al Partidului Muncito
resc Romîn.

Aprobîna fierbinte și în 
unanimitate planul de dez
voltare a economiei națio
nale a R.P. Romîne pe anii 
1960—1965 și liniile directoare 
ale programului de dezvoltare 
a economiei naționale în vii
torii 15 ani, se arată în cores
pondență, delegații la Con
gres propun diferite măsuri 
pentru dezvoltarea continuă a 
industriei, agriculturii, știin
ței și culturii.

„Pravda** citează in conti
nuare din cu vin țări le delega- 
ților la Congres care au vor
bit despre dezvoltarea indu
strială a țării, despre transfor
mările socialiste in agricul
tură, despre înflorirea științei 
și culturii.

Sub titlul „Unitate și coeziu- 
ne“ „Izvestia“ din 25 iunie 
scrie într-o corespondență 
specială din București : „Ma
turitate politică, spirit practic, 
înțelegerea clară a sarcinilor 
care stau în fața partidului, 
iată prin ce se caracteri
zează dezbaterile care s-au 
desfășurat la Congresul Parti
dului Muncitoresc Romîn pe 
marginea raportului Comite
tului Central**.

★

PRAGA 25 (Agerpres). w 
Ziarele cehoslovace din 25 iu
nie anunță la loc de frunte că

a fost adoptată rezoluția Con
gresului al III-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn. în co
respondențele lor ziarele re
levă atmosfera entuziastă care 
a domnit la Congres.

★

VARȘOVIA 25 (Agerpres).— 
Ziarele poloneze continuă si 
informeze despre desfășurarea 
lucrărilor Congresului al 
III-lea al Partidului Muncito
resc Romin.

Ziarele „Trybuna Ludu", 
„Szolnierz Wolnosci**, JZycie 
Warszawe". „Sztandar Mlo- 
dyh~ și altele publică cores
pondențe ale trimișilor spe
ciali sau relatări ale agenției 
P.A.P. in care sint citate pro
blemele ridicate in cadrul dis
cuțiilor la raportul Comitetu
lui Central. Ziarele subhmazi 
atmosfera de ențuziasm fn 
care a fost aprobată in una
nimitate Rezoluția celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.

★
SOFIA 25 (Agerpres). —
Ziirele bulgare au publicat 

la 25 iunie relatări despre 
cel de-al lll-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc • Romm 
în care subliniază că cei mai 
buni reprezentanți ai poporului 
romin au aprobat in unanimi
tate politica marxist-leninistă a 
Partidului Muncitoresc Romin. 
Se subliniază de asemenea că 
al III-lea Congres al P31.R. a 
confirmat în mod strălucit juste
țea concluziei din raportul to
varășului Gheorghe Gheorghiu. 
Dej ți anume că Partidul Mun
citoresc Romîn n-a fost nicio
dată mai unit ca acum în jurul 
Comitetului sau Central.

Ziarul „Rabotnieexko Delo**

consacră lucrărilor celui de-al 
III-lea Congres a) P.M.R un 
articol intitulat „Marea unitate".

Evenimentul central al săp- 
tămînii. scrie ziarul, eveniment 
care a fixat atenția opiniei pu
blice, a fost Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Acesta este un eveniment 
important nu numai pentru oa
menii muncii din R P. Romină, 
ci -i pentru întreaga mi«care 
comunistă internațională.

★

BRUXELLES 25 (Agerpres) 
— Ziarele belgiene au publicat 
informații cu pririre la desfășu
rarea lucrărilor celui de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romin. Sub titlul : 
-Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congreml Partidului Muncito
resc Rcuii Țările nonaluf 
arau am mirii • altă cale de- 
rît aceea a riabaiufan'", zia
rul „Drapeau Roage* face • 
expunere a raportului CaMiletu- 
lui Central. Ziarul relevă prin
cipalele prevederi ale planului 
de «ase ani subliniind câ el 
„constituie • etapă botăriloare 
pentru desâvirfirea eoustrurției 
socialiste in Romiuia*. D.pi « 
trece in revista perspectivele de 
dezvoltare ale principalelor ra
muri ale industriei «i agricul
turii. Drapeau Rouge- *e ocupă 
de capitolul consacrat ia raport 
situației internaționale.

*
ROMA 25. — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Presa italiană publică diferita 

materiale în legătură eu lucră
rile celui de-al III-lea Congres 
al P M R Sub titlul : „Dezba
terile din marea adunare de la

București. Colombi aduce salu
tul P.C-1 la Congresul comu
niștilor romîni-, ziarul „Unita** 
scrie : „începiud de marți, de 
rind se desfășoară marea dez
batere asupra raportului, dele
gații la Congres — muncitori, 
tehnicieni. țărani colectiviști, 
intelectuali, conducători de par- 
tid «i de stat — no examinat 
cifrele <i prevederile raportu
lui. exprimîndu-«i punctul lor 
de vedere asupra planului pc 
șase ani și asupra obiectivelor 
planului d« p respecți vă pe 15 
ani. care vor continua să ducă 
țara pe calea progresului șâ a 
construirii socialismului.

Referindu-se la salutul repre- 
realanților partidelor comuniste 
șa muncitorești frățești. nărui 
•rrie că „aceștia as eoastatat eu 
vie aatislaeție progresul gran
dios făcut de g«parul romin pe 
calea const ruirii aorialismalui. 
r—tribe ția Bem iniei la Wpla 
pentru pace pentru destinderea 
internațională, pestm întărirea 
lagărului socialist*.

Postul de televiziune din Roma 
a consacrat uaa din emisiunile 
sale din seara zilei de 24 iunie 
lucrărilor celui de-al lll-lea 
C aegrri al Partidului Muncito
resc Romin Au fost prezentate 
telespectatorilor mai multe ima
gini din noua sală a Palatului 
Republăcu, eiteva momente ale 
prezentării raportului de către 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu. 
Dej precum ri din timpul cu
vin tării rostite de N*. S. Hruș- 
eiov.

La 25 iunie postările de ra- 
din italiene ale rețelei R.A.I. 
au informații în legă
turi eu încheierea lucrărilor 
Congresului.

Plecarea la Paris a unor reprezentanți 
ai guvernului provizoriu 

al Republicii Algeria

Cancelarul Julius Raab 
despre apropiata vizită 

a lui N. S. Hrușciov 
în Austria

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite s

Cancelarul Republicii Austria, 
Julius Raab, a acordat un in
terviu corespondentului din 
Viena al ziarului „Izvestia". Re
ferindu-se la apropiata vizită a 
lui N. S. Hrușciov în Austria, 
cancelarul a declarat :

— După părerea mea, vizita 
premierului N. S. Hrușciov în 
Austria va constitui o demon
strație a relațiilor corecte și 
de prietenie existente între 
Uniunea Sovietică și Austria de 
la încheierea tratatului de stat. 
Caracterul corect al relațiilor 
noastre s-a manifestat în primul 
rind în schimburile economice 
dintre statele noastre. în cursul 
apropiatelor tratative de la 
Viena, a declarat în continuare 
Raab, vrem să găsim o cale care 
să permită includerea livrărilor 
efectuate de Austria într-un tra
tat comercial normal cu Uniunea 
Sovietică, întrucît noi sîntem

deosebit de interesați în dezvol
tarea relațiilor economice cu 
această, țară.

In continuare Raab a declarat: 
Ne-am pregătit extrem de mi
nuțios în vederea vizitei lui 
N. S. Hrușciov. Ne vom strădui 
să-i prezentăm viața spirituală, 
culturală și economică a Aus
triei. Premierul Hrușciov poate 
fi convins că îl așteaptă o pri
mire prietenească. Noi n-am ui
tat că tocmai el este acela a 
cărui inițiativă personală în 
politica externă sovietică a fă
cut posibilă încheierea tratalu- 
lui de stat cu Austria Sperăm 
să-i arătăm convingător preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice. în timpul 
vizitei sale în țara noastră, că 
tratatul de stat a avut pentru 
Austria urmările cele mai favo
rabile. Din toate aceste motive, 
această vizită este dorită de noi 
din toată inima.

Deschiderea expoziției industriale 
sovietice în Norvegia

OSLO 25 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 25 iunie la Oslo a avut 
loc deschiderea primei expo
ziții industriale sovietice în 
Norvegia.

La deschiderea expoziției 
au asistat regele Norvegiei, 
Olaf al V-lea, primul-mini- 
stru, E. Gerhardsen, ministrul 
Afacerilor Externe, H. Lange, 
miniștri, funcționari superiori 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Industriei, 
Ministerului Comerțului, re
prezentanți ai cercurilor de 
afaceri din țară, reprezentanți 
ai opiniei publice, reprezen
tanți ai corpului diplomatic, 
numeroși ziariști.

Locuitorii capitalei Norve
giei au salutat cu căldură de
legația guvernamentală so
vietică în frunte cu A. I. 
Mikoian. prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.RSS., venită în Norvegia 
pentru a participa la deschi
derea expoziției.

în curtea interioară a ex
poziției a avut loc festivita
tea deschiderii expoziției care 
a început prin intonarea im
nurilor de stat ale Norvegiei 
și Uniunii Sovietice.

Ambasadorul U.R.S.S, în 
Norvegia, M. G. Gribanov, a 
dat cuvîntul lui H. Lange, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Norvegiei, care a salutat 
deschiderea expoziției.

A luat apoi cuvîntul A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care a fost întâmpi
nat cu aplauze.

După cuvîntarea lui A. I. 
Mikoian numeroșii oaspeți 
s-au îndreptat spre pavilionul 
unde A. 1. Mikoian a tăiat 
panglica roșie și a invitat pe 
regele Olaf al V-lea al Nor
vegiei, pe Gerhardsen, primul 
ministru al Norvegiei, pe H. 
Lange, ministrul Afacerilor 
Externe și pe ceilalți oaspeți 
să viziteze expoziția.

★

OSLO 25 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 25 iunie înainte de des
chiderea Expoziției industriale 
sovietice de la Oslo, regele 
Norvegiei Olaf al V-lea a 
primit in audiență la Palatul 
regal pe A. I. Mikoian, prim- 
vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.ILS.S.

Ziua de luptă pentru retragerea 
trupelor americane 
din Coreea de Sud

Lucrările Comitetului 
celor zece state pentru dezarmare

Delegații occid 
subminarea

GENEVA 25 (Agerpres). - 
TASS transmite:

în ședința din 24 iunie a 
Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare V. A. Zo
rin, conducătorul delegației 
U.R.S.S., a rostit o amplă cu- 
vîntare.

Făcînd bilanțul perioadei de 
trei săptămîni a lucrărilor co
mitetului, V. A. Zorin a spus 
că reprezentanții puterilor oc
cidentale nu și-au precizat 
pînă în prezent poziția față 
de noile propuneri sovietice 
in ansamblu. Nu s-a primit 
pînă in prezent nici răspunsul 
la întrebarea dacă ele sint de 
acord cu întregul ansamblu 
de măsuri privitoare la de
zarmarea generală și totală 
prevăzute in noile propuneri 
sovietice, care este atitudinea . 
lor față de măsurile produse 
de Uniunea Sovietică pentru 
fiecare etapă și înainte de 
toate pentru prima etapă.

Devine tot mai clar, a re
levat V. A Zorin, că anumite 
cercuri din S.U.A., scontează 
să folosească tratativele din 
cadrul comitetului drept pa
ravan pentru camuflarea po
liticii lor, care nu are nimic 
comun cu sarcina realizării 
unui acord in problema de
zarmării generale și totale.

Iată de ce punem din nou 
Întrebarea pe care am mai 
pus-o delegației Statelor U- 
nite:

ntali urmăresc 
tratativelor

Intenționează oare delegația 
S.U.A. să renunțe la poziția 
sa negativă in cadrul comite
tului și să pornească pe calea 
discutării constructive a noi
lor propuneri sovietice referi
toare la prevederile funda
mentale ale tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală ? Deocamdată nu am 
primit un răspuns limpede la 
această întrebare.

în cadrul ședinței au luat 
cuvîntul și reprezentanții al
tor țări.

în declarația sa delegatul 
Cehoslovaciei, Nosek, a sub
liniat că puterile occidentale 
continuă să insiste asupra ne
cesității elaborării unor mă
suri parțiale separate pe care 
le numesc „măsuri inițiale 

.pentru dezarmare", deși în
realitate aceste măsuri nu
sînt decit măsuri de control 
fără dezarmare.

Toate acestea arată că pu
terile occidentale nu sînt ho- 
tărîte să ducă tratative con
structive serioase în problema 
dezarmării generale și totale.

Delegații Angliei, Franței și 
S.U.A., care au luat cuvîntul 
după V. A. Zorin, au relevat 
marea însemnătate a declara
ției făcute de delegatul sovie
tic și au promis ca după ce 
vor studia declarația să-și ex
pună considerentele asupra 
problemelor la care se referă 
aceasta.

Nasser: Propunerile sovietice 
înlesnesc rezolvarea problemei 

dezarmării
CAIRO 25 (Agerpres).—TASS 

transmite:
La 24 iunie, președintele 

R A.U., Nasser, care a-ă reîntors 
din călătoria făcută în Grecia și 
Iugoslavia, a rostit o cuvîntare 
la un miting la Alexandria.

Referindu-se la noile propu
neri sovietice de dezarmare ge
nerală și totala, Nasser a ară
tat că aceste propuneri contribuie 
la realizarea unui acord inter
național cu privire la dezarma
rea totală și le-a caracterizat 
drept constructive.

„Propunerile sovietice prevăd

încetarea experiențelor nucleare 
și lichidarea armei nucleare. Noi 
sprijinim aceste propuneri, a 
declarat președintele. Cerem li
chidarea bazelor militare agre
sive și a blocurilor militare. Ce
rem dezarmarea. Cerem crearea 
unei organizații permanente de 
control asupra dezarmării. Toate 
acestea, a subliniat Nasser, sînt 
cuprinse în propunerile sovietice 
și de aceea am declarat că spri
jinim aceste propuneri. Ele în
lesnesc obținerea unei reglemen
tări constructive și rezolvarea 
problemei dezarmării pentru ca 
în lume să triumfe pacea gene
rală**.

TUNIS 25 (Agerpres). - 
Agenția France Presse anun
ță că simbătă dimineața au 
plecat din Tunis spre Paris 
doi reprezentanți ai guvernu
lui provizoriu al Republicii 
Algeria care urmează să pre
gătească împreună cu repre
zentanții guvernului francez 
începerea tratativelor dintre 
președintele de Gaulle și con
ducătorii mișcării de elibe

rare națională a poporului 
algerian, pentru a se pune 
capăt războiului din Algeria 
și a se asigura aplicarea drep
tului de autodeterminare a 
poporului algerian.

Cei doi reprezentanți alge
rieni, Boumendjel și Ben Ya- 
hia, au plecat spre Paris cu 
un avion de pasageri al liniei 
aeriene „Tunis Air".

Opinia publică franceză cere 
încetarea războiului din Algeria
PARIS 25 (Agerpres). — în 

legătură cu pregătirile pentru 
rr.rea dintre reprezentan- 

; . guvernului francez și ai 
guvernului provizoriu al Re- 

Algeria, în întreaga
• -; - us st desfășoară o cam- 
*• • pentru pace in Algeria.

lBpotriva încercărilor elemen- 
Iriar altracolonialiste de a 
OMbruici rezolvarea pașnică
• algeriene.

Vtamnea sindicatelor din de-

Confederația franceză a mun
citorilor creștini, Sindicatul 
lucrătorilor din învățămîntul 
superior din Regiunea Paris, 
asociațiile studenților din ca
pitala Franței au dat publi? 
cității o declarație comună 
în care cer să se înceapă ime
diat tratative cu reprezentan
ții poporului algerian care 
luptă pentru independența sa. 
Aceste organizații insistă să 
se pună capăt războiului în

Seine și Seine 
fac parte 

Generală 
e Ouvriere*

din 
a
Și

Algeria și să se dea garan
țiile necesare pentru asigura
rea exprimării libere a voin
ței poporului algerian.

_er ntensifică remilitarizarea
destag dă guvernului de la Bonn 
„dreptul" ea. fără sâ decreteze 
in mod formal mobilizarea, să 
procedeze ..în caz de necesitate** 
la înregistrarea persoanelor su- 
rae serviciului militar, să efec- 

se examenul medical și 
’ odă în serviciul activ 
-r;i în vîrstă de la 18

•B 4e cui inclusiv.

să
Pe 
la

MOSCOVA. — U 25 «a 
plecat dm M—c+v* 190 de eu. 
tomobih sovietice ut prime 
cursă turistici de atom jxnc 
țările străine. Im părți ede-ae i* 
grupuri, ele vor urme demi 
rute: nordice (Polonie—R.D G. 
—Cehoslovacie) ți sudice (Un
garia— Rominie—Bulgarie). Tu
riștii fac această călătorie cu 
automobilele proprii .Moskciâ- 
407“. .J*obeda' ți „Volga"*. Prim
ire parlicipanțu le curse sint 
oameni dc știință, scriitori, pic
tori, tehnicieni, lucrători din 
transportul auto urban.

BERLIN. — După cum 
transmite agenția A.D.N\ în 
urma exploziei unui rezervor 
de benzină s-a declarat un 
incendiu în incinta unui de
pozit de benzină din Alten
burg (regiunea Leipzig). Sol
dați i sovietici care se aflau 
în apropierea depozitului au 
început imediat să stingă fo
cul. Incendiul a fost lichidat 
în scurt timp. în lupta împo
triva focului au fost răniți 
16 ostasi ai Armatei Sovie
tice.

BONN. — Ziarul vest-german 
„Neue Rhein-Zeitung" iși mani
festă neliniștea în legătură cu 
creșterea criminalității in R. F. 
Germană. Ziarul culifică datele 
statistice oficiale despre crește
rea criminalității publicate re
cent drept „alarmante**. ,.Curba 
crimelor, scrie ziarul, urci tot 
mai susy. majoritatea infracto
rilor sinț in vîrstă de 20—30 de 
ani**.

Ziarul se plînge că în R.F.G. 
nu ajung, polițiștii pentru lupta 
iinpotriva criminalității ți cere 
să se întărească poliția judiciară. 
„Dacă in viitjorul apropiat poli
ția judiciară nu va fi întărită,

acria s-oml. curba crimelor se 
ea ridice și mei sus".

ULAN-BATOR. — Le 24 
imue ziarul „Cnen" a publicat 
proiectul noii constituții a Re- 
publicii Populare Mongola in 
care sini reflectata transformă
rile istorice petrecute in Mon
golia iacepind din anul 1921.

AD1S-ABEBA. — tn seara si
lei de 24 tunse s-au încheiat 
lucrările cetei de-a doua Confe
rințe a stelelor independente 
ale Afridi. In codrul ședinței 
plenarei de închidere a confe
rinței, au fost adoptate mai 
multe rezoluții in problemele 
menținerii păcii ți securității in 
lumea întreagă ți ut problemele 
Afridi.

HANOI. — Peste 60 de sol
dați sud-vietnamezi, înarmați 
cu armament greu, au pătruns 
și in prezent se află ilegal pe . 
malul de sud al riului de de- , 
marcație Ben-Hai. care desparte ' 
temporar Vietnamul. Prezența i 
ilegali a soldxților sud-vietna
mezi în această regiune și pro
vocările lor sint 'o încălcare a ' 
acordurilor de la Geneva cu ' 
privire la încetarea operațiuni
lor militare in Vietnam.

SANTIAGO. — După cum re
latează agențiile de presă, la 
24 iunie seismografele din Chile 
au înregistrat încă două puter
nice cutremure in provincia 
1 aldivia, oraș distrus complet 
în urma cutremurelor care au 
început la 21 mai a.c. Puținele 
clădiri care deși avariate mai 
rămăseseră în picioare s-au nă
ruit. Numărul victimelor nu se 
cunoaște încă. Agenția France 
Presse informează că în provin
cia Valdivia a erupt un nou 
vulcan, tn prezent în Chile sint 
zece vulcani în stare activă.

CAIRO 25 (Agerpres). - 
TASS transmite : In legături 
cm Ziua de luptă pentru retra
gerea trupelor americane din 
Coreea de Sud, care se sărbă
torește la 25 iunie, la hotâri- 
rea celei de-a doua conferințe 
de solidaritate a popoarelor 
Asiei și Africii și a Consiliu
lui Mondial al Păcii, lusef Es- 
Sibai. secretarul general al 
Secretariatului permanent al 
Consiliului de solidaritate a 
popoarelor Asiei și Africii, a 
dat publicității o declarație în 
numele Secretariatului perma
nent.

In declarație se subliniază 
că rezolvarea justă a proble
mei reunificării Coreei poate 
fi realizată numai pe calea în
făptuirii retragerii urgente a 
trupelor americane din Coreea 
de Sud.

★

TOKIO 25 (Agerpes). — La 
25 iunie, în- Japonia ca și în 
celelalte țări ale lumii a avut 
loc Ziua internațională de ac
țiuni comune pentru retrage
rea trupelor americane din 
Coreea de Sud.

Potrivit știrilor sosite din 
Tokio, Ziua internațională de 
acțiuni comune a coincis cu 
noul val de proteste al po

porului japonez, al 20-lea. îm
potriva tratatului militarist 
japono-american, pe care gu
vernul Kiși l-a ratificat în po
fida jmpotrivirii energice a 
poporului japonez. Mitingurile 
și demonstrațiile care au avut 
loc la 25 iunie în diferite ora
șe din Japonia s-au transfor
mat într-o puternică de
monstrație de solidaritate a 
poporului japonez cu poporul 
coreean, !ntr-un val de mînie 
și protest împotriva prezenței 
trupelor americane pe terito
riile altor țări.

în după-amiaza zilei de 25 
Iunie, cîteva mii de reprezen
tanți ai opiniei publice din 
Japonia s-au întrunit la un 
miting în parcul „Hibya- din 
Tokio. După ce au adoptat în 
unanimitate o rezoluție în 
care cer retragerea imediată a 
tuturor trupelor americane de 
pe teritoriul Coreei, din Japo
nia și din celelalte țări ale 
Asiei, participanții la miting 
s-au îndreptat spre clădirea 
ambasadei americane și spre 
reședința oficială a primului 
ministru Kiși scadînd „Jos 
tratatul de securitate ! Demi
sia lui Kiși ! Dizolvarea par
lamentului ! Yankei cărați-vă 
de pe pămînturile străine !**.

Măsuri teroriste ale guvernului Kiși
TOKIO 25 (Agerpres).—TASS 

transmite : Zilele acestea pri
mul ministru Kiși a convocat 
o ședință a Cabinetului de 
Miniștri, la care a fost adop
tată hotărî rea de a „sancționa 
sever**, pe muncitorii și func
ționarii de la instituțiile și în
treprinderile de stat care, in 
pofida interdicției din partea 
guvernului, au luat parte acti
vă la lupta poporului japonez 
împotriva alianței militare cu 
S.U.A., pentru demisia actua
lului Cabinet de Miniștri.

Aceste hotăriri ale guvernu
lui Kiși au dat naștere unui 
nou val de indignare in rin- 
durile opiniei publice și pătu
rilor largi de oameni ai mun
cii din Japonia. La 25 iunie 
Comitetul Executiv Central ai 
Partidului Socialist din Japo
nia a adoptat o rezoluție prin 
care protestează vehement pe 
lingă guvern și pe lingă mi
niștrii Muncii și Transporturi
lor împotriva hotărîrilor ile
gale ale guvernului, cerind a- 
nularea lor.

Dolari aruncați în vînt...
WASHINGTON 25 (Ager

pres). — La 24 iunie, in subco
misia senatorială pentru alo
cații a S.U.A. au avut loc 
dezbateri pe marginea cererii 
directorului Agenției de infor
mații a S.U.A. (UJS.l.A.), Geor
ge V. Allen, de a se mări alo
cațiile destinate propagandei 
americane in străinătate. Du
pă cum relatează agenția 
United Press International,, a- 
ceastă cerere a stirnit critici 
puternice din partea mai mul
tor senatori care i-au cerut 
lui George Allen să explice de 
ce, în ciuda milioanelor chel
tuite pentru propagandă. Sta
tele Unite iți pierd tot mai 
mult influența in întreaga 
lume.

Citind pe senatorul demo
crat Allen J. Elender, agenția 
U.P.l. relevă că acesta a de
clarat : „S-ar părea că cu cit 
cheltuim mai mulți bani, cu 
atît lucrurile ies mai prost".

Luind cuvîntul, senatorul 
republican Henry C. Dworshak 
a subliniat — după cum rela
tează agenția U.P.l. — că exis
tă dovezi care par să respingă 
multe din declarațiile Iu; Al
len despre „succesele realiza
te de U.S.l.A. în străinătate**. 
„Să fim realiști — a spus 
Dworshak. In lume există tot 
mai multă ostilitate față de 
S.U.A. Aceste programe (de 
propagandă n.r.) nu rentează 
Prestigiul american se cla
tină".
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Demobilizarea tanchiștilor 
celei de-a 5-a divizii 

de tancuri grele Korsun
MINSK 25 (Agerpres). - 

După cum anunță î agenția 
TASS, în după-ântaza de 
24 iunie, s-a încheiat desfiin
țarea celei de-a 5-a divizii de 
tancuri grele Korsun decorată 
cu ordinul „Steagul Roșu". A- 
ceastă divizie a fost desființa
tă în conformitate cu legea a- 
doptată la cea de-a 4-a sesi
une a Sovietului Suprem al 
U.R.S.S (ianuarie 1960) cu pri
vire la noua și considerabila 
reducere a torțelor armate ale 
U.R.S.S.

Cea mai mare parte din 
foștii ostași se întorc la foste
le lor locuri de muncă.

Luind cuvîntul cu prilejul

terminării desființării diviziei, 
colonelul Veliciko, comandan
tul diviziei, a declarat:

în ciuda acțiunilor agresive 
ale imperialiștilor americani 
care trimit avioane de spionaj 
în spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice, guvernul sovietic, 
care a redus pînă acum in 
cîteva rinduri efectivul forțe
lor sale armate, procedează în 
prezent unilateral la reduce
rea lor cu încă 1.200.000 de 
oameni. Desființarea diviziei 
noastre, a subliniat el, con
stituie un exemplu al felului 
în care sînt traduse în viată 
năzuințele pașnice ale po
porului sovietic.

INFORMA ȚII
Grupul de artiști ucraineni 

care. în cadrul planului de 
colaborare culturală romînn- 
sovietică, a întreprins unÂ tur
neu în țara noastră, a pără
sit Capitala. Timp. de o lună 
de zile artiștii- vocali, instru
mentiști și balerinii sovietici 
au dat numeroase spectacole 
care s-au bucurat de un căl
duros succes. După trei spec
tacole susținute ‘ în Capitală 
în fața lucrătorilor Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor și Ia Casa prie
teniei romîno-iovietice, ar
tiștii sovietici și-au continuat 
turneul la Orașul Stalin. Cod- 
lea, Ploești și Brăila, la Con-, 
stanța și în alte localități de 
pe litoral. La înapoiere ’n 
București, grupul de artiști 
ucraineni a prezentat spec
tacole pentru muncitorii fa
bricii ,.Kirov**, la clubul Mn- 
netăriei, în Parcul de cultură

șl odihnă „I. V. Stalin**, la 
studioul de televiziune „Bucu
rești**.

*
în cursul zilei de sîmbătă, 

’ un grup de artiști ai Teatru
lui „Vieux Colombier** ,care 
se află în turneu în țara noa- 
stâră; a -făcut o vizită la Mini
sterul învățămîntului și Cui- 
tu'rji.'

Sîmbătă la amiază, Asocia
ția oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale 
a pferit o masă la restauran
tul din pădurea Băneasa cu 
prilejul turneului Teatrului 
francez in țara noastră.

tn. după-amiaza aceleiași 
zile, colectivul Teatrului 
„Vieux Colombier**, după cele 
patru spectacole prezentate in 
Capi ta'ă, a plecat la Iași unde 
iși continuă turneul.

(Agerpres)

în sala sporturilor de la 
Floreasca se va desfășura 
astă-seară, cu începere de la 
ora 20, returul finalei „Cupei 
campionilor Europeni** la 
volei, în care se întâlnesc e- 
chipele Rapid București și 
Ț.S.K.A. Moscova. Jocul este 
așteptat cu mare interes de a- 
matorii de sport din Capitală, 
în primul meci disputat acum 
cîteva zile la Moscova, echipa 
sovietică * obținui victoria cu 
scorul de 3—0 (10. 7, 9) și are 
cele mai mari șanse de a cu
ceri trofeul de argint

♦
în cursul zilei de sîmbătă 

Federația romînă de box a 
definitivat datele la care va 
evolua în țara noastră echipa 
selecționată a R.S.S. Ucraine
ne. în primul meci pugiliștii 
ucraineni vo* mtilQi marți, 28 
iunie, de la ora 19.30 pe sta
dionul Republicii, echipa re

prezentativă a R P. Romîne. 
în meciul următor, echipa 
oaspete va evolua joi, 30 iu
nie, la Brăila, m compania 
unei selecționate locale.

<r
în sala sporturilor Dinamo 

din Capitală s-a disputat 
simbătă iptilnirea internațio
nală feminină de floretă din
tre echipele selecționate a’e 
R. P. Romine si Franței. E- 
chipa romină a obținut vic
toria cu scorul de 10—6. Din
tre reprezentantele țării noas
tre in mod deosebit s-a re
marcat O'ga Orban-Szabo, 
care a cistigat toate asalturile 
susținute.

Astăzi de Ia ora 9 si lî se 
desfășoară in sala Dinamo un 
turneu individual la care par
ticipă cele mai bune floretiste 
din R. P. Rcmină și Franța.

(Agerpres)
——————
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