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' Marți, 20 iulie, au continuat 
lucrările celui de al IX-lea 
Congres ăl Partidului Comu
nist Român.

Ședințele de dimineață au 
fost conduse ele tovarășii 
Gheorghe Apostol și Alexan
dru Bîrlădeanu.

In aplauzele asistenței, a 
fost salutată sosirea la lucră
rile Congresului a tovarășu
lui Georges Mauvois, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Martinica.

Întâmpinat cu vii și puternice aplauze, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a prezentat 
Raportul asupra Directivelor Congresului al 

pri- 
na-

20 iulie 1965

IX-lea al Partidului Comunist Român 
vind planul de dezvoltare a economiei 
Jionale pe perioada 1966—1970.

Raportul a fost subliniat în repetate 
duri de aplauze puternice.

In continuarea lucrărilor, la discuții 
luat cuvîntul tovarășii Aldea Militaru, 
legat al organizației regionale de partid 
Brașov, Angliei Mircea Dan, delegat al or
ganizației regionale de partid București, Ti- 
tus Popovici, delegat al organizației regio
nale de partid Crișana.
Tovarășul Gheorghe Necula a expus ra

portul Comisiei de validare, care a fost 
aprobat in unanimitate de delegați.

In continuarea, discuțiilor, iau cuvîntul to
varășii Ion Stănescu, delegat al organizației 
regionale de partid Oltenia, Emil Bohu, dele
gat al organizației regionale de partid 
Suceava, Ionel Adrian, delegat al orga
nizației regionale de partid Iași, Eleo- 
nora Cojocarii delegată a organizației o- 
rășenești de partid București, lanos Fa- 
zekaș, delegat al organizației regionale de 
partid Cluj, Sabin Gliioancă, delegat al or-

rin-

(IU
ele-

ganizației regionale de partid 
Hunedoara, Maria Bălțatu, 
delegată a organizației regio
nale de partid Dobrogea, și 
Maxim Berghianu, delegat al 
organizației regionale de 
partid Cluj.

Lucrările ședințelor de 
după-amiază au fost conduse 
de tovarășii Emil Bodnaraș 
și Alexandru Drăghici.

Întâmpinat cu vii și puter
nice aplauze, tovarășul Chivu Stoica a pre
zentat Raportul asupra Directivelor Con
gresului al lX-lea al Partidului Comunist 
Român privind planul de 10 ani pentru dez
voltarea energeticii.

Raportul a fost subliniat în repetate rîn- 
duri de aplauze puternice.

Au luat cuvîntul, în continuarea discuți
ilor, tovarășii: Constantin Dăscălescu, de
legat al organizației regionale de partid Ga
lați, și Lazăr Manea, delegat al organizației 
regionale de partid București.

In cursul ședințelor de după-amiază ale 
Congresului au rostit cuvîntări de salut, to
varășii Leonid Brejnev, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, care a înmînat apoi Pre
zidiului mesajul adresat de către C.C. al 
P.C.U.S. Congresului al IX-lea al P.C.R.; 
Den Siao-pin, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al Comitetului 
Central, secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez ; Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, care a înmî- 
nat apoi Prezidiului mesajul adresat de că
tre C.C. al P.S.U.G. — Congresului al lX-lea 
al P.C.R.; Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comunist

(Continuare în pag. a X-a)

DIN SALA CONGRESULUI
lntr-o pauză a Congresului. 

Conducători ai partidului in 

mijlocul unor vechi membri 

de partid

LA INIMA POPORULUI

laminate peste plan

V. DINULESCU

(Continuare -in pag. a X-a)

fie 
to-

fapte de 
și mîndriei 
la Uzinele

care acum părăseau lamino
se putea citi bucuria ce. ți-o 
munca împlinită, hotărîrea 
a ridica și mai sus pe gra-.

Ștafeta schimburilor
A devenit în aceste . zile o 

prezență cotidiană în toate’co
lectivele de muncă ale patriei 
atmosfera entuziastă și însufle- 
țitoare, inspirată de documen
tele de excepțională însemnăta
te supuse dezbaterii Congresu
lui al IX-lea al partidului, care 
deschid largi perspective Ro-, 
mâniei socialiste. Luînd cunoș
tință, de desfășurarea lucrărilor 
Congresului, oamenii muncii iși 
sporesc eforturile pentru a răs
punde atmosferii sărbătorești 
care a cuprins țara in aceste 
zile prin faptele lor de muncă, 
prin noi succese în producție. 
Aceeași.febrilă preocupare pen
tru traducerea în -•■-
muncă a bucuriei 
am întîlnit-o ieri 
„Republica".

Brigada de laminoiiști, con
dusă de maistrul Ion Petcu, de 
la Uzina „Republica" din Capi
tală, are înscrise pe graficul de 
producție cele mai bune reali
zări obținute pe primele doua 
decade ale lunii iulie. La. zi, la- 
minoriștii au, înregistrat o depă
șire de plan de 24,8 la., sută, 
în schimbul III, pe care-l’în- 
cheiaseră in dimineața zi lei -de 
20 iulie, ei au predat brigăzii 
conduse de maistrul Sabin Cris- 
tea ștafeta : realizaseră în plus 
40 tone de țeava. Pe fețele ce
lor
rul 
dă 
ci,e 
ficul întrecerii socialiste,' șta
cheta realizărilor.

lată ce ne relata unul dintre 
cei mai tineri laminoriști, 
Gheorghe Giugaru.

„Dacă astăzi, cind am intrat în 
cea de-a treia decadă a lunii iu
lie, rezultatele cele mai bune 
le-a obținut brigada noastră, in 
care lucrează mulți tineri, e 
pentru că gîndindu-ne la anii 
frumoși care ne așteaptă, la 
perspectivele clar oglindite in 
proiectele de,Directive ale Con
gresului, fiecare,din noi a sim
țit că poate da mai mult pa
triei socialiste ,— și. s-a, stră
duit .s-o și dovedească...

Aceste cuvinte aveau să 
confirmate și întărite de

w

In Editura politică

Au sosit ziarele. Cu emoție și bucurie tinerii iau cunoștință de 
istoricele documente ale Congresului

Foto: I. CUCU

Prin cajele laminorului de 3 joii de la Uzina „Republica" din Capitală în 7.iua de 19 iulie 
au trecut cu 600 metri mai multă țeava. La aceasta a contribuit și tânărul din fotografie, 
Ion Turiac, care se menține de la începutul anului in rfndurile evidențiaților în întrecerea 

sooialistă, Foto: I. CUCU.

În fiecare clipă a uzinei,
un

Cupola înstelată a 
sălii Congresului se 
deschide larg péste 
tară — și iată, între
gul popor, prezent cu 
gîndul . și cu faptele, 
prezent cu inima și 
adeziunea sa fierbinte 
la lucrările Congresu
lui Partidului Comunist 
Român, care dă chip 
și aripi viitorului Ro
mâniei socialiste. Tara 
întreagă așează hotă- 
rîrile și documentele 
partidului pe rampa de 
lansare clădită din gra
nitul unor fapte de 
muncă '• deosebite. A te 
afla acum în mijlocul

fapt omagial
unui ■ colectiv de mun
că, a sta, de 'pildă, 
citva timp printre 
muncitorii Uzinei „Gri- 
vița roșie", înseamnă 
a cunoaște vibrația 
profundă a muncii a- 
cestor oameni, înseam
nă . a vedea . cum,, din 
timpul fizic al uzinei, 
fiecare clipă capătă 
strălucirea unui fapt 
omagial. In uzina în a 
cărei istorie au rămas 
înscrise file de vechi 
tradiții revoluționare, 
clipa în care Congre
sul a adoptat hotărîrea 
ca Partidul să poarte 
denumirea glorioasă

de Partidul 
Român, a 
mari emoții

Luni 
proapb 
meni din schimburile 
It și III au-venit-la 
clubul uzinei să urmă
rească în . fața televi
zoarelor momentul des
chiderii lucrărilor 
Congresului. 1000 de 
oameni, deși nu se a- 
flau i în schimb, deși

Comunist 
declanșat 

și energii,’ 
la ora 9, a- 
1 000 de oa-

MIHAI CARANFIL

(Continuare 
în pag. a X-a)

Pentru toti
Uf

elevii
n laboratoarele gră
dinilor, crizanteme
le și crăițele își 
pregătesc de pe a- 
cum buchetele care 
vor omagia prima 
sărbătoare a toam- 

deschiderii școlilor, 
ani, în drumul lor

ne/. ziua 
De cîțiva 
spre catedre, florile se opresc 
în fața șirurilor de bănci pentru 
a saluta prezența pe pupitre a. u- 
nor oaspeți noi: manualele îm
părțite gratuit elevilor școlilor de 
cultură generală.

Incepînd din 1965, acești oas
peți noi vor fi găzduiți și de că
tre pupitrele liceelor și vor pri-

RAPORT

la cel de-al IX-lea

Congres al Partidului

Comunist Roman

Mi-lMAl «ÂlIȘtSCU

J. V ••țarii
mi la 15 septembrie, alături de 
salutul romantic ■ al florilor, min-. 
gîierea afectuoasă a tuturor ele
vilor școlilor medii.

Așadar, cum se subliniază în 
Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, .pre
zentat de tovarășul 
Ceaușescu la cel 
Congres: 
NOUL AN 
EXTINDE 
MANUALELOR ȘCOLARE ȘI 
LA 1NVĂȚĂM1NTUL MEDIU.

Nicolae 
de-al IX-lea 

1NCEPIND DIN 
ȘCOLAR SE VA 

: GRATUITATEA

OCTAV PANCU-IAȘI

(Continuare în pag. a X-a)

Lucrarea

într-un

a

RAPORT
LA CEL DE ' 

AL IX-LEA 
CONGRES 

AI.
PARTIDULUI 
COMUNIST 
'ROMÂN

fost editată

tiraj de masă

ÎN ACEST NUMĂR:
Raportul asupra Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român

PRIVIND PLANUL DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE PE PERIOA
DA 1966—1970 PREZENTAT DE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER.

Raportul asupra Directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român
PRIVIND PLANUL DE 10 ANI PENTRU DEZVOLTAREA ENERGETICII PRE

ZENTAT DE TOVARĂȘUL CHIVU STOICA.

Cuvîntări ale delegatilor la cel de-al IX-lea Congres al P, C. R, 
Cuvintări de salut ale oaspeților de peste hotare



Raportul asupra Directivelor Congresului al IX-lea
al Partidului Comunist Român

privind planul de dezvoltare a economiei naționale
pe perioada 1966-1970

prezentat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer
Tovarăși,Importanța problemelor ridicate în Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu perspectivele pe care acest raport le deschide înaintării necontenite a țării noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, acordă celui de-al IX-lea Congres al partidului caracterul unui eveniment de mare însemnătate în viața partidului nostru, în viața poporului român.Raportul general face o temeinică analiză a realizărilor oamenilor muncii și a transformărilor social-economice din perioada care a trecut de la ultimul nostru Congres. Constituie un titlu de mîndrie pentru poporul român înfăptuirea cu succes în acești ani a obiectivelor fundamentale ale planului șe- senal, încheierea procesului de cooperativizare a agriculturii și obținerea, o dată cu aceasta, a victoriei depline a socialismului la orașe și sate, a lichidării pentru totdeauna a exploatării omului de către om. Crearea economiei socialiste unitare, aplicarea consecventă a politicii de industrializare socialistă, de valorificare superioară a resurselor naturale, au dat un puternic avînt dezvoltării în ritm susținut a forțelor de producție, îmbunătățirii continue a vieții materiale și spirituale a oamenilor muncii.Esența transformărilor revoluționare săvîrșite de poporul român își găsește expresia în proiectul noii Constituții care definește statul nostru „stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar“.La temelia puterii noastre populare se află alianța frățească muncitorească- țărănească, unitatea de nezdruncinat dintre clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății — țărănime, intelectualitate și celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, însuflețite de aceeași cauză nobilă — cauza construirii socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Succesele repurtate de poporul român în toate domeniile, roade ale muncii sale pline de avînt, se datoresc faptului că a urmat și urmează cu încredere politica partidului, a cărui întreagă activitate este călăuzită de învățătura marxist-leninistă, aplicată creator la condițiile specifice țării noastre.Chezășia înfăptuirii mărețelor sarcini de desăvîrșire a construcției socialiste o constituie întărirea continuă a partidului ca forță conducătoare a întregii noastre societăți. Proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, supus dezbaterii Congresului, răspunde acestei cerințe. El reflectă stadiul actual al dezvoltării construcției socialiste, creșterea forței și maturității partidului, democratismul profund al vieții interne de partid, participarea activă a tuturor comuniștilor la elaborarea și realizarea politicii partidului.Proiectul de Statut reafirmă cu putere principiul muncii colective ca principiu suprem al conducerii de partid. Importanța deosebită pe care partidul nostru o acordă respectării stricte a muncii colective decurge din concepția, verificată de viață, că aceasta asigură elaborarea de către organele și organizațiile de partid a celor mai judicioase hotărîri și măsuri ca rezultat al gîn- dirii și experienței colective. Totodată, munca colectivă reprezintă unul din cele mai puternice instrumente de întărire continuă a unității și coeziunii de monolit a partidului și organelor 

sale de conducere. (Aplauze îndelun
gate).Statornicirea muncii colective, ca principiu' suprem de conducere, își are întreaga ei semnificație nu numai în viața de partid, dar și în munca de zi cu zi a Consiliului de Miniștri, a tuturor organelor de stat, a organizațiilor obștești, acționînd ca un puternic factor de sporire a eficacității activității lor complexe și multilaterale.în raportul general prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu își găsește o strălucită fundamentare teoretică poziția partidului și statului nostru în problemele privind relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești, relațiile dintre statele socialiste, precum și în celelalte probleme principale ale vieții internaționale contemporane. Această poziție întrunește unitatea granitică de vederi a întregului partid, aprobarea unanimă a poporului român, devotat trup și suflet cauzei păcii și socialismului. (Aplauze puternice). Partidul și guvernul nostru militează cu perseverență pentru întărirea unității țărilor sistemului mondial socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, își exprimă deplina solidaritate cu lupta de eliberare națională a popoarelor- subjugate, acționează pentru unirea tuturor forțelor care se pronunță pentru salvgardarea păcii, în același timp, promovăm cu consecvență politica de coexistență pașnică cu toate țările, indiferent de orânduirea lor socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, respectării stricte a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî liber soarta sa, fără nici un amestec din afară. (Aplauze puternice).Sprijinindu-se pe temelia solidă a 

realizărilor obținute pînă acum, pe abordarea științifică, într-o largă viziune de perspectivă a problemelor construirii noii orînduiri, Raportul Comitetului Central trasează partidului, întregului popor un program vast și mobilizator, îmbrățișînd toate laturile vieții sociale, în vederea dezvoltării României socialiste în următorii cinci ani.Permiteți-mi, tovarăși, ca din împuternicirea Comitetului Central al partidului, să prezint dezbaterii Congresului raportul asupra proiectului de Directive privind dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970, care concretizează liniile directoare ale politicii economice a partidului, expuse în raportul general ce v-a fost prezentat.Elaborate pe baza indicațiilor permanente ale conducerii partidului, în urma unor studii profunde și multilaterale, cu participarea celor mai valoroase cadre din instituții centrale, specialiști și oameni de știință din cele mai variate domenii de activitate, Directivele vor reprezenta, după aprobare, documentul care va orienta în următorii cinci ani munca de construcție economică pentru prosperitatea României socialiste și ridicarea nivelului de trai al poporului.La întocmirea proiectului de Directive s-a pornit de la analiza realizărilor obținute pînă acum de poporul nostru în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, temelie trainică pentru noi înfăptuiri, bogat izvor de învățăminte. Cu deosebită minuțiozitate au fost studiate posibilitățile și necesitățile în perspectivă ale tuturor ramurilor și sectoarelor economiei naționale, scoțîn- du-se în evidență noi resurse interne, a căror valorificare poate și trebuie să contribuie la mersul continuu ascendent, echilibrat și în ritm susținut al întregii economii- în felul acesta prevederile pentru noul plan cincinal exprimă echilibrul între cerințele obiective de dezvoltare și posibilitățile resurselor materiale ale economiei noastre.
Timp de o lună și jumătate proiectul de Directive a fost dezbătut în organizațiile de partid și de oamenii muncii din uzine, șantiere și unități agricole, organizații de masă, instituții de știință, artă și cultură. Prin viu grai și în scris, sute de mii de oameni, exprimînd gîndurile întregului popor, și-au afirmat din nou deplina adeziune față de politica partidului. Oamenii muncii au găsit în prevederile Directivelor propriile lor aspirații, dorința legitimă de a vedea economia și viața social-cultu- rală a țării tot mai prospere. Dezbaterile care au avut loc într-o atmosferă de optimism și încredere în viitor au scos puternic în evidență legăturile in

disolubile dintre partid și popor, hotă- rîrea fermă a maselor de a îndeplini obiectivele stabilite de partid. Au fost făcute circa 30 000 de propuneri, care demonstrează încă o dată grija celor ce muncesc pentru gospodărirea rațională a resurselor de care dispunem și găsirea căilor eficiente de înfăptuire a Directivelor. Toate aceste propuneri vor forma obiectul unor studii aprofundate, constituind elemente prețioase în îndeplinirea viitorului plan cincinal.
Tovarăși,

Proiectul de Directive, în ansamblul 
său, constituie, după cum s-a spus, o 
reafirmare a politicii generale a 
partidului de construire a socialismu
lui. Concepută încă din primii ani, cînd am trecut la făurirea noii orînduiri sociale, această politică și-a demonstrat în practică deplina sa justețe, concretizată în realizările care au situat economia națională, viața materială și spirituală a poporului, pe calea progresului neîntrerupt și rapid. Avem, prin urmare, toate motivele de a urma neabătut această politică, fiind convinși că prin aplicarea ei vom obține noi succese în dezvoltarea economică și în creșterea bunăstării oamenilor muncii.Prima dintre sarcinile de bază ale noului plan cincinal, așa cum se subliniază în Raportul general al Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este continuarea 
industrializării socialiste a țării. Propria noastră experiență a confirmat pe deplin că industrializarea constituie pentru țările care au moștenit de la capitalism o stare de înapoiere economică factorul determinant al progresului întregii economii și al construirii noii orînduiri sociale- în același timp, dezvoltarea intensă a industriei, fundamentată pe concepția marxist-leninistă a industrializării, reprezintă singura cale prin care economia noastră va putea să ajungă treptat la nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic. (Aplauze). în anii cincinalului continuăm să dezvoltăm industria în ritm înalt, ca o expresie a politicii neabătute a partidului de creștere și perfecționare sistematică a forțelor de producție ale țării.în procesul de industrializare, partidul nostru urmează statornic linia dez
voltării mai rapide a industriei grele, ca premiză esențială a reproducției lărgite și a promovării tehnicii moderne în întreaga economie. în același timp, avem toate condițiile pentru creșterea accentuată în noul cincinal a producției bunurilor de consum.

După cum știți, problema calității a fost pusă de partidul nostru de mulți ani în centrul preocupărilor tuturor celor ce muncesc și în acest domeniu au fost obținute rezultate importante, în noul cincinal trebuie neapărat să facem noi progrese în direcția îmbunătățirii calității produselor, serviciilor, a tuturor activităților economice. Insistăm, tovarăși, atît de mult asupra a- cestei probleme, deoarece fiecare nouă realizare în ridicarea calității determină efecte favorabile în întreaga economie națională, în viața noastră de fiecare zi- în același timp, calitatea superioară a produselor reprezintă un criteriu esențial pentru a face mărfurile noastre competitive pe piața internațională. Trebuie să acordăm în continuare o atenție deosebită calității mărfurilor pe care le exportăm, ținînd seama de faptul că — așa cum este firesc — în schimburile comerciale externe sînt preferate întotdeauna acele produse care prin performanțele lor ridicate satisfac cel mai bine cerințele cumpărătorului.Proiectul de Directive cuprinde un 
program amplu și complex de măsuri 
pentru dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii — ramură deosebit de importantă pentru mersul înainte al economiei noastre naționale. Creșterea cu circa 20 la sută în următorii cinci ani a producției agricole va asigura și în viitor acoperirea nevoilor interne de produse agricole vegetale și animale și va mări contribuția agriculturii la sporirea venitului național. Consolidarea relațiilor socialiste la sate, o dată cu lărgirea bazei tehnice-mate- riale prin accentuarea procesului de chimizare, intensificarea lucrărilor de hidroameliorații, extinderea mecanizării, sporirea numărului de cadre de specialiști, precum și stimularea interesului țărănimii pentru creșterea producției. constituie trăsăturile principale ale măsurilor pentru dezvoltarea agriculturii î-n următorii ani.După cum se arată în Raportul general al Comitetului Central, creșterea eficienței în toate domeniile de activitate necesită concentrarea și mai accentuată a eforturilor spre înfăptuirea consecventă și multilaterală a progresului tehnic. De aceea, în proiectul de Directive s-a prevăzut înzestrarea economiei cu mașini, instalații și utilaje la nivelul tehnicii mondiale, aplicarea de procedee tehnologice perfecționate și introducerea în fabricație a unor noi produse, extinderea mecanizării și automatizării. Vor fi create astfel în întreaga economie condiții mai prielnice pentru îndeplinirea sarcinilor de mare însemnătate privind ridicarea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție.Procesul neîntrerupt de dezvoltare social-culturală a țării noastre, de modernizare a economiei solicită cunoașterea și aplicarea a tot ceea ce este nou și valoros în știința și tehnica mondială, concomitent cu intensificarea dez
voltării activității proprii de cercetări 
științifice fundamentale și aplicative ; în mod deosebit va trebui să crească activitatea de cercetare în domeniul științelor tehnice. Pornind de la această necesitate, se prevede lărgirea bazei tehnice-materiale a științei, asigurînd cadrelor de cercetători condiții mai bune pentru a contribui din plin la progresul general al științei și tehnicii, posibilități mai largi pentru afirmarea inițiativei creatoare, a talentului și priceperii lor.în anii construcției socialiste, ca urmare a condițiilor- create de partid și guvern, s-au format prin școli și facultăți sute de mii de cadre de toate gradele cu care, pe drept cuvînt, ne putem mîndri. Necesitatea de a ridica permanent nivelul general de cultură al populației noastre cere să depunem în continuare eforturi susținute pentru 
dezvoltarea învățămîntului. Va trebui să ne îngrijim cu precădere de formarea muncitorilor și specialiștilor bine calificați, capabili să țină pasul cu progresul tehnic și care să folosească cu pricepere mijloacele de producție moderne cu care sînt înzestrate întreprinderile.Scopul tuturor prevederilor proiectului de Directive este valorificarea susținută a rezervelor și posibilităților țării, mobilizarea energiei creatoare a maselor populare pentru înfăptuirea țelului suprem al politicii și întregii activități a partidului nostru — 
prosperitatea materială și culturală a 
poporului, înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

Tovarăși,înfăptuirea noului plan cincinal cere concentrarea eforturilor organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, a tuturor oamenilor muncii spre găsirea celor mai eficiente căi și mijloace pentru bunul mers al activității în toate domeniile vieții social-economice.Mă voi opri în cele ce urmează asupra principalelor sarcini și măsuri de care depinde în bună parte realizarea prevederilor din proiectul de Directive.
★Una dintre condițiile imperios necesare pentru dezvoltarea economiei naționale — proces continuu, privit în

tr-o perspectivă cît mai largă — o constituie creșterea susținută a resurselor 
energetice. Obiectivele planului cincinal privind acest domeniu important fac parte integrantă din planul de zece ani de dezvoltare a energeticii. Congresul va dezbate raportul consacrat proiectului de Directive cu privire Ia valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975.în extinderea bazei energetice, urmărim în primul rînd o judicioasă proporționare a producției și utilizării resurselor de energie primară, în vederea asigurării pe o perioadă cît mai îndelungată a materiilor prime —' gaz metan și țiței — necesare în industria petrochimică și în anumite procese tehnologice. Ținînd seama de avantajele pe care le prezintă valorificarea superioară a petrolului și gazului metan, Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei va trebui să se preocupe în mai mare măsură de economisirea a- cestora. în strînsă legătură cu utilizarea complexă și eficientă a resurselor de energie primară, punem un accent deosebit pe creșterea producției de cărbune — și mai ales pe extracția lignitului.Dezvoltarea industriei, agriculturii și transporturilor, extinderea progresului tehnic în toate ramurile, ridicarea nivelului de trai al populației necesită o producție tx>t mai mare de energie 
electrică. Iată de ce dublarea pînă în 
1970 a puterii instalate și a producției 
de energie electrică reprezintă o sarcină deosebit de importantă. Realizarea acestui obiectiv implică în primul rînd măsuri care să asigure desfășurarea susținută a lucrărilor la marile centrale electrice ce se construiesc. în aprecierea activității din centrale și rețele electrice criteriul de bază îl constituie funcționarea fără avarii a instalațiilor, alimentarea neîntreruptă a consumatorilor. Sîntem convinși că lucrătorii din industria energiei electrice vor depune toate eforturile pentru a înfăptui în cele mai bune condiții sarcinile privind satisfacerea nevoilor crescînde de energie ale economiei naționale.Un indicator important al nivelului de dezvoltare economică îl reprezintă 
producția de metal. Ținînd seamă de aceasta, partidul nostru acordă o atenție deosebită dezvoltării unei siderurgii moderne, bazate pe procedee tehnologice înaintate, în stare să asigure sporirea simțitoare a producției și îmbogățirea sortimentelor, mai ales cu oțeluri aliate și de calitate, care determină efecte economice deosebit de favorabile în utilizarea eficientă a metalului. în cadrul combinatelor și întreprinderilor siderurgice, tehnicienii noștri vor trebui să-și însușească temeinic și să aplice cu consecvență procedeele moderne de elaborare a oțelului, pe care se bazează în cea mai mare măsură dezvoltarea siderurgiei în cincinalul viitor.în creșterea producției de metal un aport hotărîtor îl va avea intrarea în funcțiune a Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de la Galați, care în anul 1970 va trebui să producă aproape o treime din producția totală de oțel. Realizarea lucrărilor pe acest șantier de mare amploare, unde investițiile în anii 1966—1968 reprezintă în medie două miliarde de lei anual, solicită concentrarea atenției Ministerului Industriei Metalurgice și a celorlalte ministere colaboratoare spre eșalonarea rațională a execuției și organizarea cît mai judicioasă a lucrărilor. în acest scop, va trebui să fie elaborat într-un timp cît mai scurt planul măsurilor concrete, a cărui a- plicare trebuie să asigure darea în funcțiune la termen și la un înalt nivel calitativ a noiloi- capacități de producție. Avem convingerea că la înfăptuirea acestor sarcini importante își vor da din plin contribuția constructorii și montorii care și-au dovedit cu prisosință iscusința și hărnicia la construcția combinatelor de la Hunedoara și Reșița.în asigurarea bazei de metal a economiei crește importanța metalurgiei 
neferoase. Ținînd seama de dezvoltarea prevăzută a industriei constructoare de mașini — ca principal consumatoi- — și în cadrul acestei ramuri, de creșterea de peste două ori a producției electrotehnice, ne propunem ca pînă în 1970 metalurgia neferoasă să asigure în cît mai mare măsură nevoile economiei de zinc, plumb, aluminiu și cupru. îndeplinirea acestor prevederi este nemijlocit legată de clarificarea din timp a caracteristicilor zăcămintelor, asigurarea unui volum rațional de rezerve, promovarea metodelor rapide de construire a noilor capacități miniere. în vederea valorificării complexe și cît mai economice a zăcămintelor de metale neferoase, este indicat ca Ministerul Minelor și Energiei Electrice, în colaborare cu Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei, să execute cercetări tehnologice și studii tehnico- economice referitoare la valorificarea diferitelor tipuri de minereuri, din care să rezulte limitele optime de extracție și de calitate în fazele de preparare și de prelucrare metalurgică a concentratelor, astfel încît să se realizeze extracții maxime de metale.

Tovarăși,După cum știți, circa două treimi din utilajul necesar realizării investițiilor din economia națională vor fi livrate în viitorul cincinal de industria constructoare de mașini. Pentru a fi la înălțimea acestei sarcini de cea mai mare răspundere, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va trebui să precizeze, încă în cursul acestui an, împreună cu ministerele beneficiare, nomenclatoare detaliate ale mașinilor și utilajelor care trebuie fabricate în perioada noului cincinal ; să stabilească modelele de referință și licențele necesare, precum și termenele la care aceste utilaje vor fi asimilate și livrate. Nomenclatoarele vor fi completate și actualizate an de an, în funcție de cerințele și posibilitățile economiei, ținînd mereu pasul cu progresul tehnic ce se realizează pe plan mondial.Inginerii, proiectanții, tehnicienii, muncitorii din industria construcțiilor de mașini au dovedit, în decursul anilor, că au capacitatea de a asimila produse cu caracteristici superioare. Proiectăm și realizăm astăzi în țară mașini și utilaje de calitate, cu performanțe ridicate pentru energetică, industria petrolului, industria materialelor- de construcții, industria ușoară și alimentară, pentru agricultură, transporturi și altele. Echipamentul produs de industria constructoare de mașini, folosit în aproape toate sectoarele și întreprinderile noastre, a dat rezultate bune și este apreciat în țările unde l-am exportat. în anii viitori, avem posibilitatea să desfășurăm și mai larg munca de concepție în vederea proiectării și construirii unor noi mașini și utilaje. în același timp, vom procura ca și pînă acum documentații și licențe ale celor mai bune produse de pe piața mondială, ca o cale eficientă pentru asimilarea de noi utilaje și instalații.Una dintre direcțiile principale în care trebuie îndreptată atenția Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini în următorii ani este sporirea 
aportului la realizarea instalațiilor 
complexe cu care urmează a fi dotată 
economia. Avem posibilitatea ca un număr sporit de instalații complexe să fie proiectate prin institutele noastre, iar întreprinderile constructoare de mașini să realizeze o parte din ce în ce mai mare a instalațiilor aferente.Problemele complexe pe care le ridică în perioada următoare dezvoltarea și diversificarea producției în industria construcțiilor de mașini impun un ritm 
mai accelerat de însușire a noilor produse. Asimilarea de noi mașini și utilaje, precum și perfecționarea celor în fabricație cer dezvoltarea însemnată a bazei tehnice a uzinelor prin întărirea serviciilor de concepție, înființarea de ateliere de prototipuri și laboratoare de încercări, precum și alte măsuri necesare pentru bunul mers al producției. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va trebui să se preocupe de atragerea mai activă a oamenilor de știință la rezolvarea principalelor probleme ale progresului tehnic în întreprinderile constructoare de mașini, să dezvolte activitatea de cercetare în institutele sale, urmărind, în același timp, îmbunătățirea organizării și dotării laboratoarelor uzinale, astfel încît unele dintre ele să poată deveni centre republicane de cercetări specializate, așa cum s-a procedat, cu bune rezultate, în domeniul dispozitivelor semiconductoareProfilarea și specializarea producției fac necesară perfecționarea continuă a 
relațiilor de cooperare a întreprinderilor constructoare de mașini și coordonarea programelor tehnice și de fabricație cu întreprinderile altoi- ramuri furnizoare de materiale. Este necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, celelalte ministere și Comitetul de Stat al Planificării să îmbunătățească cooperarea între uzinele care concură la realizarea mașinilor și instalațiilor, să perfecționeze metodologia de planificare și să cointereseze mai activ întreprinderile în îndeplinirea la termene a programelor de cooperareNecesitatea lichidării rămînerii în urmă a industriei electrotehnice, despre care s-a vorbit în Raportul general al Comitetului Central, impune în viitorul cincinal un ritm anual de creștere a producției în această ramură de peste 16 la sută, ritm superior celui pe ansamblul industriei constructoare de mașini. în felul acestei se va asigura o 
aprovizionare mai bună a economiei cu 
utilaje energetice grele și produse elec
trotehnice, precum și cu bunuri de consum de folosință îndelungată.Ținînd seama de neajunsurile întîm- pinate în acoperirea necesarului de 
piese de schimb pentru utilajele produse in țară, cît și pentru cele importate, este în curs de întocmire un program cuprinzător pentru organizarea acestei producții, în cantitățile și sortimentele necesare, atît în cadrul întreprinderilor constructoare de mașini, cît și în uzinele și atelierele din alte ramuri.îndeplinirea tuturor sarcinilor mari și complexe care revin în cincinalul viitor Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini depinde în mare măsură de modul în care va fi organi

zată și condusă întreaga activitate în întreprinderile și în aparatul central al acestui minister- Felul în care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini își va îndeplini sarcinile de plan este de asemenea condiționat în măsură ho- tărîtoare de răspunderea cu care beneficiarii vor preciza din timp nevoile reale de mașini și utilaje, precum și toate cerințele față de cantitatea, calitatea și nivelul tehnic al produselor, ( Va trebui să exercităm sistematic controlul asupra felului în care Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și ministerele beneficiare se achită de o- bligațiile reciproce. Ne exprimăm convingerea că, avînd ajutorul permanent al partidului și guvernului, muncitorii, tehnicienii și inginerii constructori de mașini vor fi la înălțimea sarcinilor ce le revin și vor îndeplini cu cinste, ca și pînă acum, obiectivele planului de stat. (Aplauze).Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și proiectul de Directive prevăd și în viitorul cincinal realizarea celui mai înalt ritm de creștere a producției în industria chimică. Este meritul partidului nostru de a fi atribuit din timp o importanță deosebită construcției unei industrii chimice moderne, a cărei producție va continua să crească impetuos și în cincinalul viitor. Această ramură este chemată să sporească și să diversifice baza tehnico-materială a aprovizionării tuturor sectoarelor economice și să contribuie substanțial la ridicarea producției agricole ; produsele chimiei de sinteză au devenit indispensabile vieții moderne și civilizate și pătrund zi de zi în domenii tot mai variate ale consumului productiv și individual. în același timp prin ponderea în creștere în cadrul exportului de produse industriale, chimia devine o ramură din ce în ce mai activă în dezvoltarea schimburilor comerciale externe ale țării noastre.în 1970, aproape 40 la sută din întreaga producție a industriei chimice se va obține în noile întreprinderi ce vor intra în funcțiune în perioada cincinalului. De aici rezultă că problema centrală pentru a realiza producția prevăzută o constituie respectarea riguroasă a termenelor de dare în exploatare și realizarea în timp cît mai scurt, la fiecare uzină nouă, a parametrilor tehnici și economici proiectați. Ținînd seamă de experiența din anii șesenalului, nu întotdeauna pozitivă, Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei va trebui să clarifice din timp aspectele tehnice și economice ale instalațiilor ce urmează a fi realizate și să asigure, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, contractarea și livrarea acestora la termenele necesare. în ce privește instalațiile din import, contractarea lor trebuie realizată din vreme, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior pe bază de tehnologii riguros verificate în practică.în industria chimică există un număr însemnat de oameni de știință și cadre de cercetători cu un înalt nivel de pregătire. în această ramură, mai mult decît în oricare alta există posibilitatea de a elabora procedee proprii de fabricație a unor produse valoroase. Cercetătorii științifici din domeniul chimiei au conceout procedeul de fabricație a acetilenei de joasă presiune prin arc electric, procedee proprii de obținere a detergenților din produse petroliere, a acizilor grași din parafină și de fabricare a polietilenei, precum și numeroase alte procedee pentru fabricarea unor sortimente de coloranți și medicamente. Asemenea realizări constituie pentru autori, ca și pentru noi toți, motiv de satisfacție și îndemn pentru noi înfăptuiri.Condițiile create în institutele de cercetări ale Academiei, in institutele departamentale și în sectoarele de cercetare din uzine permit ca în perioada 1966—1970, aportul cercetării proprii să ocupe o pondere mai însemnată în creșterea nivelului tehnic și lărgirea producției industriei chimice.Sarcini însemnate revin în noul cincinal economiei forestiere, care valorifică una din principalele bogății ale țării. Pe lîngă masa lemnoasă pe care o dau, pădurile au un rol important în protecția solului, contribuie la echilibrul hidrologic, la dezvoltarea vînatului, la frumusețea peisajului țării. Unele terenuri ale țării nu pot fi folosite decît pentru dezvoltarea vegetației forestiere, îndeosebi terenurile puternic erodate de ape.Principala sarcină în silvicultură o constituie aplicarea în continuare de măsuri în vederea creșterii producției pădurilor. Ministerul Economiei Forestiere va trebui să acorde o atenție deosebită plantării speciilor de răși- noase și foioase repede crescătoare, '•* cu varietăți de mare productivitate, verificate în condițiile de la noi. Concomitent, se impune îmbunătățirea calității lucrărilor de împăduriri și în special a celor de întreținere a plan-
(Coutinuare in pag. a Ill-a)
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(Urmare din pag. a Ii-a) tațiilor pentru a asigura dezvoltarea rapidă a acestora.In exploatările forestiere și în industria de prelucrare a lemnului este nevoie să se persevereze pe linia reducerii la minimum a pierderilor și de îmbunătățire a sortării masei lemnoase exploatate, astfel încît să se pună în circuitul economic cît mai mult lemn fără tăieri suplimentare. Această sarcină este cu atît mai stringentă cu cît în situația actuală, nu vom spori masa lemnoasă exploatată. De aceea, vom continua politica de valorificare superioară a masei lemnoase, în combinatele care au fost realizate în anii șesenalului și în cele prevăzute a fi construite pentru a asigura astfel un grad optim de prelucrare a lemnului, produse de bună calitate și o gamă variată de sortimente, cerute de piața internă și la export.în perioada noului cincinal ne propunem să lichidăm rămînerea în urmă în dezvoltarea capacităților de produc
ție și dotarea tehnică a industriei u- 
șoare, pentru ca această ramură să răspundă mai deplin exigențelor sporite ale populației privind sortimentul și calitatea produselor. încă în 1966 investițiile alocate Ministerului Industriei Ușoare vor fi aproape duble față de 1965, iar în întreaga perioadă 1966—1970 vor fi de circa 2,6 ori mai mari decît în cinci ani prece- denți. Un astfel de program de investiții și mai ales o asemenea eșalonare cer o serioasă mobilizare și o muncă plină de spirit de răspundere din partea Ministerului Industriei Ușoare și a organizațiilor de construcții chemate să sprijine realizarea noilor obiective din această ramură.Pentru dezvoltarea industriei ali
mentare și înzestrarea fabricilor cu utilaje și instalații moderne, s-au făcut în cursul șesenalului eforturi care vor fi continuate și în cincinalul următor, creîndu-se astfel condițiile pentru prelucrarea mai bună a resurselor mereu crescînde de produse a- gricole și realizarea unui sortiment cît mai variat de produse. Ministerul Industriei Alimentare are datoria să urmărească în permanență lărgirea varietății producției, să depună eforturi mai mari pentru îmbunătățirea calității și prezentării produselor, o- biective majore pentru satisfacerea cerințelor populației.

Tovarăși,Raportul general al Comitetului Central al partidului nostru, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, definește amplu însemnătatea agricul
turii în ansamblul economiei noastre naționale și tratează pe larg principalele sarcini de dezvoltare a producției vegetale și animale.în cele ce urmează mă voi ocupa de măsurile mai importante ce trebuie înfăptuite pentru a îndeplini sarcinile cuprinse în raportul general și în proiectul de Directive.

în actuala etapă este necesar să 
realizăm în agricultură un progres 
substanțial care să corespundă cerin
țelor dezvoltării echilibrate și armo
nioase a economiei naționale, să spo
rească participarea agriculturii la 
crearea venitului național, să asigure 
ridicarea nivelului de trai al țărăni
mii și al întregului popor.Ați văzut cît de mari sînt eforturile pe care sîntem hotărîți să le facem pentru dezvoltarea agriculturii în cincinalul viitor. Realizarea investițiilor prevăzute solicită din partea cadrelor care lucrează în agricultură și îndeosebi a celor din conducerea acestei ramuri, o concentrare de forțe mai mare decît pînă în prezent, o pregătire mai atentă și mai temeinică, o muncă stăruitoare și însuflețită.După cum știți o parte importantă din fondurile de investiții va fi folosită pentru lărgirea mecanizării în producția vegetală și în zootehnie, precum și pentru extinderea mecanizării lucrărilor agricole în zonele de deal și munte. în această privință este important să se stabilească de către Consiliul Superior al Agriculturii tipurile de tractoare și mașini agricole corespunzătoare fiecărei lucrări în parte, astfel încît să se poată întocmi din timp programul de asimilare și fabricație a acestora.Eforturile mari pe care statul le face pentru mecanizarea agriculturii se cer însoțite de măsuri eficiente 
pentru folosirea în condiții cît mai 
hune a utilajelor. Stațiunile de mașini și tractoare vor trebui să-și îm

bunătățească continuu activitatea, executînd o gamă cît mai largă de lucrări, în termene mai scurte, de bună calitate și cu un preț de cost scăzut.Din proiectul de Directive cunoașteți, tovarăși, că între obiectivele principale, menite să asigure dezvoltarea producției agricole în cincinalul următor, se înscrie executarea de că
tre stat a unor importante lucrări de 
îmbunătățiri funciare și în primul 
rînd de creștere a suprafețelor irigate, care urmează să ajungă în 1970 la peste 600 mii hectare, adică de trei ori mai mult decît avem în prezent în întreaga țară. Pentru înfăptuirea acestei importante sarcini Comitetul de Stat al Apelor și Consiliul Superior al Agriculturii urmează să stabilească chiar din acest an un program amănunțit de lucrări pe etape, avînd în vedere în primul rînd amenajările pentru irigarea terenurilor de pe terasa Dunării, precum și terminarea lucrărilor de îndiguire și desecare începute în ultimii ani. Ținînd seama de volumul mare de investiții prevăzut pentru aceste lucrări este nevoie ca în cel mai scurt timp să se definitiveze soluțiile ce se propun, să se organizeze temeinic elaborarea proiectelor și execuția lucrărilor. Eforturi speciale sînt necesare pentru pregătirea cadrelor și a tuturor condițiilor de exploatare eficientă a sistemelor de irigații.Concomitent cu .creșterea nivelului de mecanizare și a suprafețelor irigate, știți că agricultura va primi în 1970 de 3,5 ori mai multe îngrășăminte chi
mice decît în 1965 și cantități sporite de substanțe pentru combaterea dăunătorilor. Folosirea îngrășămintelor chimice solicită din partea Consiliului Superior al Agriculturii repartizarea judicioasă a acestora pe zone și culturi, stabilirea unui sistem corespunzător de depozitare și distribuire a îngrășămintelor, precum și o colaborare strînsă cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini în scopul asimilării și fabricării utilajelor pentru încorporarea lor în sol.Intensificarea producției agricole și obținerea de recolte sporite la hectar depind în bună măsură de soiurile de 
semințe folosite. De aceea, Consiliul Superior al Agriculturii va trebui să se preocupe de producerea în cantități suficiente a semințelor selecționate de grîu, mai productive și de calitate superioară, a. hibrizilor de porumb adaptați fiecărei zone și condițiilor de irigare, a semințelor de sfeclă de zahăr și floarea-soarelui cu conținut ridicat de zahăr și ulei. Este necesar, de asemenea, să fie introduse în cultură noi soiuri de legume, într-un sortiment mai variat, care să asigure obținerea de produse proaspete pe-o perioadă cît mai mare în cursul anului.în domeniul creșterii animalelor, se cunoaște că la noi, în condițiile actuale, factorul hotărîtor pentru obținerea unor rezultate bune este sporirea 
însemnată a producției de furaje. Consiliul Superior al Agriculturii va trebui să se preocupe de lărgirea sortimentelor de semințe de furaje valoroase și productive și să organizeze gospodării specializate, mai ales pentru producția de semințe de lucernă și trifoi. O creștere simțitoare a producției de furaje poate și trebuie să fie obținută prin reînsămînțarea și aplicarea de îngrășăminte pe pășunile și fînețele naturale, precum și prin punerea în valoare a terenurilor erodate. In acest domeniu un larg cîmp de manifestare au inițiativa și priceperea sfaturilor populare.In perioada noului cincinal, fonduri importante de investiții vor primi gos
podăriile agricole de stat pentru mecanizarea într-o măsură sporită a proceselor de producție, construirea de unități specializate în creșterea animalelor, pentru lucrări de hidroameliorații, construcții de sere, înființarea de noi plantații de vii și livezi. Deosebit de important pentru realizarea sarcinilor trasate prin proiectul de Directive acestor gospodării agricole este profilarea și concentrarea producției în unități specializate care asigură economii de investiții, folosirea judicioasă a terenurilor și a mijloacelor tehnice, contribuind la creșterea producției și a productivității muncii, precum și la reducerea prețului de cost.

Cooperativele agricole de producție vor fi sprijinite în continuare de către stat prin stațiunile de mașini și tractoare, care le vor pune la în- demînă cele mai noi mijloace tehnice, prin asigurarea unor cantități sporite de îngrășăminte chimice, credite, semințe din cele mai valoroase soiuri și animale de rasă.

în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se reliefează că este în interesul fiecărei cooperative agricole de producție, ca, prin mijloace proprii, să extindă suprafețele irigate. Pentru a da viață acestei o- rientări deosebit de importante, Consiliul Superior al Agriculturii, Comitetul de Stat al Apelor și alte organe centrale chemate să sprijine cooperativele de producție în această acțiune vor trebui să treacă de îndată la elaborarea studiilor și la organizarea producției de utilaje, conducte și alte produse necesare pentru irigații.Măsurile îndreptate spre consolidarea economico-organizatorică a cooperativelor de producție, și cointeresarea materială a cooperatorilor în rezultatele muncii lor, expuse pe larg în Raportul general al Comitetului Central, vor contribui nemijlocit la dezvoltarea inițiativei inginerilor, cadrelor de conducere și a tuturor țăranilor uniți în aceste unități pentru realizarea cu succes a sarcinilor puse de partid în fața agriculturii.Condițiile tehnice-materiale existente în agricultură și cele care se vor crea în anii care vin, întărirea și dezvoltarea relațiilor socialiste la sate oferă posibilități pentru punerea în valoare a marilor rezerve de care dispune această ramură, în vederea sporirii producției agricole vegetale și animale, corespunzător cerințelor mereu crescînde ale economiei naționale și ale oamenilor muncii.
★Dezvoltarea activității de trans

port și telecomunicații în strînsă concordanță cu ritmul de creștere a producției industriale și agricole, cu amploarea lucrărilor de construcții, are în economia modernă un rol principal care crește pe măsura adîncirii complexității legăturilor dintre întreprinderi și extinderii schimburilor comerciale. externe. Pe baza acestor considerente în următorii cinci ani vom continua și intensifica eforturile îndreptate spre sporirea și modernizarea mijloacelor de transport, alo- cînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor un volum de investiții cu 80 la sută mai mare decît în cei cinci ani precedenți. Această creștere deosebit de importantă face necesară utilizarea cît mai judicioasă a 
fondurilor, prin alegerea celor mai avantajoase soluții de sporire a capacității sistemului nostru de transport, prin înzestrarea cu mijloace de mare eficiență economică. în același timp este necesar să se acorde o atenție sporită folosirii cît mai raționale a 
capacităților de transport, pentru a a- sigura cu cheltuieli minime de exploatare — o deservire promptă, o circulație rapidă a mărfurilor în perioadele de vîrf .și în tot cursul anului.în domeniul telecomunicațiilor grija principală trebuie să fie extinderea capacității centralelor telefonice automate urbane și începerea automa- tisării telefoniei interurbane pentru a asigura la un nivel tehnic și calitativ ridicat, comunicații operative cerute de dezvoltarea economică și socială a țării.

Tovarăși,Ritmurile înalte în care se dezvoltă economia națională sînt rezultatul politicii consecvente a partidului nostru 
de sporire a acumulărilor destinate 
investițiilor. Dinamismul economiei românești, creșterea neîntreruptă a venitului național fac posibilă — așa cum se arată în Raportul general al Comitetului Central — înfăptuirea în viitorul cincinal a unui program de investiții de proporții mult mai mari decît în perioadele anterioare, condiție esențială pentru a realiza în continuare, în toate ramurile economiei, o dezvoltare susținută. De aceea, în repartizarea venitului național ne orientăm permanent spre creșterea fondului de acumulare, corespunzător nevoii de a menține un ritm înalt de 
creștere a producției, concomitent cu asigurarea resurselor pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural.Politica noastră de investiții rezultă limpede din modul în care repartizăm fondurile ; acestea sînt îndreptate cu 
precădere în sfera producției mate
riale, pentru a susține astfel dezvoltarea ramurilor hotărîtoare pentru progresul întregii economii.Programul de investiții este conceput și trebuie înfăptuit în condițiile unei eficiențe economice ridicate, pentru ca eforturile însemnate pe care le facem să dea, în timpul cel mai scurt, rezultate maxime. In această privință, oricît am insista nu ar fi îndeajuns pentru a scoate în relief însemnătatea deosebită pe care o au concentrarea eforturilor și resurselor pe principalele obiective de care depinde dezvoltarea viitoare a economiei naționale, alegerea celor mai avansate soluții tehnologice și constructive, scurtarea duratei de • execuție, pregătirea din timp a cadrelor calificate.îndeplinirea planului de investiții în cincinalul viitor este condiționată de 
continua îmbunătățire a activității be
neficiarilor de investiții, a proiectan- 
ților, a furnizorilor de utilaje și con
structorilor, în vederea punerii în func
țiune la termenele prevăzute a noilor 
capacități de producție. Amploarea

noilor șantiere, din care unele în valoare de multe sute de milioane lei anual, ridică probleme tehnice și organizatorice tot mai complexe, a căror rezolvare necesită coordonarea riguroase? a eforturilor, printr-o colaborare permanentă a tuturor celor ce concură la activitatea de investiții. Simțim nevoia de a sublinia din nou importanța majoră a măsurilor pentru realizarea 
în termenele stabilite a lucrărilor prevăzute, mai ales în ramurile în care efortul de investiții este mare încă din primii ani ai cincinalului.în mod deosebit trebuie reținut faptul că realizarea planului în anii 1966 
și 1967 depinde în mare măsură de în
deplinirea planului de investiții pe a- 
nul în curs. Ministerele au sarcina, să asigure contractarea la timp a utilajelor și livrarea acestora la termenele prevăzute în contracte — corelate cu graficele de construcții și de montaj — să se preocupe permanent de întocmirea proiectelor de execuție și a- provizionarea ritmică a șantierelor, pregătirea probelor tehnologice, astfel încît să existe garanția desfășurării în ritm susținut a lucrărilor, de la deschiderea șantierelor și pînă la intrarea în producție normală a noiloi- capacități.în realizarea lucrărilor de construcții și montaj din anii viitori,crește 
răspunderea organizațiilor de construc
ții ale tuturor ministerelor și sfaturilor 
populare. Activitatea de construcții a luat o mare amploare îndeosebi în anii șesenalului. Vedem cu toții că în întreaga țară se ridică un număr impresionant de combinate, fabrici, ansambluri de locuințe, edificii social- culturale. Constructorii noștri aplică metode de muncă cu eficiență economică ridicată care contribuie la scurtarea termenelor de execuție, la îmbunătățirea calității și finisajului construcțiilor. Sarcinile cincinalului viitor necesită noi progrese și mai însemnate în această ramură. Va trebui asigurată anual executarea pe principalele șantiere a unui volum de lucrări cît mai mare, eliminînd perioadele de stagnări de la începutul anului, sporită preocuparea pentru permanentizarea și calificarea muncitorilor, îndeosebi a celor pentru lucrări de instalații, montaj și finisare, îmbunătățită substanțial folosirea utilajelor ; pe măsura creșterii investițiilor este necesar ca pe toate șantierele să se acorde cea mai mare atenție reducerii consumului de material lemnos și de metal.înfăptuirea vastului program de construcții pretinde o creștere substan
țială a sortimentului și calității mate
rialelor de construcții și instalații de toate categoriile, însușirea și livrarea la termen a utilajelor și uneltelor pentru mecanizarea și îmbunătățirea calității lucrărilor pe șantiere.Caracterul complex al echipamentului tehnic cu care sînt înzestrate noile obiective industriale, necesitatea respectării cu strictețe a tehnologiilor moderne, precum și cerințele îmbunătățirii calității produselor ridică exigențe sporite față de nivelul de calificare a cadrelor. Iată de ce este o sarcină de 
însemnătate majoră pentru toate mi
nisterele pregătirea temeinică și în timp 
a cadrelor care urmează să lucreze în 
unitățile noi. Folosind propria noastră experiență pozitivă, socotim indicat ca muncitori, ingineri și tehnicieni care vor forma cadrele de bază ale noilor unități să ia parte la montarea utilajelor și la efectuarea probelor tehnologice, pentru a cunoaște în amănunt modul de funcționare a instalațiilor, astfel încît din primele luni de exploatare a noilor capacități să se realizeze parametrii tehnici și economici proiectați.

Tovarăși,După cum vă este cunoscut, proiectul de Directive prevede că țara noastră va continua să dezvolte și să a- dîncească relațiile sale de colaborare economică cu țările socialiste și va extinde legăturile economice cu toate statele. Aceasta corespunde pe deplin politicii partidului și statului nostru de întărire continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, de promovare consecventă a principiilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite.Potrivit proiectului de Directive, în 
anul 1970 volumul total al schimbu
rilor noastre comerciale externe va 
crește cu peste 40 la sută față de 1965. Succesele obținute în dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naționale, avîntul economic în perioada 1966— 1970 creează premizele necesare pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor de creștere a volumului comerțului exterior.Pentru realizarea prevederilor în legătură cu dezvoltarea schimburilor comerciale și a colaborării economice externe în noul cincinal, ministerelor și„ întreprinderilor producătoare de mărfuri pentru export, Ministerului Comerțului Exterior și întreprinderilor de comerț exterior, precum și ministerelor beneficiare de importuri le revin sarcini deosebit de importante.Este necesar ca ministerele și întreprinderile producătoare să acorde 
o atenție deosebită îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de li
vrare a mărfurilor la export, la termenele prevăzute și la un înalt nivel

tehnic-calitativ. îmbunătățirea calității produselor trebuie să constituie un obiectiv esențial și permanent, o îndatorire primordială a întreprinderilor producătoare. Răspunderea pentru calitatea produselor livrate la export revine în primul rînd, și în cea mai mare măsură, conducerii acestor întreprinderi. Totodată ministerele și celelalte organe centrale trebuie să organizeze un riguros control în întreprinderile producătoare.Sarcini importante și de răspundere pentru calitatea produselor livrate la export revin și Ministerului Comerțului Exterior, precum și întreprinderilor de comerț exterior. Controlul teh
nic-calitativ atît în producție cît și la 
recepție, trebuie să fie astfel organizat, încît să nu fie permise la export decît produse de calitatea prevăzută în a- cordurile și contractele încheiate.Potrivit proiectului de Directive, în următorii ani vor fi intensificate eforturile pentru construirea de capacități de producție care să asigure disponibilități sporite de mărfuri cerute la export. Prin aceasta, vor fi create mijloace valutare suplimentare în vederea acoperirii importurilor necesare pentru dezvoltarea în perspectivă a economiei noastre naționale. în scopul realizării acestei sarcini, este necesar să fie luate din timp toate măsurile pentru darea în funcțiune a noilor o- biective la termenele planificate și asigurarea produselor la nivelul calitativ existent*- pe piața mondială.Ministerele și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior și întreprinderile de comerț exterior, trebuie să se preocupe permanent de adaptarea cît mai operativă a producției la cerințele și exigențele pieței externe. în acest scop, este necesar să se ia măsuri de lărgire 
și adîncire a activității de prospectare 
a pieței externe, precum și de îmbunătățire a formelor de organizare și a metodelor folosite în realizarea planului de comerț exterior. Pentru o mai mare eficacitate a acestor măsuri, trebuie să se asigure o strînsă colaborare între întreprinderile de comerț exterior și întreprinderile producătoare de mărfuri pentru export, precum și o mai mare mobilitate a acestora în activitatea comună de prospectare a pieței externe și de vînzare a mărfurilor.Sarcini deosebite revin în legătură cu importul de mașini, utilaje și instalații. Este necesar ca Ministerul Comerțului Exterior, întreprinderile de comerț exterior și ministerele beneficiare de importuri să intensifice activitatea de documentare tehnică și economică, în vederea realizării importurilor de mașini, utilaje și instalații la nivelul celor mai reușite tipuri livrate pe plan mondial, la termenele necesare economiei naționale și în condițiile comerciale practicate în mod curent pe piața externă.Dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale accentuează însemnătatea preocupărilor pentru perfec
ționarea aspectelor calitative ale pro
cesului de producție și ale' întregii 
vieți economice. Organizarea științifică a muncii și utilizarea judicioasă, pătrunsă de spirit gospodăresc, a fondurilor și mijloacelor cu care sînt dotate întreprinderile, ridicarea eficienței investițiilor, a comerțului exterior, ca și a tuturor celorlalte activități e- conomice sînt obiective majore, de permanentă actualitate. Perseverînd 
pe acest drum, se poate asigura creș
terea sistematică a venitului național și, implicit, a resurselor pentru înfăptuirea programului de investiții și ridicarea nivelului de trai al poporului.Lărgirea legăturilor de producție, diversitatea resurselor materiale care circulă între producători și consumatori necesită îmbunătățirea sub toate 
aspectele a aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. Pe baza experienței acumulate trebuie să se acorde o atenție sporită legăturilor reciproce și cît mai operative între ministere și între întreprinderi, în dubla lor calitate, de furnizori și consumatori. Este necesar să fie îmbunătățit sistemul contractelor economice, pe linia supleții, operativității și întăririi disciplinei contractuale, avînd în permanență în față ca obiectiv central înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a tuturor prevederilor planului de stat. Prin măsuri eficiente privind aprovizionarea ritmică a întreprinderilor, livrarea mărfurilor în sortimentele și de calitatea solicitată, îmbunătățirea circulației produselor și asigurarea stocurilor corespunzătoare se creează în fiecare întreprindere condițiile necesare pentru utilizarea judicioasă a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție și de circulație.Pentru a îmbunătăți sub toate aspectele activitatea economică vor trebui 

îmbogățite formele de cointeresare ma
terială în raport cu rezultatele concrete obținute de fiecare lucrător la locul său de muncă. în acest sens este necesar să fie studiate, experimentate și apoi folosite noi stimulente, care să acționeze mai direct și în mai mare măsură asupra inițiativei oamenilor muncii.

★Volumul mare de bunuri de consum și de servicii care urmează să fie pus 

la dispoziția populației, corespunzător creșterii puterii sale de cumpărare, fac necesar ca Ministerul Comerțului Inte
rior să studieze îndeaproape evoluția 
cererii populației, să intervină mai ac
tiv în orientarea producției și ridicarea 
calității bunurilor de consum, să se preocupe cu toată atenția de lărgirea și modernizarea rețelei comerciale, să îmbunătățească deservirea cumpărătorilor. Sfaturile populare, prin unitățile industriei locale, au datoria ca, în colaborare cu Ministerul Comerțului Interior, să-și concentreze atenția spre dezvoltarea producției de serie mică, pentru a completa cu mărfuri de calitate ridicată, solicitate de populație, sortimentul de bunuri de consum livrat de industria republicană ; să-și intensifice eforturile de extindere a rețelei pentru prestații de servicii. Este indicat ca și cooperația meșteșugărească să-și orienteze activitatea în aceeași direcție, colaborînd strîns cu sfaturile populare în vederea unei judicioase amplasări și profilări a unităților.în proiectul de Directive sînt prevăzute fonduri însemnate care urmează a fi utilizate pentru continuarea în ritm intens a construcțiilor de locuințe, pentru lucrări edilitare și de înfrumusețare a orașelor noastre, precum și pentru dezvoltarea acțiunilor social- culturale. Sfaturile populare și instituțiile centrale care au sarcina de a înfăptui prevederile din acest domeniu trebuie să situeze printre preocupările de bază utilizarea eficientă a fondurilor alocate. Este necesar să fie temeinic organizată munca pentru realizarea programului de locuințe și a edificiilor culturale, artistice și de ocrotire a sănătății, a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare, de îmbunătățire a transportului în comun, precum și pentru extinderea spațiilor verzi și a locurilor de agrement. Cu deosebită atenție vor trebui studiate și elaborate soluții care să asigure o varietate mai mare a 
tipurilor de apartamente, o mai bună 
utilizare a suprafețelor construite, un 
grad mai înalt de confort și finisaj, concomitent cu accentuarea eforturilor pentru a da în folosință noile locuințe în mod ritmic, în tot cursul anului.

Tovarăși,Pe măsura intensificării progresului economic și social, a îmbogățirii experienței și competenței cadrelor din economie, a creșterii conștiinței socialiste a oamenilor muncii, devine posibilă și necesară înfăptuirea de noi măsuri care să dea un conținut și mai eficient for
melor de conducere planificată a eco
nomiei naționale. în cadrul acestor preocupări se înscrie acțiunea de elabo
rare a planului de stat pe cinci ani. Programul de dezvoltare economică și socială a țării, concretizat în proiectul de Directive, urmează să fie detaliat și desfășurat pe ani și ministere într-un proiect de plan cincinal. Aceasta va crea posibilitatea de a se studia mai temeinic soluțiile privind problemele esențiale, de a se lua din timp măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul cincinal, pe întreaga perioadă și pe fiecare an în parte.Planul de stat, în care sînt înscrise liniile directoare ale dezvoltării economice, principalele ritmuri și proporții, are — după cum știți — caracter de lege, ale cărei prevederi sînt obligatorii. Ca în orice organism viu, în economia națională pot apare situații noi, determinate de procesul dezvoltării vieții social-economice, de progresul tehnic, precum și de alte împrejurări. De aceea în activitatea de conducere planificată a economiei, noi am considerat întotdeauna planul nu ca un mecanism rigid, ci ca un cadru în perma
nentă adaptare la condițiile obiective, concrete, determinate de fenomenele sociale și economice în desfășurare. Elaborat în aceeași concepție, noul plan cincinal cere din partea noastră suplețe 
și gîndire realistă, preocupare continuă pentru realizarea sarcinilor fundamentale în cele mai bune condiții de eficiență, în scopul dezvoltării în ritm susținut a întregii economii.

Tovarăși,Programul luminos de dezvoltare multilaterală a societății noastre, înfățișat în proiectul de Directive pentru noul plan cincinal, corespunde pe deplin posibilităților și resurselor de care dispunem, cerințelor etapei istorice pe care o parcurgem. înfăptuirea lui necesită eforturi susținute din partea clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii. Avem încredere nestrămutată în energia și capacitatea poporului nostru care, de-a lungul anilor de la eliberarea țării, și-a însușit, sub conducerea partidului o bogată și rodnică experiență, s-a călit în lupta pentru făurirea vieții noi, socialiste.încheind acest raport, exprimăm convingerea fermă că înfăptuirea sarcinilor ce decurg din Directivele planului cincinal este cauza scumpă a întregului popor care, strîns unit în jurul partidului, muncește și va munci cu pasiune și elan pentru a obține noi victorii în dezvoltarea și înflorirea patriei noastre socialiste. 
(Asistența, în picioare, aplaudă puter
nic, îndelung).



Raportul asupra Directivelor Congresului al IX-lea
al Partidului Comunist Român

privind planul de 10 ani
pentru dezvoltarea energeticii

prezentat de tovarășul Chivu Stoica
Economia noastră națională dispune astăzi de următoarea bază energetică : Extracția totală de cărbune se ridică în acest an la circa 12 milioane tone, la nivelul prevăzut în Directivele partidului pentru planul șesenal, reprezen- tînd peste 10 la sută din totalul energiei primare folosite. Producția de cărbuni planificată pentru 1965 constă în proporție de 50 la sută din huile și 50 la sută din lignit și cărbune brun.Producția de țiței este în 1965 de circa 12,5 milioane tone, constituind 38 la sută din resursele energetice primare.Extracția de gaz metan, împreună cu gazele petrolifere asociate, reprezintă în acest an peste 44 la sută din totalul resurselor noastre energetice.în vederea satisfacerii din resurse proprii a necesităților de energie ale economiei, statul nostru a făcut eforturi maxime pentru cercetarea geologică și descoperirea a noi rezerve de combustibili solizi, lichizi și gazoși- în perioada 1951—1965 s-au cheltuit în acest scop 16,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă peste 9 la sută din totalul investițiilor industriale. Aceasta a asigurat menținerea și creșterea producției de combustibili și rezervele necesare dezvoltării în perspectivă a ramurilor energeticii. Lucrările geologice au pus în e- vidență cantități însemnate de lignit, care devine în prezent o importantă resursă energetică a țării noastre.Centralele hidroelectrice în funcțiune la finele acestui an însumează o putere instalată de 460 MW cu o capacitate de producție anuală de peste 1,3 miliarde kWh.Dezvoltarea susținută a bazei energetice a permis desfășurarea largă a electrificării țării. România produce în prezent în 24 de zile mai multă energie electrică decît cantitatea realizată în întreg anul 1938. (Vii aplauze). în perioada 1951—1965, puterea instalată în centralele electrice a crescut de aproape 5 ori — de la 740 MW la 3 500 MW. Numai sporul de putere ce se realizează în anul 1965 față de 1964 este aproape egal cu întreaga capacitate instalată în anul 1950. Indicele de utilizare anuală a puterii instalate a crescut de la 2 850 ore în 1950 la peste 5 000 ore în 1965.în vederea valorificării complexe a surselor de energie primară, s-a dat o atenție deosebită producerii combinate de energie electrică și termică, ceea ce a făcut posibilă extinderea termofieării industriale, urbane și realizarea unor importante economii la consumul de combustibil, la cheltuielile de investiții și de producție. Economia de combustibil realizată prin termoficare în perioada 1960—1965 reprezintă peste 3,5 milioane tone combustibil convențional.Cu toate succesele importante obținute în anii șesenalului, sarcinile prevăzute în Directivele Congresului precedent al partidului cu privire la creșterea puterii instalate și a producției totale de energie electrică se realizează cu o mică diferență sub nivelul stabilit, datorită întîrzierilor la punerea în funcțiune a unor capacități de producție, care însumează aproape 400 MW, determinate de nelivrarea la timp a u- nor agregate.O importantă realizare o constituie crearea și dezvoltarea sistemului elec- troenerget.ic național interconectat, care cuprinde aproape 95 la sută din totalul puterii instalate în centralele e- lectrice. Sînt în funcțiune peste 95 000 km rețele electrice, din care a- proape 40 000 km linii de tensiuni medii, înalte și foarte înalte. Deși în ansamblu cererile de energie electrică au fost satisfăcute, totuși au fost cazuri de întreruperi și limitări în alimentarea unor consumatori industriali, provocate de lipsa unei puteri suficiente de rezervă, de unele deficiente în funcționarea și exploatarea agregatelor și e- chipamentelor energetice și în dotarea cu aparatură de protecție și automatizare.Pe măsura creșterii producției de e- nergie electrică și a dezvoltării rețelelor1 de distribuție, s-a intensificat și acțiunea de electrificare rurală. în anii 1951—1965 s-au electrificat, peste 7 000 sate, încît la sfîrșitul acestui an aproape jumătate din totalul satelor țării noastre vor fi electrificate. încă în acest an, regiunile Banat și Dobro- gea vor avea, practic, toate satele racordate la sistemul energetic național. (Aplauze).O contribuție însemnată la înfăptuirea programului de electrificare a țării aduc industria electrotehnică și constructoare de mașini energetice, create în anii puterii populare.Astăzi, industria noastră electrotehnică realizează o gamă largă de produse necesare electrificării. Cu toate a- cestea există o rămînere în urmă în acest sector : aparatura electrică ce se fabrică nu satisface încă necesitățile economiei ca sortiment și cantitate, iar calitatea și performanțele unor produse nu se ridică încă la nivelul cerințelor actuale.Activitatea practică desfășurată cu pasiune și devotament în uzine, pe șantiere, pentru îndeplinirea importantelor obiective stabilite de partid în domeniul dezvoltării energeticii și e- lectrificării țării, a constituit o adevărată școală la care s-au format și s-au călit numeroase cadre calificate de muncitori, tehnicieni, ingineri și specialiști. Acumulînd o bogată experien-

Tovarăși,Prin amploarea- problemelor pe care le examinează, prin înaltul spirit de răspundere ce caracterizează lucrările sale, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român reflectă marea sa forță și maturitate, ridicîndu-se la înălțimea evenimentelor de covîrșitoa- re importanță pentru destinele poporului și ale întregii noastre țări. Anali- zînd multilateral și profund toate laturile vieții noastre economice, politice și sociale, Raportul de activitate al Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează tabloul marilor realizări obținute de poporul nostru în înfăptuirea prevederilor celui de-a'l VIH-lea (al IlI-lea al P.M.R.) Congres, trasează un vast program însuflețitor pentru activitatea partidului și poporului în perioada următoare. Oglindind cu fidelitate linia politică a partidului nostru, Raportul exprimă grija lui neobosită pentru viitorul luminos al țării și al poporului român, profundul lui patriotism, Ansamblul obiectivelor stabilite, orientarea dezvoltării viitoare pun puternic în evidența consecvența neabătută cu care partidul nostru aplică învățătura marxișt-leninistă la condițiile României socialiste.Sareinile principale ale dezvoltării economiei naționale în perioada 1966— 1970 sînt definite în Directivele Congresului al IX-lea cu privire la noul plan cincinal. Prevederile acestor Di; rective îndreaptă eforturile poporului nostru spre direcțiile de însemnătate vitală pentru creșterea puternică a for; țelor de producție pe baza continuării neabătute a industrializării socialiste, valorificarea superioară a tuturor resurselor țării, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, satisfa- cerea intr-o măsură tot mai însemnată a cerințelor materiale și culturale ale populației.Tn cele ce urmează, din împuternicirea Comitetului Central, voi prezenta Congresului, potrivit ordinei de zi stabilite, raportul cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării in perioada 1966—1975.în făurirea unei economii moderne, dezvoltate armonios, o importanță esențială are creșterea susținută a bazei energetice și a producției de energie electrică. Partidul nostru a înscris dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării la loc de frunte în programul său general de construire a socialismului.Considerînd potențialul energetic ca o parte constitutivă deosebit de importantă a patrimoniului național, partidul nostru a stabilit cu claritate, încă de la Conferința Națională din octombrie 1945, sarcina dezvoltării energeticii și electrificării țării ca punct de plecare pentru întreaga operă de ridicare economică a României. Succesele obținute în înfăptuirea acestui obiectiv fundamental al construcției noastre economice demonstrează cu putere clarviziunea politicii partidului, profunzimea științifică și îndrăzneala revoluționară cu care el abordează problemele dezvoltării noii orînduiri. (A- 
plauze puternice).Liniile directoare ale politicii partidului în domeniul energeticii și-au găsit concretizarea in prevederile planului de electrificare de 10 ani pentru etapa 1951—1960 și în Directivele Congresului precedent cu privire la planul șesenal. Nu este deloc întîmplător că încă de la primele începuturi ale dezvoltării planificate a economiei noastre s-a elaborat un plan de perspectivă mai îndelungată pentru electrificarea țării. Aceasta oglindește concepția justă care a stat și stă la baza întregii politici a partidului nostru cu privire la dezvoltarea forțelor de producție ale țării, în cadrul cărora producția de energie trebuie să se afle mereu cu un pas înainte. în toate planurile economice, partidul și statul nostru au asigurat un ritm accelerat de creștere a producției de energie, care a devansat în permanență dezvoltarea celorlalte ramuri. în perioada 1951—1965, producția de energie electrică a crescut într-un ritm mediu anual de 15 la sută, față de 13,3 la sută cît reprezintă ritmul mediu de creștere a producției industriale globale.Extinderea corespunzătoare a bazei tehnice energetice și a electrificării a creat posibilitatea creșterii de peste 6 ori, în ultimii 15 ani, a producției industriale și a asigurat dezvoltarea nestînjenită a tuturor ramurilor economiei naționale, Consumul total de energie a sporit de la aproximativ 12 milioane tone combustibil convențional în 1950 la aproximativ 40 milioane tone în 1965, adică de 3,5 ori, iar producția de energie electrică de la circa 2,1 miliarde kwh la 17,7 miliarde kWh — de aproape 9 ori. Pe locuitor, consumul anual global de energie primară s-a mărit în aceeași perioadă de aproape 3 ori, iar cel de energie electrică de 6,65 ori.Creșterea consumului de energie, a gradului de înzestrare energetică a muncii au contribuit într-o însemnată măsură la ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției și sporirea productivității muncii, îndeosebi în industrie. 

ță în proiectarea, construcția, montajul și exploatarea instalațiilor energetice, aceste cadre au dovedit practic că pot rezolva cu competență cele mai complexe probleme tehnice.Punerea în valoare a numeroaselor resurse energetice răspîndite în toată țara, precum și existența unui sistem energetic național capabil să asigure alimentarea cu energie electrică a oricărui consumator au contribuit într-o măsură însemnată la ridicarea economică și culturală a tuturor regiunilor, la repartizarea rațională a forțeloi’ de producție pe teritoriul tării.
Tovarăși,Creșterea în ritm susținut a producției de energie reprezintă o condiție esențială pentru a ține pasul cu progresul tehnic actual și a realiza abundența de produse și servicii cerută de desăvîrșirea construcției socialiste. Țara noastră, angajată pe drumul transformării, într-un timp scurt, într-o țară a tehnicii, științei și culturii înaintate și a unui nivel de trai tot mai ridicat, ține seama de această importantă cerință a construcției noii orînduiri.Realizarea nivelurilor cantitative prevăzute în viitorul cincinal pentru creșterea producției în toate ramurile economiei depinde într-o măsură . ho- tărîtoare de sporirea producției de energie electrică și termică într-un ritm superior celui mediu, stabilit pentru aceste ramuri. în același timp, dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării sînt cerute și de importantele procese calitative care au loc în economia noastră.Energetica are un rol esențial în promovarea tehnicii avansate, constituie baza extinderii mecanizării și automatizării producției, a dezvoltării electronicii, radiotehnicii, a tuturor mijloacelor menite să asigure ridicarea nivelului tehnic al producției, creșterea productivității muncii și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Dezvoltarea unor ramuri întregi, cum sînt produc; ția de aluminiu, petrochimia, oțeluri electrice, modernizarea transporturilor, extinderea unor procedee tehnologice avansate, precum și intensificarea mecanizării producției agricole și zootehnice necesită sporirea însemnată a producției de energie. Aeeastă creștere este cerută, de asemenea, de dezvoltarea transporturilor urbane, extinderea iluminatului public, de satisfacerea variatelor nevoi social-culturale și casnice ale populației, de ridicare continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Numai pentru televizoarele care vor funcționa în anul 1970 va fi necesară o putere instalată în centrale-' le electrice de 200 MW, ceea ce reprezintă mai mult de un sfert din capacitatea tuturor centralelor electrice existente în România în anul 1938.Țara noastră își mobilizează intens resursele energetice și asigură gospodărirea lor cît mai rațională pentru a ajunge într-un timp cît mai scurt printre țările cu un consum ridicat de energie electrică pe locuitor, în ultimii 15 ani, statul nostru a făcut mari eforturi pentru dezvoltarea bazei energetice, investind în acest scop fonduri în valoare de 74 miliarde lei, care reprezintă peste 42 la sută din totalul investițiilor realizate în industrie în această perioadă. Totuși, consumul de energie electrică pe locuitor în România este de circa 850 kWh, fiind încă serios rămas în urmă față de alte țări socialiste, precum și de alte țări mai dezvoltate din punct de vedere economic. Această situație este o consecință a nivelului scăzut al producției și consumului de energie electrică de la care a pornit țara noastră în anii de după cel de-al doilea război mondial. Se impune deci ca o necesitate imperioasă să asigurăm și în viitor un ritm susținut dezvoltării energeticii.Avînd în vedere rezultatele obținute pe baza planificării pe o perioadă mai lungă de timp a dezvoltării energeticii, așa cum a confirmat-o realizarea cu succes a planului de electrificare 1951—1960, și întemeindu-se pe experiența țării noastre în construcția socialistă, Comitetul Central al partidului a ajuns la concluzia că dezvoltarea bazei energetice și a electrificării țării trebuie să se desfășoare și în viitor în cadrul unui plan de perspectivă, pe o durată de 10 ani. Numai un asemenea plan poate asigura atît satisfacerea necesităților de energie în noul cincinal, cît și pregătirea condițiilor pentru creșterea în continuare a producției și consumului de energie în anii următori. Elaborarea unui plan de 10 ani este cerută și de faptul că realizarea obiectivelor noi din ramurile energetice necesită efectuarea unor lucrări ample de explorări și cercetări geologice pentru descoperirea rezervelor, studii și lucrări laborioase de proiectare, o perioadă mai îndelungată pentru executarea lucrărilor și pentru fabricarea și instalarea utilajelor și echipamentelor. în același timp, ramurile economiei naționale care deservesc cu materiale, utilaje și echipamente sectoarele energetice trebuie dezvoltate și aduse în situația de a putea satisface necesitățile ramurilor energetice, în cele mai bune condiții calitative și cu o ridicată eficacitate economică.

Planul de 10 ani pentru perioada 1966—1975 reprezintă o nouă și importantă etapă în dezvoltarea bazei energetice și electrificarea țării. El continuă linia generală a partidului de mobilizare a tuturor resurselor și posibilităților proprii pentru satisfacerea necesităților crescînde de energie ale economiei naționale. Orientarea dată de către partid politicii energetice a țării în următorii 10 ani este clar exprimată în proiectul de Directive ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării, care stabilește următoarele sarcini principale :— Intensificarea eforturilor pentru descoperirea de noi rezerve de combustibil și creșterea eficienței economice a lucrărilor de cercetare geologică.— Creșterea producției de energie primară, ținînd seama de situația rezervelor geologice, pentru a asigura în cît mai mare măsură din resurse interne nevoile de energie cerute de dezvoltarea în continuare a economiei naționale. Dezvoltarea într-un ritm mai accentuat a extracției de cărbuni și a amenajărilor hidroenergetice, pentru a continua politica de economisire a rezervelor de țiței și gaze — materii prime importante pentru industria chimică și utilizări tehnologice.— Extinderea valorificării resurselor hidroenergetice ale Dunării, în colaborare cu țările riverane veeine, și a cursurilor interioare de apă, într-o proporție ridicată, prin amenajări care, o dată cu construcția de hidrocentrale, să asigure utilizarea apelor pentru irigații în agricultură, alimentări cu apă industrială și apă potabilă, piscicultura și alte folosințe.— începerea Utilizării energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică.— Extinderea electrificării, conti- nuîndu-se politica de concentrare a puterii în centrale mari echipate cu agregate de mari puteri unitare.— Continuarea și intensificarea acțiunii generale de economisire și raționalizare a tuturor consumurilor de combustibili, energie electrică și termică, prin creșterea randamentelor,’ valorificarea resurselor secundare energetice și scăderea consumurilor specifice.— Extinderea termofieării industriale și urbane, valorificîndu-se la maximum instalațiile existente și cele noi ce se vor crea, prin amplasarea marilor consumatori industriali de energie termică și electrică în jurul centralelor de termoficare.— Asigurarea unui nivel tehnic ridicat în exploatarea instalațiilor energetice ; pregătirea cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare.— Dezvoltarea în continuare a industriei constructoare de mașini și a industriei electrotehnice pentru satisfacerea într-o mai mare măsură și la un înalt nivel tehnic a necesităților de aparataj electric, utilaje și agregate pentru producerea și utilizarea energiei.Realizarea sarcinilor planului de 10 ani va determina importante schimbări în structura balanței energetice a țării. Astfel, aportul cărbunilor, al energiei apelor și al energiei nucleare în acoperirea necesităților de energie va crește simțitor în anii următori. El va reprezenta în 1975 aproape 28 la sută, față de aproximativ 11 la sută, cît revine în prezent cărbunilor și energiei hidroelectrice. în același timp, va scădea ponderea hidrocarburilor — țiței, gaze asociate petrolifere și gaz metan. Aceste prețioase resurse, ale căror rezerve sînt limitate, sînt necesare spre a asigura pe o perioadă cît mai îndelungată de timp materia primă pentru industria chimică și alimentarea proceselor tehnologice de bază în industria siderurgică, a sticlei și a ceramicei.Partidul și statul nostru socotesc imperios necesar ca în perioada următoare să se accentueze dezvoltarea celorlalte resurse de energie primară — cărbunii, energia hidroelectrică — și să se treacă într-un timp scurt la folosirea uraniului pentru producerea de energie electrică. Este evident că adoptarea acestor soluții duce la cheltuieli de investiții și de producție mai ridicate. Facem în mod conștient aceste sacrificii pentru a cruța țițeiul și gazele în vederea valorificării lor superioare. (Aplauze).Extracția de cărbuni va cunoaște în următorii 10 ani o creștere însemnată, gxploatîndu-se în mai mare măsură importantele rezerve cunoscute. Producția brută totală de cărbuni va crește de 1,7 —1,8 ori pînă în 1970 și de peste 3 ori pînă în 1975, față de nivelul anului 1965. în Valea Jiului, producția de huilă se va dubla. în Oltenia, unde se află aproape 90 la sută din rezervele industriale de lignit cunoscute pînă acum, extracția de cărbune va crește de aproape 17 ori, de la circa 1,3 milioane tone în prezent pînă la aproximativ 22 milioane tone în 1975, din care jumătate în cariere.O caracteristică importantă a planului de 10 ani este intensificarea acțiunii de valorificare a potențialului hidroenergetic economic amenajabil. Acesta 

totalizează aproximativ 24 miliarde kWh producție anuală, din care circa 12 miliarde kWh revin cursurilor interioare de apă, iar restul — părții românești a potențialului Dunării. Dintre toate sursele clasice de energie primară care contribuie la acoperirea balanței noastre energetice în viitorii 10 ani, cele hidroelectrice vor cunoaște cea mai importantă creștere — de peste 10 ori. Producția de energie hidroelectrică va trebui să ajungă la aproape 2,5 miliarde kWh în anul 1970 și la aproximativ 10 miliarde kWh în 1975. în a- ceste condiții, în anul 1970 vor fi valorificate aproximativ 10 la sută din potențialul hidroelectric amenajabil economic, iar în 1975 mai mult de 40 la sută.La amenajările hidroenergetice va trebui să se aibă în vedere utilizarea complexă a cursurilor de apă pentru agricultură, alimentarea cu apă potabilă a orașelor și cu apă industrială a marilor unități de producție, dezvoltarea pisciculturii și alte utilizări.Ținînd seama că rezervele de combustibili clasici devin insuficiente pentru a echilibra balanța energetică, țara noastră își va îndrepta eforturile spre folosirea energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică, în viitor, uraniul va trebui să devină una din principalele surse energetice ale țării noastre. (Aplauze puternice). Sarcina prevăzută în planul de 10 ani de a se da în funcțiune în această perioadă o putere instalată de aproximativ 1 000 MW în centrale electronp- cleare este pe deplin realizabilă și justificată prin faptul că țara noastră dispune de zăcăminte de uraniu și prin aceea că tehnica contemporană permite astăzi obținerea de energie electrică de origină nucleară la un preț competitiv cu cel al energiei produse din combustibili clasici.în cincinalul 1966—1970 va fi începută construcția unei centrale elec- tronucleare cu o putere de 500—600 MW electrici, echipată cu instalații care să prezinte siguranță în funcționare și economicitate maximă de investiții și exploatare. Se preconizează ca o a doua tranșe de cel puțin aceeași putere să intre în funcțiune în ultimii ani ai cincinalului 1971—1975. Prin construirea acestor centrale, România va intra în rîndul țărilor care utilizează pe scară largă energia nucleară în scopuri pașnice. (Aplauze prelungite).Tovarăși,Directivele Congresului al IX-lea al partidului cu privire la planul de 10 ani prevăd un puternie avînt al electrificării țării, creșterea simțitoare a producției de energie electrică.Pentru a se putea asigura producția stabilită — de 32—34 miliarde kWh în 1970 și 55—60 miliarde kWh în 1975 —, se va instala în centralele electrice o putere nouă de aproximativ 4 000 MW in perioada 1966—1970 și de aproximativ 6 000 MW în anii 1971—1975. Puterea nou instalată în centralele electrice în următorii 10 ani va fi de 4 ori mai mare decît puterea instalată în 10 ani anteriori (1956—1965). (Aplauze).Programul de construcții de centrale electrice în următorii 10 ani va cuprinde în principal următoarele obiective :în 1966 se vor da în funcțiune centrala hidroelectrică „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej” de pe Argeș de 220 MW, precum și centralele hidroelectrice „Vaduri“ și „Bacău“ I—II de pe rîul Bistrița — cu aproximativ 100 MW putere instalată. în anii 1967—1968 vor fi puse în funcțiune alte centrale pe rîul Argeș. în anii 1971—1975 se vor realiza noi centrale hidroelectrice pe rîu- rile Lotru, Sebeș, Someș, Șiret și Olt. La toate aceste lucrări, ca și la hidrocentrala de pe Argeș, se vor aplica principiile moderne de concentrare a debitelor și căderilor de apă într-un număr redus de uzine hidroelectrice de mare putere, cu producții ridicate de energie, ceea ce oferă însemnate avantaje economice.în 1970—1971 se va da în exploatare sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, unul din principalele obiective ale planului de electrificare, pe care îl construim în colaborare cu vecinii noștri iugoslavi. Centrala electrică de aici va avea o putere instalată pe partea românească de peste 1 000 MW și va realiza o producție anuală de peste 5 miliarde kWh. Se lucrează împreună cu tovarășii bulgari la elaborarea studiilor și proiectelor pentru construirea unei hidrocentrale pe Dunăre în zona Islaz.'Promovîndu-se în continuare linia de a concentra producția în unități mari, mai avantajoase din punct de vedere economic, în perioada 1966—1975 se vor construi centrale termoelectrice puternice dotate cu agregate de puteri mari unitare, de 200 și 300 MW fiecare, la nivelul tehnicii mondiale. Termocentrala de la Luduș se amplifică pînă la 800 MW. în afară de centrala electrică de termoficare Craiova, a cărei putere finală va fi de 1 000 MW și care va folosi drept combustibil principal lignitul, se prevede ca în viitorii 10 ani să se mai construiască o centrală de 1 000 MW în zona de transport economic a lignitului din Oltenia și o cen

trală de 1 000 MW pe bază de huilă în apropierea zăcămintelor din Valea Jiului. Se vor realiza, de asemenea, o termocentrală nouă pe bază de păcură și o serie de amplificări în centralele termoelectrice existente.Acțiunea de producere combinată de energie electrică și termică va fi continuată și dezvoltată în perioada următoare. Livrarea de energie termică prin termoficare va crește la 35 milioane gigacalorii în 1970 și la circa 40—45 milioane în 1975. Puterea instalată a unităților de termoficare în centralele cu combustibili clasici va reprezenta 25 la sută din capacitatea nouă ce se va pune în funcțiune în centralele termoelectrice în anii 1966—1975.Se va continua acțiunea de concentrare a marilor consumatori de energie termică în vecinătatea centralelor republicane de termoficare, care va duce la economii de combustibil de circa 2,5 milioane tone combustibil con.ven- țional la nivelul anului 1970 și de circa 3 milioane tone în anul 1975. Aceste economii voi’ contribui într-o măsură importantă la echilibrarea balanței energetice.Sistemul electroenergetic național va continua să fie extins și perfecționat, urmărindu-se dezvoltarea liniilor de transport pentru a înlesni centralizarea producției de energie electrică în unități de mare putere. în următorii 10 ani, va fi extinsă rețeaua de foarte înaltă tensiune de 220—400 kilovolți, care va lega între ele toate marile centrale electrice ale sistemului cu zonele de consumuri mari, industriale și urbane. în acești ani se vor construi 2 800—3 000 km linii electrice de 220—400 kilovolți și aproximativ 25 000 km linii de 110 kilovolți și de tensiuni mai mici; se vor dezvolta treptat și moderniza rețelele regionale, raionale și orășenești de distribuție.Pentru buna funcționare a sistemului energetic se va construi un nou dispecer național, care, prin caracteristicile sale, va răspunde celor mai exigente cerințe ale tehnicii contemporane.Agricultura devine un consumator tot mai important de energie electrică. Numai irigarea suprafeței de circa 400 000 ha, prevăzută pentru anii 1966—1970, va necesita un consum de circa 500 milioane kWh pe an. Va trebui extinsă acțiunea de introducere a energiei electrice în acele procese de producție agricolă în care electrificarea poate duce, în mod economic, Ia ridicarea producției și a calității ei, la îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea prețului de cost.Creșterea producției de energie electrică și dezvoltarea rețelelor de transport și distribuție constituie baza pentru accelerarea procesului de electrificare a satelor. în cincinalul 1966—1970 se vor electrifica încă cel puțin 5 000 sate, ceea ce va crea condiții ca acțiunea de electrificare să fie practic încheiată în anii 1972—1973. (Aplauze puternice). în întreaga țară, gospodăriile țărănești vor putea beneficia astfel de marile avantaje pe care le oferă electricitatea.Dezvoltarea producției de energie electrică în ritmul prevăzut în planul de 10 ani se va reflecta pozitiv în viața oamenilor muncii, va contribui la ridicarea nivelului lor de trai. Ea va înlesni folosirea tot mai largă a aparatelor electrocasnice, care vor reduce și ușura munca în gospodării, permițînd ca o mai mare parte a timpului să fie folosită pentru alte activități economice, culturale și odihnă ; totodată, aceasta va contribui la mărirea gradului de confort și igienă a locuințelor. Cantitățile de energie electrică destinate consumurilor populației vor crește de la 2 miliarde kWh în 1965 la peste 4 miliarde kWh în 1970 și la mai mult de 7 miliarde kWh în 1975. Aceasta înseamnă că numai producția de energie electrică pentru consumul populației va depăși în 1970 de circa 2 ori, și în 1975 de circa 3,5 ori întreaga producție de energie electrică a țării din 1950. 
(Vii aplauze).în perioada 1966—1970 se urmărește o îmbunătățire a alimentării populației cu combustibili și energie termică pentru încălzit și folosințe casnice. Dezvoltarea încălzirii urbane se va baza în primul rînd pe extinderea termofieării ; vor fi racordate la rețelele termice de distribuție publică aproape 95 la sută din apartamentele noi prevăzute a fi construite în anii 1966—1970, precum și o mare parte din locuințele construite pînă acum.

Tovarăși,Realizarea importantelor obiective pe care Directivele Congresului al IX-lea al partidului nostru le prevăd pentru dezvoltarea energeticii și electrificării țării impune eforturi deosebite din partea statului și a întregului popor. în primul rînd, va trebui înfăptuit un important volum de investiții, în următorul cincinal se vor aloca mai mult de 52 miliarde lei, adică aproximativ 36 la sută din totalul investițiilor industriale, pentru dezvoltarea bazei energetice și a electrificării. Potrivit calculelor estimative, în perioada 1971—1975 va fi nevoie de încă aproxi-
(Continuare în pag. a V-a)
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mativ 78 miliarde lei. Așadar, pe întreaga perioadă de 10 ani se vor aloca în acest scop circa 130 miliarde lei, aproape cit totalul investițiilor destinate întregii industrii în cincinalul următor. Aceste fonduri uriașe vor trebui utilizate cu maximă eficiență, gospodărite cu un înalt spirit de răspundere.Punerea în funcțiune în termenele stabilite a noilor capacități condiționează realizarea planului și impune luarea de măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a activității de construcții și montaj, îndeosebi pe marile șantiere ale energeticii. Este de mare însemnătate ca pe tot timpul lucrărilor să existe o strînsă colaborare între proiectanți, constructori și beneficiari, care să rezolve în comun problemele ce apar pe parcurs și să asigure decalajul necesar între proiectare și execuție, comandarea și livrarea la timp a utilajelor necesare din țară și din import.Creșterea accentuată a producției de cărbune necesită ca din timp să se ia măsuri organizatorice atît pentru proiectarea minelor, cît și pentru executarea lucrărilor de deschidere și pregătire a noilor capacități. Este necesar să se acorde o atenție deosebită deschiderii noilor exploatări la zi a lignitului din Oltenia. Proiectele vor trebui executate într-un timp scurt, pe baza tehnicii înaintate, aplicată la condițiile de zăcămînt din țara noastră. Minele noi vor fi concepute pe principii moderne cu un înalt grad de mecanizare, asigurîndu-se cele mai bune condiții de muncă pentru mineri.Un rol deosebit de important în înfăptuirea exemplară a sarcinilor dezvoltării bazei energetice și electrificării țării revine Ministerului Minelor și Energiei Electrice, precum și altor organizații economice centrale, care au datoria de a-și mobiliza în acest scop toate forțele, întreaga lor capacitate tehnică și organizatorică.Pentru a produce în țară energia electrică de origină nucleară este necesar să se continue lucrările geologice spre a determina noi rezerve de minereu de uraniu în volum suficient pentru perspectivă. De asemenea, vor trebui rezolvate problemele complexe ridicate de folosirea energiei nucleare ca: punerea la punct a tehnologiei de preparare a minereurilor și combustibilului pentru centrale, alegerea tipurilor de reactoare, amplasarea centralelor și altele. Este nevoie să fie pregătite din timp cadrele necesare și asigurate condițiile organizatorice pentru construirea centralelor nucleare.îndeplinirea în condiții economice cît mai avantajoase a planului de dezvoltare a energeticii cere ca industria noastră constructoare de mașini energetice și industria electrotehnică să se dezvolte astfel încît o parte însemnată din nevoile de utilaje să fie acoperită din producția internă la nivelul tehnicii avansate. în următorii 10 ani industria extractivă de cărbuni va trebui să fie dotată cu utilaje cu un grad mai mare de complexitate pentru extracția cărbunilor, în scopul creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost.Industria constructoare de mașini va trebui să realizeze aproape în întregime necesarul de instalații hidroenergetice pentru centralele pe rîuri interioare și o parte din echipamentele pentru hidrocentrala Porțile de Fier. Producția de echipament pentru centrale hidroelectrice trebuie să crească în perioada 1966—1975 de 6—7 ori față de perioada 1956—1965.Timpul îndelungat pe care îl comportă însușirea în fabricație a agregatelor pentru centralele termoelectrice face necesar să se întocmească din vreme studii tehnico-economice aprofundate pentru proiectarea agregatelor ce urmează să fie asimilate în țară. Prin calitatea execuției și parametrii lor tehnici în exploatare, aceste produse vor trebui să se situeze la nivelul tehnicii mondiale.Consumatorii de energie au datoria să reducă în continuare consumurile specifice de energie, ridicînd randamentele cu care se folosește energia în diferitele ramuri ale economiei noastre naționale. în acest fel se va putea realiza reducerea consumurilor specifice energetice cu cel puțin 10 la sută în medie în cincinalul 1966—1970 și încă 8—10 la sută în anii 1971—1975.Este necesar să se dea în continuare o mai mare atenție valorificării resurselor energetice secundare din industrie și folosirii tehnologiilor avansate, 

care asigură consumuri mai mici de energie. Mobilizarea pe scară largă a resurselor secundare energetice este deosebit de avantajoasă pentru economia națională, deoarece investițiile cerute de lucrările efectuate în acest scop sînt de 4—5 ori mai mici decît acelea care ar fi necesare pentru a se asigura aceleași cantități în forme de energie primară.înfăptuirea cu succes a sarcinilor dezvoltării bazei energetice și electrificării țării cere o muncă susținută pentru creșterea și pregătirea temeinică a cadrelor de muncitori, tehnicieni, ingineri și specialiști din aceste importante sectoare de activitate. Trebuie luate din timp toate măsurile pentru a se asigura formarea cadrelor necesare construirii noilor obiective energetice și exploatării acestora în cele mai bune condiții. •Noua etapă de dezvoltare a energeticii și electrificării țării mărește considerabil importanța muncii de cercetare în aceste domenii. Oamenii de știință, cercetătorii sînt chemați să se ocupe de rezolvarea problemelor legate de extracția, prelucrarea și utilizarea lignitului, de extracția țițeiului și a gazelor naturale. Voi- trebui întreprinse cercetări științifice referitoare la problemele pe care le pune folosirea tensiunilor foarte înalte la liniile de transport, îmbunătățirea performanțelor și a calității echipamentelor energetice grele pentru centrale, linii și stații.Realizarea planului de 10 ani pune sarcini de mare răspundere în fața organizațiilor de partid, chemate să atragă în această acțiune masele cele mai largi, să desfășoare o muncă politică și organizatorică intensă și sistematică în rîndurile comuniștilor și ale tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din industria carboniferă, din industria petrolului și de pe șantierele planului de electrificare, a constructorilor și montorilor de centrale și rețele electrice, a celor care produc e- chipament și utilaj energetic — care, toți la un loc, formează un puternic detașament în acțiunea de dezvoltare a bazei energetice a țării. Munca plină de abnegație a comuniștilor, pregătirea profesională în continuă perfecționare, înalta conștiinciozitate, exemplul lor personal însuflețesc și mobilizează colectivele în mijlocul cărora muncesc la îndeplinirea importantelor obiective ale planului de 10 ani. Prin întreaga lor activitate, organizațiile de partid din toate compartimentele energeticii și e- lectrificării vor trebui să ridice la un nivel mai înalt rolul lor de conducător și organizator al maselor largi de oameni ai muncii în lupta pentru realizarea liniei politice a partidului. (A- 
plauze puternice).

Tovarăși,Transpunerea în viață a mărețelor planuri de dezvoltare viitoare a țării, elaborate de Congresul nostru, va contribui la creșterea puterii economice a țării, la ridicarea prestigiului său politic internațional. Folosind intens posibilitățile de care dispune pentru ridicarea forțelor sale de producție, țara noastră își dezvoltă continuu legăturile sale de colaborare multilaterală — economică, politică, culturală — cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, devenind astfel un factor tot mai activ al creșterii forței și coeziunii sistemului mondial socialist. (A- 
plauze). Pe bună dreptate, Raportul de activitate al Comitetului Central subliniază că România pune în centrul politicii sale externe prietenia strînsă și a- lianța frățească cu țările socialiste, ceea ce corespunde întrutotul intereselor fundamentale ale poporului român, cauzei socialismului și păcii. Dezvoltarea și înflorirea fiecărui stat socialist egal în drepturi, suveran și independent, a fiecărei națiuni socialiste, asigură întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, ceea ce are o puternică înrîu- rire asupra mersului înainte al omenirii spre socialism. (Vii aplauze).Relațiile de tip nou, de colaborare frățească, statornicite între țările socialiste aduc p contribuție importantă la progresul economic și tehnico-științific al fiecăreia dintre aceste țări, la dezvoltarea sistemului mondial socialist în ansamblu, la creșterea prestigiului socialismului și a influenței sale asupra vieții politice internaționale ; ele constituie un puternic element mobilizator în lupta pentru eliberare națională a popoarelor din țările coloniale, pentru apărarea independenței și suveranității naționale a statelor recent eliberate, pentru eliberarea socială a oamenilor muncii din țările capitaliste.

împreună cu celelalte țări socialiste, România, militînd pentru apărarea păcii, dezvoltă legături economice și culturale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, considerînd că schimburile multilaterale, fără condiții politice, restricții și discriminări, contribuie la micșorarea încordării internaționale și la apropierea între popoare. 
(Aplauze).întreaga politică externă a țării noastre are la bază principiile respectării suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Conștientă de răspunderea și îndatorirea fiecărei țări de a face tot ce-i stă în putință pentru apărarea păcii, România socialistă desfășoară o activitate externă susținută, manifestă inițiative în cadrul diferitelor organizații internaționale și sprijină acele acțiuni care contribuie la îmbunătățirea climatului internațional. (Aplauze). Ea se pronunță hotărît pentru încetarea cursei înarmărilor, interzicerea și distrugerea armelor nucleare, desființarea blocurilor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, înfăptuirea dezarmării generale, lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial.în zilele noastre, alături de țările socialiste, în lupta pentru apărarea păcii, împotriva imperialismului, se ridică clasa muncitoare internațională, tinerele state suverane, popoarele care luptă pentru cucerirea independenței naționale, pături sociale largi din toate țările lumii. Cursul evenimentelor internaționale este determinat din ce în ce mai mult de forțele socialismului și păcii. Cu toate acestea, cercuri agresive imperialiste întrețin focare de neliniște în diferite părți ale globului, întreprind provocări și atentate împotriva păcii și libertății popoarelor. Stîrnesc îngrijorare și indignare în rîndurile poporului nostru acțiunile agresive, ale imperialismului american împotriva poporului vietnamez și a altor popoare care luptă pentru libertatea și independența țării lor. Considerînd că este dreptul sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, poporul nostru. își

RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE
Raportor tovarășul CONSTANTIN PÎRVULESCU

Tovarăși,Cu nețărmurită satisfacție și deosebită mîndrie, am luat cu toții cunoștință de Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de celelalte documente supuse dezbaterii Congresului. Cuprinsul lor exprimă o- rientarea liniei generale a partidului și faptul că el își îndeplinește cu competență rolul său istoric de organizator și conducător al întregului popor. Documentele prezintă un bilanț strălucit al transformărilor revoluționare care au schimbat radical fața țării, al marilor realizări obținute de poporul român în dezvoltarea economică și social-culturală a patriei noastre socialiste. Ele scot în evidență autoritatea și prestigiul de care partidul se bucură în rîndul maselor largi, legătura sa indisolubilă cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu oamenii muncii de toate naționalitățile, care, eliberați pentru totdeauna de orice exploatare și asuprire, s-au unit în jurul partidului, recunoscînd în el pe conducătorul lor încercat și înțelept.Pe baza analizei științifice și realiste, caracteristică a documentelor noastre de partid, Raportul Comitetului Central precizează obiectivele principale ale viitoarei etape de dezvoltare a țării, apli- cînd creator învățătura marxist-leninistă la condițiile și realitățile noastre actuale. Succesele istorice dobîndite de la Congresul al VlII-lea (al III-lea) al partidului sînt o chezășie a înfăptuirilor ce vor face să crească și mai mult puterea economică a țării, nivelul de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Proiectul de Statut reflectă stadiul actual de dezvoltare a partidului, creșterea sa politică și organizatorică, profundul democratism și spiritul internaționalismului consecvent ce-i caracterizează întreaga activitate. Hotă- rîrea ca partidul nostru să poarte denumirea de PARTIDUL COMUNIST ROMÂN corespunde profundelor transformări ce au avut loc în patria noastră, exprimă pe deplin conținutul activității sale și țelul către care ne călăuzește ■— construcția societății comuniste.Imaginea luminoasă a înfloririi patriei, conturată atît de pregnant de documentele Congresului, este întregită de proiectul noii Constituții, pe care poporul nostru a denumit-o pe bună dreptate Constituția socialismului victorios.însuflețirea cu care oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei au întîm- pinat Congresul exprimă adînca lor convingere că politica partidului este expresia fidelă a intereselor poporului român, relevă hotărîrea lor de a-și consacra toate forțele, întreaga lor capacitate creatoare, pentru deplina ei aplicare în viață.
Tovarăși,Comisia Centrală de Revizie a desfășurat o activitate continuă pentru îndeplinirea sarcinilor sale statutare. Comisia a controlat regulat modul de realizare a veniturilor partidului, de utilizare a fondurilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor și a verificat felul cum 

exprimă solidaritatea și sprijinul deplin față de lupta eroică a poporului vietnamez, condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale Statelor- Unite ale Americii în Vietnam și în Republica Dominicană. Prin acțiunea unită a țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor păcii și progresului, pot fi stăvilite poftele imperialismului, poate fi apărată pacea în lume. (A- 
plauze puternice).O condiție fundamentală a victoriei cauzei păcii și socialismului o constituie unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, unitatea țărilor socialiste. (Vii aplauze). După cum arată tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul de activitate al Comitetului Central, esențial pentru realizarea și întărirea acestei unități este aplicarea consecventă a normelor de bază ale relațiilor dintre partide — respectul și stima reciprocă, egalitatea în drepturi, independența, neamestecul în treburile interne ale altor partide și discutarea între partide în spirit tovărășesc a pro- •blemelor de interes comun. (Aplauze puternice). Fiind convins că ceea ce u- nește partidele comuniste și muncitorești este infinit mai puternic decît deosebirile de vederi existente, partidul nostru consideră drept cea mai înaltă îndatorire internaționalistă a sa de a milita neobosit pentru întărirea u- nității mișcării comuniste mondiale și a coeziunii țărilor socialiste, sub steagul măreț al marxism-leninismului și internaționalismului socialist. (Aplauze pre
lungite).

Tovarăși,Ca și celelalte documente ale Congresului al IX-lea al partidului; Directivele cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975 au constituit o- biectul unor ample dezbateri în organizațiile de partid, în adunări ale oamenilor muncii. Exprimîndu-și adeziunea față de politica partidului de ridicare economică a țării, față de sarcinile stabilite de partid pentru dezvoltarea bazei energetice, oamenii muncii .au făcut, totodată, un mare număr de

au fost rezolvate scrisorile oamenilor muncii adresate Comitetului Central.Raportăm Congresului că activitatea financiară și gospodărească s-a desfășurat în deplină concordanță cu prevederile statutare și cu hotărîrile Comitetului Central privind acest domeniu de activitate. în întreaga perioadă ce a urmat Congresului al VlII-lea (al III-lea), bugetele anuale ale partidului au asigurat mijloacele materiale și fondurile bănești necesare bunei funcționări a organelor și organizațiilor de partid, desfășurării unei rodnice activități politice și organizatorice, acțiunii sistematice de pregătire și perfecționare a cadrelor, dezvoltării muncii de propagandă și a presei de partid.Datorită creșterii în continuare a conștiinței și disciplinei de partid, majoritatea covîrșitoare a membrilor și candi- daților de'partid își achită cu regularitate cotizația. Din datele centralizate la Comitetul Central rezultă că numărul membrilor și candidațilpr de partid care și-au achitat cu regularitate cotizația a crescut de la 98 la sută la Congresul al VlII-lea (al III-lea), la 99,42 la sută în prezent.Ziarele și publicațiile tipărite de E- ditura „Scînteia“ s-au difuzat în anul 1964 în 583 milioane exemplare, față de 509 milioane în 1960 ; din acestea, tirajul ziarului „Scînteia“ reprezintă 335 milioane în 1964, față de 283 milioane în 1960. în urma sporirii tirajelor și a altor măsuri luate, beneficiile realizate de Editura „Scînteia“ au crescut în perioada 1960—1964 cu 23,5 la sută, existînd posibilități pentru îmbunătățirea în continuare a activității ei financiare.în ceea ce privește presa locală, trebuie- subliniat faptul îmbucurător că față de anul 1960, cînd numai ziarul „Steagul Roșu“ din regiunea București își acoperea cheltuielile din venituri proprii, în anul 1964 majoritatea ziarelor regionale n-au mai apelat la subvenții de la bugetul partidului. S-au creat condiții favorabile ca, începînd din 1965, presa locală în ansamblu să-și acopere cheltuielile din venituri proprii.Cu toate că difuzarea presei s-a îmbunătățit, trebuie spus că în acest domeniu mai sînt lipsuri serioase, care fac ca o parte din ziare să ajungă cu întîr- ziere în localitățile mai îndepărtate, și mai ales la sate. Considerăm că organele care se ocupă cu difuzarea presei trebuie să ia serioase și grabnice măsuri pentru înlăturarea acestor deficiențe.Atenția acordată de Comitetul Central gospodăririi fondurilor și bunurilor partidului, munca sistematică de îndrumare și control au dus la întărirea continuă a disciplinei financiare și a regimului de economii. La aceasta a contribuit în măsură însemnată grija sporită manifestată de comitetele de partid regionale și raionale, de conducerile instituțiilor de partid și de lucrătorii din sectorul gospodăresc.Activitatea partidului nostru a crescut în măsură considerabilă în toate domeniile construcției socialiste. A sporit numărul membrilor și candidaților de partid, și în mod corespunzător a crescut numărul organizațiilor de partid la orașe și sate. în același timp, în anul 1964 aparatul de partid a scăzut cu 13,4 la sută față de anul 1960. Concomitent a cres

propuneri valoroase pentru completarea și înfăptuirea lor. Aceste propuneri, rod al experienței și competenței muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, oamenilor de știință au pus în evidență noi rezerve și posibilități pentru creșterea și perfecționarea producției energetice. Ele sînt examinate cu atenție de organele centrale de partid și de stat în vederea aplicării lor.Planul de 10 ani are o importanță deosebită în procesul de desăvîrșire a construcției socialiste din țara noastră. Realizarea lui are loc în condițiile victoriei depline și definitive a socialismului — cucerire istorică a întregului nostru popor, consfințită în proiectul noii Constituții. Oglindind stadiul calitativ superior în care se află țara noastră, noua Constituție va deschide cîrnp larg dezvoltării orînduirii socialiste, creșterii continue a bunăstării materiale și culturale a poporului, afirmării multilaterale a capacităților creatoare ale tuturor cetățenilor patriei. Prin prevederile sale, proiectul noii Constituții asigură dezvoltarea continuă a națiunii noastre, creșterea rolului statului socialist ca organizator al întregii activități de construcție a orînduirii socialiste. După cum se arată în Raportul Comitetului Central, dispariția claselor exploatatoare a dus la întărirea națiunii, la cimentarea unității sale. în condițiile desăvîrșirii construcției socialiste crește rolul statului, se dezvoltă multilateral națiunea socialistă. Numai în socialism se poate a- sigura manifestarea deplină a tuturor caracteristicilor națiunii, comunitatea reală de interese economice, o cultură socialistă comună, pusă în slujba tuturor cetățenilor ce locuiesc pe același teritoriu, unirea întregului popor în lupta și munca pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de bunăstare și fericire. Națiunea, statul vor continua să constituie încă multă vreme baza dezvoltării societății socialiste. Dezvoltarea națiunii, întărirea statului socialist, corespund cerințelor obiective ale vieții sociale. înfăptuirea planului de 10 ani va aduce o contribuție însemnată la înflorirea și progresul continuu al întregii noastre societăți. (Vii aplauze).

cut numărul activiștilor nesalariați, care participă la munca organizatorică, de propagandă și la alte activități de partid.An de an au crescut fondurile din bugetul partidului pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor ; cheltuielile efective reprezintă 130 la sută în anul 1964 față de 1960.în această perioadă, aproximativ 3 000 tovarăși, din care 500 U.T.C.-iști, au absolvit cursurile de zi și fără frecvență la Școala Superioară de Partid „Ștefan Gheorghiu“. O intensă muncă pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor s-a desfășurat în regiuni. Școlile de 1 an au fbst absolvite de aproape 8 500 tovarăși, din care 2 500 U.T.C.-iști, cursurile de 3—6 luni de aproximativ 8 200 tovarăși, universitățile serale de marxism-leni- nism au dat 7 500 absolvenți și aproape 5 000 de tovarăși au absolvit școlile de economie concretă.în regiuni și raioane au fost instruiți prin cursuri de o lună, peste 20 000 secretari ai organizațiilor de bază din cooperativele agricole de producție, gospodăriile agricole de stat și stațiunile de mașini și tractoare.Pentru asigurarea desfășurării normale a activității de partid, Comitetul Central a alocat în anii 1960—1964 fonduri pentru construirea unor sedii noi la reședințele de raioane sau amenajarea altora, executîndu-se lucrări de bună calitate.Bugetul partidului prevede an de an fondurile necesare pentru dezvoltarea activității Uniunii Tineretului Comunist și a altor organizații.Conducerea organizației de tineret a depus în ultimii ani o muncă perseverentă pentru îmbunătățirea evidenței, pentru lămurirea membrilor asupra obligației lor statutare de a plăti la timp cotizația, în anul 1964 sumele încasate din cotizații sporind cu aproape 80 la sută față de anul 1960.
Tovarăși,Oamenii muncii, ca adevărați stăpîni ai țării, se preocupă tot mai intens de treburile obștești, de problemele statului, aducîndu-și contribuția din ce în ce mai activ la rezolvarea acestora. Angajamentele, propunerile și sesizările care formează obiectul a sute de mii de scrisori și audiențe prin care oamenii se adresează Comitetului Central confirmă și ele acest lucru.Scrisorile sosite la Comitetul Central reflectă satisfacția și acordul lor deplin față de politica de industrializare socialistă a țării, față de dezvoltarea multilaterală și intensivă a agriculturii socialiste și ridicarea permanentă a nivelului de trai al celor ce muncesc. Ele exprimă adeziunea pentru politica externă a statului nostru, politică înțeleaptă, pentru claritatea și principialitatea poziției partidului în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Printr-iin număr mare de scrisori, mii de muncitori, țărani, intelectuali s-au angajat să facă noi eforturi la locul lor de muncă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicatorii. în același timp, au fost sesizate lipsuri și greutăți în desfășurarea procesului de producție, în industrie, agricultură, comerț și alte sectoare, cazuri cînd

Tovarăși,Există toate condițiile favorabile pentru a realiza obiectivele importante prevăzute în planul pentru valorificarea surselor energetice și electrificarea țării. Avem astăzi o puternică bază materială ; dispunem de variate surse de energie ; ne-am format în decursul a- nilor un prețios fond de cadre cu bună pregătire profesională și tehnică ; am acumulat o prețioasă experiență în organizarea și conducerea producției. A- vem un popor minunat, harnic și talentat, care și-a dovedit din plin, de-a lungul anilor de construcție socialistă, capacitatea de a rezolva cu succes problemele complexe ale făuririi noii orîn- duiri. Avem un conducător încercat — Partidul Comunist Român, care înarmat cu învățătura marxist-leninistă, își îndeplinește cu cinste înalta sa misiune istorică de călăuză a poporului pe drumul socialismului și comunismului. (A- 
plauze îndelungate).Toate acestea ne îndreptățesc convingerea că, la capătul unui deceniu de e- forturi și muncă rodnică, prevederile planului pe care-1 dezbatem acum vor deveni realitate. Energia cărbunelui și a apelor, marea forță a atomului și a electricității vor spori simțitor vigoarea economiei noastre în plin avînt, vor face mai productivă munca în uzine și în laboratoare, vor mări rodnicia o- goarelor, vor aduce bunăstare și un grad mai ridicat de confort în viața fiecărui locuitor al țării noastre. (A- plauze).însemnatele succese obținute pînă a- cum, sub conducerea partidului, constituie pentru poporul nostru un puternic imbold de a munci cu înflăcărare și avînt pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor mărețe trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru înflorirea continuă, pentru progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii — România socialismului victorios. (Puternice ovații. Asistența, în pi
cioare, aplaudă îndelung).Trăiască Partidul Comunist Român! (Urale puternice, îndelungate).Trăiască și înflorească Republica Socialistă România ! (Ovații, urale).

propunerile oamenilor muncii erau ignorate, unele încălcări ale disciplinei socialiste, manifestări de birocratism, făcîndu-se propuneri prețioase pentru îndreptarea situațiilor . deficiente.Atenția deosebită pe care o acordă Comitetul Central acestei importante munci constituie o înaltă pildă pentru toți activiștii și toate organele de partid și de stat.în urma verificărilor făcute, precum și pe baza analizei actelor și documentelor existente la Comitetul Central, Comisia de Revizie a Partidului a tras concluzia că munca cu scrisorile s-a îmbunătățit continuu, urmărindu-se aplicarea hotărîrilor și Directivelor Secretariatului.Cele mai bune rezultate au fost obținute de comitetele regionale de partid Bacău, Crișana, Mureș-Autonomă Maghiară, de comitetele raionale de partid Craiova, Făget și altele. Pe lingă rezultatele pozitive obținute, la unele organe locale s-au manifestat și lipsuri în această muncă. Astfel, în 1964 Comitetul regional de partid Iași și Comitetul orășenesc de partid București au rezolvat în termen numai 65 la sută din scrisorile primite. Unele comitete regionale, raionale și orășenești de partid nu au analizat semestrial, precum prevede Hotărîrea Secretariatului Comitetului Central, modul cum se rezolvă scrisorile. Au fost și cazuri — spre exemplu la Comitetul regional Ploiești — cînd audiențele programate au fost nejustificat amînate. La unele instituții de stat, organizații de masă și obștești s-au manifestat cazuri de formalism, tărăgănare în cercetarea și rezolvarea cererilor ce sînt de competența lor și deficiențe în organizarea audiențelor.Considerăm necesar ca presa centrală și locală să acorde o atenție sporită temeiniciei și operativității cu care se rezolvă scrisorile oamenilor muncii.Sîntem convinși că, aplicînd întocmai hotărîrile și indicațiile conducerii partidului, organele de p,artid și de stat vor perfecționa în continuare munca lor în rezolvarea sesizărilor și cererilor, în analiza propunerilor și sugestiilor oamenilor muncii, valorificînd cu toată grija sprijinul deosebit de prețios ce se acordă pe această cale activității lor.
Tovarăși,Astăzi partidul nostru reprezintă o forță de neînvins, unit mai puternic ca oricînd în jurul încercatei sale conduceri. Exprimînd gîndurile și năzuințele cele mai nobile ale oamenilor muncii, lucrările Congresului al IX-lea (al IV- lea) al Partidului Comunist Român sînt urmărite cu profund interes și încredere de milioanele de muncitori, țărani și intelectuali de pe întreg cuprinsul țării.Istoricele Hotărîri ale Congresului vor da un nou și puternic avînt muncii creatoare a întregului popor în lupta pentru realizarea perspectivelor luminoase de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA. (Aplauze).



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
RAPORTUL

COMISIEI DE VALIDARE

Raportor tovarășul GHEORGHE NECULA
Tovarăși,Conferințele regionale de partid și conferința organizației orășenești de partid București, care au avut loc în luna iunie a.c., au analizat activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid pe anul 1964, au dezbătut proiectele de Directive ale Congresului al IX-lea al partidului cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970, valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în perioada 1966—1975 și Proiectul Statutului Partidului Comunist Român.Conferințele organizațiilor de partid au făcut bilanțul realizărilor însemnate obținute de oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, în îndeplinirea sarcinilor ultimului an al planului șesenal și a angajamentelor luate în cinstea celui de-al IX-lea Congres al partidului.în cadrul dezbaterilor, delegații și-au manifestat totala adeziune și aprobare față de proiectele de Directive ale Congresului al IX-lea al partidului, expri- mindu-și hotărîrea fermă de a lupta cu toată energia pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini ce vor fi stabilite de Congres, a căror înfăptuire va ridica patria noastră socialistă pe noi culmi ale civilizației și progresului.Conferințele organizațiilor regionale de partid și-au exprimat satisfacția și acordul deplin față de prevederile din Proiectul Statutului Partidului Comunist Român, document de mare însemnătate, care oglindește creșterea maturității, întărirea unității partidului și a rolului său conducător în toate domeniile de activitate, în viața întregii noastre societăți.Conferințele organizațiilor regionale de partid au demonstrat unitatea de monolit a partidului, hotărîrea nestrămutată a tuturor comuniștilor de a-și strîn- ge și mai puternic rîndurile în jurul Comitetului Central al Partidului, conducătorul încercat al clasei muncitoare, al întregului nostru popor. Conferințele au

stabilit măsuri pentru îmbunătățirea muncii în toate domeniile de activitate, au ales comitetele regionale de partid și delegații la Congresul al IX-lea al partidului.Verificînd documentele conferințelor organizațiilor regionale de partid, Comisia de validare a constatat că normele de reprezentare stabilite de Comitetul Central pentru alegerea delegaților la Congresul al IX-lea al partidului, un delegat cu drept de vot deliberativ la 900 membri de partid și un delegat cu drept de vot consultativ la 900 candidați de partid, au fost respectate întocmai. Ca urmare, au fost aleși în total 1 568 delegați, din care 1 359 delegați cu drept de vot deliberativ, reprezentînd 1 221 877 membri de partid și 209 delegați cu drept de vot consultativ, reprezentînd 189 189 candidați de partid existențl la 1 aprilie 1965.Ca rezultat al creșterii rîndurilor partidului, la acest Congres participă cu 415 delegați mai mult decît la Congresul al VUI-lea. La Congres sînt prezenți 1 356 delegați cu drept de vot deliberativ și 209 delegați cu drept de vot consultativ. Lipsesc motivat 3 delegați cu drept de vot deliberativ.
Tovarăși,Analizînd datele referitoare la delegații aleși la Congres, rezultă că ei reprezintă organizațiile de partid din toate domeniile de activitate.Din totalul delegaților, 793 sînt muncitori, 290 țărani membri ai cooperativelor agricole de producție, 233 ingineri și tehnicieni din industrie și agricultură, 194 oameni de știință, artă, literatură, profesori, învățători și alți intelectuali, 43 sînt ofițeri ai armatei R. P. Române, iar 15 sînt funcționari-Dintre delegați, 30 poartă înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste“, 1 443 au fost decorați cu ordine și medalii ale R. P. Române, 17 sînt laureați ai Premiului de Stat; 323 sînt deputați în Ma

Cuvintul tovarășului
FLORIAN DÄNÄLACHE

Am ascultat cu deosebit interes și cu deplină satisfacție Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nico- lae Ceaușescu, care face bilanțul succeselor istorice obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, și precizează direcțiile de dezvoltare a României în următorii cinci ani, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de! desăvîrșire a construcției socialiste. Ca delegat al organizației de partid a Capitalei, îmi exprim deplina aprobare față de a- precierile și concluziile raportului Comitetului Central, față de linia politică generală elaborată prin înțelepciunea colectivă a partidului nostru, urmată cu fermitate și abnegație de întregul nostru popor.Noul avînt al economiei și' culturii noastre socialiste prevăzut în proiectele de Directive ale Congresului constituie o confirmare a justeței politicii Partidului Comunist Român, a capacității sale de a mobiliza energiile creatoare aie poporului și de a valorifica resursele materiale ale țării în lupta pentru desăvîr- șirea construcției socialiste.Aș vrea să subliniez în mod deosebit continuitatea liniei generale a politicii partidului nostru de creare și dezvoltare a bazei tehnico-materiale a noii orînduiri. Bazîndu-se pe învățătura marxist-leninistă și pe cunoașterea aprofundată a realităților din România, partidul a pus în centrul politicii sale industrializarea socialistă a țării. Experiența a- tiilor de construcție socialistă a dovedit cîtă dreptate a avut partidul cînd a apreciat că hotărîtoare pentru progresul țării noastre este industrializarea socialistă, creșterea cu precădere a industriei grele, cu ramura ei principală — construcția de mașini.Construcția industrială, desfășurată larg pe întreg cuprinsul țării, a determinat creșterea într-un ritm susținut și perfecționarea continuă a forțelor de producție, a permis țării noastre să facă un uriaș pas înainte în dezvoltarea ei economică și socială. România oferă în prezent imaginea unei țări socialiste în plin avînt, cu o economie multilaterală și echilibrată, cu un nivel tot mai ridicat de civilizație. Și este de la sine înțeles că, atunci cînd Comitetul Central apreciază în raportul prezentat Congresului că industrializarea socialistă ră- mîne și pe mai departe baza progresului întregii economii naționale, aceasta exprimă de fapt convingerea intimă și de neclintit a fiecărui membru de partid, a fiecărui om al muncii. Căci nu există colț al țării în care uriașa forță transformatoare și de progres a industrializării să nu fi contribuit la întărirea acestei convingeri. Cu atît mai mult putem spune că industrializarea și-a afirmat cu putere în- riurirea ei hotărîtoare asupra întregii vieți economice și sociale în Capitala țării, care a cunoscut în cadrul dezvoltării de ansamblu a economiei naționale un puternic avînt în 

toate domeniile de activitate. Cit de mult a sporit potențialul industrial al Capitalei rezultă clar din faptul că în 1965 producția globală a întreprinderilor din București depășește de aproape 2 ori pe a- ceea obținută în toată țara în anul 1938. O dată cu sporirea volumului producției au crescut complexitatea și varietatea sortimentelor, o pondere tot mai mare avînd-o produsele de înaltă tehnicitate. Despre ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor vorbește și faptul că, în timp ce producția industrială a orașului București a crescut în primii cinci ani ai șesena- lului de circa două ori, volumul producției destinate exportului a crescut în aceeași perioadă de 3,5 ori.Dezbaterea proiectelor de Directive a exprimat aprobarea unanimă din partea întregului popor a politicii partidului de industrializare socialistă a țării. Planul de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1966—1970 prevede creșterea cu 50 la sută a volumului de investiții alocat din fondurile statului, din care cea mai mare parte este îndreptată spre creșterea cu precădere a industriei grele și îndeosebi a industriei constructoare de mașini.Dezvoltarea economică a o- rașului București confirmă pe deplin justețea acestei orientări. Astfel, în ultimii cinci ani, din cele 24,5 miliarde lei fonduri de investiții alocate pentru dezvoltarea economică și social-culturală a orașului, mai mult de două treimi (68,6 la sută) au fost îndreptate în sfera producției materiale, în special în industrie, transporturi și construcții.Sporirea continuă a gradului de industrializare a lucrărilor, organizarea mai bună a muncii pe șantiere, creșterea capacităților organizațiilor de partid în mobilizarea maselor la îndeplinirea planului de construcții și montaj au determinat ca aproape toate o- biectivele noi să fie puse în funcțiune în numai 12—21 luni de la data începerii lor. Majoritatea obiectivelor au atins într-un termen scurt indicii de exploatare prevăzuți în proiecte.Raportul Comitetului Central subliniază în mod just că problema eficacității economice a lucrărilor de investiții nu a stat întotdeauna în centrul preocupărilor organelor din economie. Și în orașul nostru au fost cazuri cînd în proiectarea unor obiective industriale nu s-au studiat suficient, în prealabil, și nu s-au verificat practic performantele unor utilaje și instalații. Neajunsuri au existat și în legătură cu faptul că la încheierea unor contracte nu s-au prevăzut obligații și răspunderi concrete pentru furnizori în ce privește termenele de dare în funcțiune a noilor capacități și obținerea indicilor tehnico-economici stabiliți.îndeplinirea sarcinilor mari în domeniul investițiilor necesită intensificarea muncii desfășurate de organizațiile de partid din întreprinderile de construcții pentru mobiliza

rea tuturor factorilor in vederea asigurării din timp a condițiilor necesare executării ritmice a lucrărilor și folosirii cit mai raționale a fondurilor alocate. Indicațiile cuprinse în Raportul Comitetului Central constituie și pentru organizația de partid a orașului București un îndreptar prețios în această privință.Ținînd seama de rolul important. al institutelor de proiectări și de faptul Că majoritatea acestora activează în o- rașul București, organizația de partid a Capitalei va acorda o atenție sporită îmbunătățirii activității lor, pentru ca proiectele realizate să țină seama de cerințele tehnicii a- vansate și să asigure eficiența economică maximă.înzestrarea economiei naționale cu mașini și instalații de înalt nivel tehnic cere o preocupare permanentă pentru pregătirea cadrelor necesare de muncitori și tehnicieni capabili să mînuiască cu pricepere noile utilaje. Faptul că în anul trecut numărul muncitorilor calificați și tehnicienilor din întreprinderile industriale ale Capitalei a fost cu circa 40 la sută mai mare decît în anul 1959 arată ce amploare însemnată a cunoscut în această perioadă activitatea pentru calificarea și specializarea cadrelor.Cu toate aceste rezultate, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că în unele întreprinderi nu s-au luat toate măsurile pentru a se asigura necesarul de cadre, cu o pregătire corespunzătoare. Va trebui să acordăm o atenție mai mare perfecționării formelor de calificare la locul de muncă și organizării învățămîntului seral pentru a spori aportul lor la îndeplinirea sarcinilor de îmbunătățire continuă a calității produselor, de creștere a productivității muncii și de reducere a prețului de cost.Avem un partid puternic, în rîndurile căruia activează cei mai buni fii ai poporului nostru. Au crescut rîndurile partidului, s-au întărit și mai mult legăturile sale cu masele. Un exemplu concludent al realizărilor obținute în a- ceastă privință îl oferă și organizația de partid a Capitalei, care cuprinde în prezent peste 147 000 de comuniști. Membrii de partid reprezintă măi mult de 22 la sută din populația activă a Capitalei.îndeplinirea sarcinilor importante cuprinse în proiectele de Directive necesită îmbunătățirea continuă a stilului și metodelor noastre de muncă, creșterea competenței și a eficacității muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid. Un rol hotărîtor în a- ceastă direcție va avea adoptarea noului Statut și aplicarea cu fermitate a prevederilor sale de; către organele și organizațiile de partid, de către toți comuniștii. în centrul atenției va sta și în viitor întărirea necontenită a conducerii și muncii colective, condiție esențială a desfășurării eu succes a întregii activități de partid. Consider că deficiențele manifestate în munca unor organe și organizații de partid, pe bună dreptate cri-

rea Adunare Națională, 653 deputați în sfaturile populare.Creșterea nivelului pregătirii politico- ideologice și profesionale a membrilor de partid se reflectă și în faptul că din totalul delegaților, 571 au absolvit diferite școli de partid, 276 au absolvit școli superioare de stat; 80 dintre delegați au titluri științifice, sînt academicieni, doctori și candidați în științe.Din documentele conferințelor regionale de partid rezultă că 171 delegați sînt membri de partid dinainte de 23 August 1944 ; 713 au o vechime în partid între 16 și 20 ani și 684 între 10 și 12 ani; 371 din totalul delegaților aleși au vîrsta pină la 35 ani: 895 între .36 și 50 ani și 302 au peste 50 de ani.Din datele de mai sus rezultă că la Congres participă un număr însemnat de comuniști, formați și căliți în focul luptei ilegale, cadre cu o bogată experiență în activitatea de partid, de stat și e- conomică, un număr mare de comuniști tineri, care luptă cu pasiune și devotament pentru înfăptuirea politicii partidului.Dintre delegați, 84,57 la sută sînt români, 9,25 la sută maghiari, 2,29 la sută germani, iar 3,89 la sută sînt din rîndul celorlalte naționalități.La Congres participă 269 femei, adică 17,16 la sută din totalul delegaților.
Tovarăși,Comisia de validare, verificînd documentele conferințelor organizațiilor regionale de partid și ale conferinței orașului București, a constatat că la alegerea delegaților pentru Congres au fost respectate întocmai Statutul partidului și normele de reprezentare stabilite de Comitetul Central al partidului.Ținînd seama de aceasta. Comisia de validare supune aprobării Congresului al IX-lea al P.C.R. validarea mandatelor celor 1 359 delegați cu drept de vot deliberativ și a celor 209 delegați cu drept de vot, consultativ.

ticate în raportul Comitetului Central, privesc și activitatea organizației noastre. Va trebui să ne preocupăm într-o mai mare măsură de pregătirea temeinică a problemelor care urmează să fie dezbătute, de participarea la dezbaterea lor a membrilor organului respectiv, a activiștilor de partid și de stat, cit și a celor mai buni specialiști.O deosebită atenție vom a- corda repartizării comuniștilor corespunzător pregătirii și priceperii fiecăruia, lărgirii și folosirii judicioase a activului de partid, promovării cu consecvență a spiritului critic și mai ales autocritic în toate verigile activității noastre. Ne propunem să extindem metoda grupelor de control alcătuite din activiști de partid și specialiști din diferite domenii de activitate, pentru a a- corda ajutor practic cît mai competent organelor și organizațiilor de partid. Expe- . riența de pină acum ne-a convins de eficacitatea acestei metode.Raportul Comitetului Central analizează în profunzime activitatea bogată desfășurată pe tărîmul muncii ideologice, al muncii de educare a membrilor, de partid, a maselor de oameni ai muncii, punînd totodată sarcini de mare răspundere în acest domeniu deosebit ele important al muncii de partid. Organizația P.C.R. a orașului București — puternic centru științific și cultural al țării — va face totul pentru ca activitatea sa ideologică să fie la nivelul marilor sarcini stabilite de Congres.Prin înfăptuirea planului cincinal, patria noastră va face un nou și important pas înainte pe calea transformării ei într-o țară socialistă înaintată, cu un înalt nivel de civilizație și de bunăstare a poporului. în același timp, fiecare dintre noi este însuflețit de ideea că prin realizările obținute în dezvoltarea economiei naționale țara noastră contribuie la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea prestigiului socialismului în întreaga lume. Partidul Comunist Român militează neobosit pentru* a-și aduce contribuția la întărirea coeziunii sistemului mondial socialist, a unității partidelor comuniste , și muncitorești, în numele intereselor fundamentale ale măreței noastre cauze comune — victoria socialismului și păcii în întreaga lume.Unanimitatea și entuziasmul cu care am adoptat hotărîrea cu privire la denumirea partidului constituie o reflectare a sentimentelor de emoție și adîncă bucurie cu care comuniștii, oamenii muncii din patria noastră au primit propunerea Comitetului Central ca partidul să se numească : „Partidul Comunist Român“; numele de partid comunist este scump oamenilor muncii : în el răsună ecoul marilor bătălii de clasă împotriva asupririi și exploatării ; el evocă exemplul de neuitat al vieții celor mai buni fii ai poporului nostru, luptători neînfricați pentru libertate, fericire și progresul patriei. Sub conducerea partidului comuniștilor, poporul nostru, în frunte cu clasa muncitoare, a realizat victoria socialismului și se îndreaptă cu pași siguri pe drumul însorit al societății comuniste.

Cuvintul tovarășului

NICOLAE AGACHI

Doresc ca în primul rînd să-mi exprim sentimentul de profundă recunoștință și fericire pentru minunatul prilej ce mi s-a oferit de a participa la Congresul al IX-lea al P.C.R. — eveniment de o importanță istorică deosebită în viața partidului și poporului nostru.Constatăm cu satisfacție și mîndrie că succesele importante obținute de poporul nostru în această perioadă, cît și programul de viitor al dezvoltării României socialiste, prezentate în Raportul Comitetului Central, sînt o continuare firească și neabătută a politicii partidului nostru comunist de dezvoltare armonioasă și echilibrată a întregii economii, un model de aplicare în mod creator a învățăturii mar- xist-leniniste la condițiile țării noastre.în cadrul general al dezvoltării producției mijloacelor de producție, o atenție deosebită s-a acordat creșterii producției de metal. Combinatul siderurgic Hunedoara, unitate de bază a industriei noastre siderurgice, a înregistrat în acești ani importante creșteri ale capacităților de producție, cu un înalt nivel de tehnicitate.Fosta uzină de fier a Hunedoarei, dotată cu utilaj rudimentar, care în anul 1938 producea 378 tone de otel electric a ajuns astăzi un puternic și modern combinat siderurgic care va produce în 1965 mai mult de 1,2 milioane tone fontă și aproape 2,3 milioane tone oțel. Aceste date demonstrează pe deplin grija și atenția deosebită acordată de partid acestui centru siderurgic, a cărui perspectivă și direcție de dezvoltare au fost stabilite încă din 1945, la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, așa cum de fapt a fost menționat în Raport.Creșterea producției specifice de oțel pe fiecare locuitor de la 22,2 kg în 1944, la circa 175 kg în 1965, cifră care sintetizează dezvoltarea industriei siderurgice românești în acești ani, a fost realizată în principal prin dezvoltarea Combinatului siderurgic Hunedoara.Numai în anii șesenalului, volumul de investiții acordat
Cuvintul tovarășului

NICOLAE ȘTEFAN
în numele celor peste 8 500 de muncitori, ingineri și tehnicieni care construiesc Hidrocentrala „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ de pe Argeș, raportez Congresului că ne-am îndeplinit sarcinile ce ne-au fost trasate și angajamentele luate în cinstea acestui eveniment de însemnătate istorică în viața partidului. S-au realizat pînă acum 36 km de tunele și galerii din cei 43 de km cît are întreaga lucrare ; barajul hidrocentralei, al cincilea baraj ca înălțime din Europa, a a- tins în aceste zile 138 m din cei 165 cît va avea în total, și ritmul de execuție asigură terminarea acestei lucrări la numai doi ani de la începerea betonării. în centrala subterană, lucrările de montaj se desfășoară într-un ritm viu la 3 din cele 4 turbine.Vreau să scot în evidență faptul că muncitorii și inginerii din execuție și proiectare, îndrumați de organizațiile de partid, au rezolvat cu succes o serie de probleme tehnice dificile, ivite pe parcurs. Hidrocentrala de pe Argeș, alături de alte mari obiective ale planului de șase ani, reprezintă o școală a voinței și a dîrzeniei, a eroismului colectiv.Raportul Comitetului Central al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut bilanțul marilor realizări obținute de oamenii muncii din patria noastră sub conducerea înțeleaptă a partidului și ne-a înfățișat vastul 

pentru dezvoltarea acestui centru siderurgic se ridică la importanta sumă de 4,55 miliarde lei. în această perioadă, la Combinatul siderurgic Hunedoara au intrat în producție furnalul nr. 7 de 1 000 mc, 5 cuptoare Martin de 400 t. pentru fiecare șarjă capacitate, un complex nou de laminoare cu 5 linii continui, precum și alte obiective importante prevăzute în Directivele celui de-al VlII-lea Congres al partidului.Noile construcții siderurgice date în funcțiune în anii șesenalului se caracterizează prin- tr-un înalt nivel tehnic de mecanizare și automatizare. Prin punerea în funcțiune a unor asemenea agregate, prin formarea unui puternic nucleu de specialiști cu pregătire superioară, prin calificarea și ridicarea calificării muncitorilor, au sporit mult producția și productivitatea muncii. Aceasta a făcut posibil ca numai între anii 1960— 1965 producția de fontă la combinat să crească de 2 ori, cea de oțel de peste 3 ori, iar de laminate finite mai mult de 10 ori față de anul 1959. în anul 1965, ultimul an al șesenalului, Combinatul siderurgic Hunedoara va produce peste 61 la sută din producția de fontă, mai mult de 67 la sută din producția de oțel și 56 la sută din producția de laminate a întregii țări.Cu un singur agregat — furnalul de 1 000 mc — realizăm în prezent numai în 20 de zile întreaga producție de fontă a Hunedoarei din anul 1938.La școala producției din combinat, o dată cu darea în exploatare a agregatelor si utilajelor, au crescut oamenii. Ei stăpînesc mai bine procesele tehnologice moderne de fabricație a metalului, se întrec fără încetare în lupta pentru produse din ce în ce mai multe și de calitate superioară. Potrivit indicației conducerii partidului, ne-am îndreptat atenția spre creșterea de oameni calificați, capabili să exploateze și să întrețină tehnica modernă cu care este înzestrat combinatul nostru.în etapa actuală, cînd în fața siderurgiei românești se pun sarcini importante, legate 

program al dezvoltării patriei noastre în viitorii ani.Constructorii Hidrocentralei de pe Argeș au primit cu multă bucurie proiectele de Directive ale celui de-al IX-lea Congres al partidului; Acest program profund științific, elaborat de partid pe baza posibilităților, a resurselor multilaterale ale țării, va duce la dezvoltarea în continuare, în ritm susținut, a industriei noastre socialiste, la creșterea potențialului economic al patriei, la ridicarea nivelului de trai material si cultural al oamenilor muncii.Pentru noi, constructorii din sectorul energetic, prezintă o deosebită importanță proiectul de Directive privind valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în următorii 10 ani. Creșterea producției de energie electrică de la 17,7 miliarde lcWh în 1965 la 32—34 miliarde în 1970 și la 55—60 miliarde în 1975, din care 10 miliarde furnizați de hidrocentrale, ilustrează importanța sarcinilor ce revin constructorilor din sectorul hidroenergetic.Directivele prevăd ca hidrocentrala pe care o construim să intre în funcțiune în 1966, la numai 5 ani de la atacarea lucrărilor de bază. Ne angajăm să depunem toate eforturile'pentru realizarea acestei sarcini.Pentru următorii 10 ani se prevede construirea a noi hidrocentrale pe rîurile Lotru, Sebeș, Someș, Șiret, Olt, Criș. 

de construcția noului centru siderurgic de la Galați, colectivul nostru și-a propus să intensifice activitatea de pregătire a cadrelor, care să contribuie in mod direct la punerea în funcțiune a noilor capacități.Grija partidului și statului nostru a fost simțită din plin nu numai în ce privește dezvoltarea combinatului, ci și în celelalte domenii de activitate. Realmente putem vorbi a- cum despre un oraș nou și modern la Hunedoara, cu o populație de peste 62 000 locuitori, pentru care numai în primii cinci ani ai șesenalului s-au construit din fondurile centralizate ale statului aproape 5 000 de apartamente noi, confortabile, spații comerciale, o casă de cultură, iar în prezent se află în construcție un modern complex spitalicesc. Imaginea Hunedoarei de astăzi ne apare și mai clară, dacă ținem seama de faptul că numai numărul elevilor care frecventează diferite școli este acum de aproape 2 ori mai mare decît întreaga populație a orașului din anul 1938. Pentru sprijinul acordat dezvoltării combinatului, pentru condițiile social-culturale create siderurgiștilor hunedorenl, ne exprimăm profunda recunoștință și întregul nostru devotament față de conducerea partidului nostru.în numele organizației de partid și al întregului colectiv al combinatului, raportez conducerii partidului că toate angajamentele luate în cinstea celui de-al IX-lea Congres au fost îndeplinite cu succes. De la începutul anului, Combinatul siderurgic Hunedoara a dat patriei peste plan 41500 tone fontă, mai mult de 20 000 tone oțel, 12 000 tone laminate finite și alte produse în valoare totală de aproape 44 milioane lei.Siderurgiștii hunedoreni, alături de ceilalți oameni ai muncii din patria noastră, au primit cu deosebit entuziasm și bucurie proiectele de Directive ale Congresului privind dezvoltarea României socialiste în etapa viitoare. în frunte cu comuniștii, ei au dezbătut cu multă răspundere aceste importante documente. La Hunedoara, producția va trebui să crească în următorii 

cu o putere instalată totală de aproape 1,5 milioane kW.Raportul Comitetului Central subliniază că o preocupare centrală pentru organele de partid și de stat va trebui să fie creșterea eficienței economice a ■ investițiilor. Pe a- ceastă linie ridic următoarea problemă: în dezvoltarea construcțiilor hidroenergetice este deosebit de important să se cunoască ordinea de atacare în timp a lucrărilor, pentru a se putea crea un decalaj corespunzător între proiectare și execuție. Cunoscîndu-se ordinea de atacare a lucrărilor se pot realiza și proiectele din vreme, iar cunoașterea proiectelor ar da posibilitate constructorilor ca, paralel cu desfășurarea lucrărilor pe șantierele actuale, să deschidă la momentul oportun șantiere de pregătire a obiectivelor noi, care să execute drumurile de acces, locuințele provizorii, alimentările cu apă și energie electrică, spațiile de depozitare a materialelor și în general lucrările de primă urgență ale înființării noului șantier.în vederea scurtării termenelor și reducerii cheltuielilor la lucrările de organizare, propun să se studieze posibilitatea tipizării proiectelor a- cestor lucrări. Proiectele tip ale Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare sînt întocmite pentru șantiere obișnuite de construcții, cu o durată relativ mică. Studierea și intro- 

cinci ani cu 300 mii tone fontă, aproape 600 000 tone de oțel și aproape 500 000 tone de laminate. Semnificativ este faptul că numai sporul producției de oțel la combinatul nostru pînă în 1970 reprezintă întreaga producție de oțel a țării din anul 1950.Am reținut din raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu sarcina de mare răspundere ce stă în fața noastră, de a spori într-un ritm, mai susținut producția de’ oțeluri aliate, astfel ca în anul 1970 să realizăm în combinat o producție de oțeluri aliate de 2,8 ori mai mare decît în acest an. Pentru realizarea a- cestui salt calitativ, pe care va trebui să-1 obținem în perioada următoare, încă din a- cest an au fost luate măsuri de reconstrucție și modernizare a unor importante sectoare de producție.în același timp, din documentele prezentate Congresului spre dezbatere, s-au desprins sarcini deosebit de importante pentru oamenii muncii din industria siderurgică, privind îmbunătățirea calită-| ții oțelului și îmbogățirea gamei sortimentale.Un sprijin prețios putem primi din partea institutelor de cercetări și de învățămînt superior, a oamenilor de știință care pot să colaboreze mai eficient cu colectivul nostru și în mod deosebit mai operativ, în așa fel, ca împreună să realizăm într-un timp scurt sarcinile majore puse în fața siderurgiștilor de conducerea noastră de partid și de stat. Cu ajutorul Ministerului Industriei Metalurgice va trebui să rezolvăm problemele de ansamblu privind corelarea capacității de producție din sectorul oțelării cu sectorul laminoare. precum și a capacităților de producție a oțelurilor de calitate superioară cu posibilitățile de prelucrare a acestor oțeluri.Pentru o mai bună planificare și organizare a producției de laminate este necesar să se revizuiască condițiile fundamentale de contractare și livrare a produselor metalurgice, întrucît acestea nu mai corespund nivelului actual de producție al combinatului și în general nivelului siderurgiei noastre.în încheiere vă rog să-mi permiteți, dragi tovarăși, să asigur încă o dată Comitetul Central al partidului de întregul devotament al siderurgiștilor hunedoreni, de hotărîrea lor fierbinte de a lupta pentru a traduce în fapt politica înțeleaptă a partidului, care conduce poporul român spre comunism, fericire și bunăstare.
ducerea unor proiecte tip, care să țină seama de condițiile existente pe șantierele hidroenergetice, de diversitatea mare a construcțiilor necesare, care se repetă la fiecare șantier de acest gen, ar avea efecte pozitive atit asupra organizării lucrărilor, cit și asupra reducerii costului acestor lucrări.Una din problemele importante asupra cărora noi. constructorii, trebuie să ne îndreptăm toată atenția în viitor, este realizarea lucrărilor în cel mai scurt timp, cu o înaltă productivitate și o eficiență economică sporită. Pentru aceasta, o condiție esențială este mecanizarea complexă a lucrărilor care necesită un volum mare de muncă, în următorii ani, Directivele prevăd executarea unor lucrări care însumează sute de kilometri de tunele și galerii, milioane de metri cubi de ex- cavații și betoane. Pentru a promova cu hotărîre progresul tehnic in mecanizarea lucrărilor de construcții, se impune ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să studieze și să realizeze utilaje specifice acestor lucrări, cu care să fie dotate viitoarele șantiere.Pe șantierul de construcții al căii ferate Bumbești-Live- zeni, în anul 1948, se spunea : „Cu partidul nostru-n frunte spargem munte după munte“ și „Cu sapa și cu lopata, vom da șantierul gata“.Dacă prima lozincă este și va rămîne valabilă șl în viitor, a doua devine de domeniul trecutului, datorită introducerii și extinderii mecanizării în construcții. Desigur, pe șantierele noastre mai sînt încă posibilități de mecanizare și sînt convins că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, care reușește să realizeze utilaje la nivelul tehnicii actuale în mai toate domeniile de activitate, ne va ajuta în această direcție.După ce s-a referit la unele probleme ale calificării cadrelor, vorbitorul a spus : Din experiența șantierelor noastre în ce privește folosirea utilajelor rezultă ță este necesară asigurarea la timp și în cantitate suficientă a pieselor de schimb. Măsura prevăzută «în Directive de a se spori nivelul producției pieselor de schimb de cel puțin două ori în 1970 față de 1965 va duce la îmbunătățirea exploatării utilajelor cu care sîntem înzestrați.Munca noastră, a constructorilor de pe șantierele hidroenergetice, reprezintă o mică parte a muncii creatoare a întregului popor. Ne angajăm să depunem toate eforturile, să ne perfecționăm experiența tehnică și organizatorică pentru a traduce în viață prevederile Directivelor, contribuind, alături de toți oamenii muncii, sub conducerea partidului, la înflori”ea continuă a patriei dragi — Republica Socialistă România.



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CuVîntuI tovarășului

CRISTOFOR SIMIONESCU

Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este un document a cărui semnificație nu poate fi înțeleasă în afara procesului istoric început o dată cu cucerirea revoluționară a puterii politice de către clasa muncitoare sub conducerea partidului.Deși sa referă la perioade de timp distincte, dintre care una a trecut, iar alta abia se deschide, documentele prezentate Congresului al IX-lea constituie expresia nestăvilitei mișcări înainte a poporului român, spre noi culmi de civilizație și cultură, luminate de cele mai înalte idealuri pe care omul și le poate propune.Grandiosul program de progres social, care constituie esența Directivelor, își are temeiuri, cu grijă măsurate, în înfăptuirile de pină acum, in intensitatea fluxului de energie creatoare a poporului, în știința ' și înțelepciunea de conducere a încercatului cir- maci — Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul său Central. Conducerea partidului nostru a desăvîrșit acest program de progres, fo-, losind judecata și sfatul milioanelor de oameni ai muncii, care au dezbătut cu entuziasm și înaltă conștiință civică proiectele de Directive.în ansamblul istoricelor realizări economice și social - culturale pe care întregul popor le raportează celui de al IX-lea Congres al partidului se cuprind la loc de frunte și succesele școlii superioare. Mai mult de o pătrime din numărul inginerilor’ ce activează astăzi în economie au absolvit institutele tehnice do învățămînt în anii actualului plan șesenal. Politehnica și Institutul Agronomic din Iași au satisfacția de a fi dat patriei socialiste în această perioadă 3 700 ingineri cu variate pro- file; aceștia au putut să-și însușească temeinice cunoștințe inginerești, datorită creșterii bazei materiale a în- vățămintului superior, îmbunătățirii conținutului său, întăririi caracterului educativ al

CuVîntuI tovarășului 
ANGHEL MIRCEA DAN

Sinteză și totodată analiză de o mare profunzime, Raportul de activitate al Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu impresionează puternic prin justețea aprecierilor și însemnătatea problemelor supuse dezbaterii.Dat fiind domeniul meu de activitate, atenția mi-a fost îndeosebi atrasă de acea parte a Raportului în care sînt tratate problemele ^agriculturii.Datorită sprijinului primit din partea partidului și statului, care ne-au pus la dispoziție tractoare și mașini moderne, credite pe termen lung și în condiții deosebit de avantajoase, îndrumare tehnică din partea specialiștilor, semințe de mare productivitate, îngrășăminte chimice, cooperativa noastră agricolă din comuna Grindu, regiunea București, a făcut an de an pași mari înainte. Cei 168 de membri și candidați de partid au fost totdeauna în fruntea tuturor acțiunilor, mobilizînd prin exemplul lor masa țăranilor cooperatori. Repartizarea comuniștilor în locurile cheie ale procesului de producție a 

școlii, adincirii legăturii sale cu practica.Centrul universitar Iași asigură astăzi, mai mult ca ori- cind, un climat deosebit de favorabil pentru pregătirea cadrelor tehnice superioare. Intr-adevăr, în procesul neabătut. de industrializare socialistă a țării, partidul și guvernul au adăugat vechiului nostru centru cultural-științi- fic atribute noi și esențiale — prin construirea de mari unități industriale — care îi întregesc ființa și garantează progresul său multilateral. Cadrele didactice și studenții beneficiază astfel de toate posibilitățile instruirii oferite de o tehnică la cel mai înalt nivel, cu care au fost înzestrate marile combinate și uzine realizate in Iași și în întreaga Moldovă.Raportul prezentat la Congres puhe în fața școlii de toate gradele, și implicit a școlii superioare, sarcini sporite și complexe, proprii actualei etape de dezvoltare a societății noastre ; ele privesc atit îmbunătățirea continuă a sistemului de învățămînt, cît și ridicarea nivelului său calitativ. în acest cadru, o însemnată răspundere pentru formarea a circa 110 000 specialiști de înaltă calificare revine învățămîntului superior tehnic și economic, chemat să asigure promoții destoinice, deplin stăpîne pe procesul organizării și conducerii producției.Cu o înțelepciune și clarviziune pe care nu le putem îndeajuns omagia, conducerea partidului a orientat procesai de industrializare socialistă spre înzestrarea cu tehnica cea mai modernă, de maximă productivitate și eficiență e- conomică.în astfel de condiții, inginerii se cer formați la nivelul acestei tehnici și totodată capabili să urmărească rapidele ei transformări ulterioare, deoarece un inginer lucrează în producție zeci de ani. Se pune evident întrebarea cum poate răspunde mai din plin învățămîntul tehnic superior acestei necesități o- 

asigurat aplicarea cu consecvența a indicațiilor date de partid în direcția creșterii producției agricole.De curînd, am încheiat recoltarea celor 1 220 ha grîu, obținînd o producție de 2 800 kg în medie la hectar, cu 1 000 kg mai mult deeît în anul trecut. Culturile de floarea soarelui, sfeclă de zahăr și porumb, se prezintă bine. Averea obștească a cooperativei este de aproape 18 milioane lei, fondul de bază depășind 12 milioane lei. Veniturile bănești, la sfîrșitul anului, vor fi de circa 15 milioane, ceea ce ne va permite să retribuim fiecare zi-muncă cu 37 lei în produse și bani. Iată baza de la care au pornit membrii cooperativei noastre cînd au dezbătut proiectele de Directive ale Congresului, care, în cadrul vastului program de dezvoltare a economiei naționale, acordă o deosebită importanță agriculturii.Noi, cooperatorii din numeroase unități agricole din regiunea București, am avut deosebita bucurie de a dezbate Proiectele de Directive ale celui de-al IX-lea Congres în 

biective. în loc de a modifica cu o frecvență uneori dăunătoare structura planurilor de învățămînt, putem realiza a- daptarea căutată și asigurarea capacității de asimilare viitoare a inginerului, modifi- cînd în principal și la scurte intervale conținutul procesului de instruire. întărirea pregătirii teoretice de bază, îmbunătățirea sistemului de cunoștințe esențiale, introducerea în cursuri a noilor fapte și a generalizărilor celor mai înalte, care reflectă profund e- sența fenomenelor și mai presus de toate formarea gîndirii științifice a studenților, acestea sînt căi eficace pentru a pregăti la nivelul cerințelor actuale pe inginerii care nu voi’ fi astfel copleșiți de ritmul și amploarea progresului tehnic de mîine.învățămîntul tehnic superior are nu numai sarcina de a pregăti cadre capabile să mî- nuiască tehnica existentă, receptive la tot ce este nou, înaintat, ci și pe aceea de a forma cercetători, creatori în tehnică. Această sarcină derivă atît din interesele dezvoltării economiei noastre cît și din necesitatea de a spori necontenit prestigiul științei și tehnicii românești, contribuția lor la progresul mondial. în unitățile noastre de învățămînt și cercetare, în laboratoarele și serviciile de concepție din uzine lucrează numeroși ingineri și este sigur că numărul acestora va spori în viitor. Inginerul devine tot mai mult un om de știință șl trebuie pregătit temeinic în această perspectivă. Adîncirea considerabilă a instruirii fundamentale a stu- dențimii, atragerea sa la munca de cercetare, orientarea tot mai fermă a proiectelor ele diplomă spre teme care implică contribuții personale, deprinderea tineretului din școala tehnică superioară cu consultarea surselor bibliografice primare, iată numai cîteva din măsurile care se cer amplificate și generalizate spre a răspunde noilor exigențe în formarea inginerilor.Avîntul muncii de cercetare în institutele noastre de în- 

prezența conducătorilor de partid și de stat. Prețioasele indicații date cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului, ne-au însuflețit un puternic imbold în muncă.în legătură cu măsurile care vor contribui la creșterea producției agricole, raportul de activitate al Comitetului Central subliniază că suprafețele irigate urmează să crească în următorii cinci ani cu 400 000 ha, ajungînd în 1970 la 600 000 ha.Pentru noi, cei care practicăm agricultura în cîmpia Bărăganului, unde precipitațiile sînt relativ reduse și foarte neregulate, lipsind mai ales în perioadele cele mai importante pentru dezvoltarea plantelor, problema extinderii suprafețelor irigate capătă o însemnătate deosebită. De altfel, această problemă este în atenția conducerii partidului de mai multă vreme.La indicația organelor de partid, și cu sprijinul specialiștilor, am trecut în anul 1960 la amenajarea unor terenuri irigate, folosind pentru
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vățămînt tehnic superior este astăzi o caracteristică. Să cităm numai faptul că la Institutul Politehnic din Iași, numărul temelor realizate în ultimul an depășește pe cel al tuturor cercetărilor efectuate în primele sale patru decenii de existență. Cu toată incontestabila valoare a producției noastre științifice, este fără îndoială necesară o orientare mai ferm axată pe problemele de bază ale economiei și spre cele de mare actualitate din diferitele ramuri ale științelor tehnice.Rolul deosebit al științei în epoca contemporană, multilateralele sale implicații impun coordonarea activității de cercetare pe plan național. Folosirea optimă și cu chibzuială a tuturor resurselor materiale și umane, concentrarea eforturilor spre lărgirea potențialului științific al țării, spre evitarea paralelismelor inutile, spre realizarea unei efi- ciențe maxime a cercetării științifice reprezintă obiective majore ale acestei acțiuni.Coordonarea activității științifice pe plan național va realiza contacte largi între forțele care cultivă cercetarea în toate ramurile și diferite nivele, canalizîndu-le într-un mare fluviu al științei românești. Acestea sint temeiurile în baza cărora îmi exprim deplinul acord cu propunerea cuprinsă în raport referitoare la crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice.Stimularea schimbului larg de opinii, confruntarea deschisă a punctelor de vedere animate de spirit constructiv ș’i de deplină obiectivitate științifică — prevederi ale raportului —. reprezintă mijloace de maximă eficiență pentru ridicarea nivelului calitativ al creației, stimularea gîndirii înaintate și adîncirea permanentă a cunoașterii științifice.Deși folosită încă sporadic în Centrul universitar Iași, a- ceastă metodă s-<a dovedit generatoare de valori în toate domeniile de activitate cultu- ral-științifice și sociale.Importanța deosebită acordată în documentele Congresului al IX-lea științei și rolului său în promovarea tehnicii înaintate a entuziasmat cadrele didactice din învățămîntul tehnic superior, mobilizîndu-le să intensifice munca de cercetare, să o lege mai strîns de nevoile practice ale construirii socialismului, să-i sporească eficiența materială și ideală.
aceasta rezervele de apă din pinza freatică. Pînă în prezent, am forat 30 de puțuri cu ajutorul cărora irigăm 170 de ha cultivate cu legume și lucerna, iar în viitor vom mări suprafața irigată, folosind a- ceeași sursă de apă, pentru extinderea irigațiilor și la alte culturi, îndeosebi la porumb și la sfecla de zahăr. Sporirea suprafețelor irigate o vom realiza numai cu fonduri proprii.în Raportul prezentat se prevede alocarea unui volum însemnat de investiții pentru mărirea spațiilor de depozitare și îmbunătățirea condițiilor de conservare a produselor, ceea ce are o importanță deosebită și pentru unitățile producătoare.De aceea, socotesc că este necesar să se studieze de către organele competente problema construirii unor baze de recepție, amplasate cît mai a- proape de unitățile agricole mari producătoare de cereale, în cazul nostru, amenajarea unei baze de recepție în gara Grindu, ar însemna scurtarea termenului de predare a cantităților contractate de la 108 la numai 35 zile. Ca atare, vom putea economisi timp, zile- muncă, carburanți, material rutier și, în mod firesc, cheltuielile de producție s-ar reduce simțitor, ar crește rentabilitatea și s-ar ridica valoarea zilei-muncă. în plus, s-ar reduce pierderile cauzate a- cum de transportul la mari distanțe îndeosebi toamna.Consider, de asemenea, foar

te importantă problema ridicată în Raportul Comitetului Central în legătură cu necesitatea găsirii celei mai bune soluții în vederea pensionării membrilor cooperatori care, la un moment dat, datorită vîrs- tei înaintate, nu mai pot munci. Ținînd seama de nivelul de dezvoltare la care au ajuns unitățile noastre, cred că este necesar să se atribuie

Cuvin tul tovarășului 
TITUS POPOVIC!

Există în viața popoarelor momente esențiale în care cele trei dimensiuni ale timpului se unesc într-o strălucită sinteză, completîndu-se, lă- murindu-se și definindu.-se una pe alta: trecutul proiectează asupra prezentului lumina vie și puternică a înțelegerii, iar din faptele, realitățile și visurile prezentului se conturează, limpede și în- suflețitor, profilul viitorului.Trăim cu toții un astfel de moment, acum, aici: comuniști căliți în focul marilor bătălii de clasă, în celulele Doftanei, în închisori și lagăre, făuritorii celei mai bărbătești pagini din istoria României moderne, deveniți constructori a căror viață de muncă neprecupețită și gin- dire creatoare, ale căror zile și nopți sînt înscrise, ca să- mînța în arbore, în fiecare realizare cu care ne mîndrim; tineri care am deschis ochii înțelegerii în anii puterii populare, în sufletul și-n conștiința cărora partidul a înscris pentru totdeauna poruncile celui mai înalt ideal pe care-1 cunoaște omenirea: idealul eliberării omului, al transformării lumii, prin om și pentru om.In această sală răsună nu numai glasurile noastre, ra- ^portind partidului bucuriile, nădejdile, realizările, frămîn- tările, aspirațiile — adică ceea ce constituie esența vieții noastre, — ci freamătul creator al unui întreg popor, unit ca un zid de granit în jurul partidului, în jurul încercatei sale conduceri.Dacă aș încerca să definesc sentimentul general, unanim, care a însuflețit poporul nostru în perioada premergătoare Congresului, atunci cînd fiecare om al muncii, discu- tînd proiectul de Directive și proiectul de Statut al P.C.R. avea certitudinea că participă la împlinirea și la desăvîrșirea propriei sale vieți și mai ales acum cînd aceste proiecte vor deveni îndreptarul activității patriei, n-aș putea găsi pentru definirea acestui sentiment unanim deeît cuvintele: o profundă, o nestrămutată încredere.E și firesc să fie așa.Istoria — acest judecător implacabil și fără drept de apel — a dovedit pas cu pas, în fiecare etapă, justețea politicii partidului nostru, singurul partid în istoria atît de zbuciumată și de atîtea ori tragică a acestui popor, care a spus totdeauna oamenilor adevărul, la greu și la bine, în situațiile cele mai complexe, mobilizînd astfel și unind în jurul său în mod indestructibil toate forțele creatoare, toată energia nesecată, întreaga dragoste a unui popor harnic., inteligent, talentat, cu suflet larg, sănătos, vesel, însetat de perfecțiune, de auto-depășire; 

fn timpul unei paure

în acest scop un procent mai mare din veniturile anuale ale fiecărei cooperative. După părerea mea, merită să fie studiată oportunitatea unificării pe raion a fondurilor provenite de la fiecare unitate, cea ce ar duce la o mai mare omogenitate și certitudine în asigurarea pensiilor, la lichidarea unor neajunsuri ale actualului sistem de ajutorare a bătrînilor.

Singurul partid al cărui atotcuprinzător program de luptă a răspuns aspirațiilor seculare de libertate, demnitate și fericire ale poporului nostru, de atîtea ori mințit, de atîtea ori înșelat, de atîtea ori jefuit;Singurul partid care a făcut față cu strălucire complexului proces al cuceririi puterii, al construirii unor noi relații umane și care — din anii grei și glorioși ai reconstrucției, n-a făgăduit nimănui marea cu sarea, n-a fluturat utopii menite să ascundă dura realitate, ci a spus fiecărui om al muncii: „Iată, a- ceasta este realitatea — a- cestea sînt căile ei de transformare — viitorul nostru și al urmașilor noștri stă în mîi- nile fiecăruia, în munca, în patriotismul, în spiritul de sacrificu al fiecăruia“.Sentimentul acesta de încredere, izvor viu și nesecat de optimism, de avînt, de căutări creatoare, de bucurie de a trăi, a crescut, s-a întărit, an de an, hrănit de una din trăsăturile fundamentale ale politicii partidului nostru: consecvența sa de oțel, profund științifică, care aplică în mod creator învățătura marxist-leninistă la condițiile specifice ale României, ferind procesul făuririi socialismului de subiectivism, de erori și de confuzie. Și aceasta constituie meritul său nepieritor în fața istoriei, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în fața poporului român.Fiecare rînd al Raportului Comitetului Central, fiecare cifră cuprinzînd în ea o frîn- tură din ziua de mîine; noi fabrici și uzine pe care ochii noștri le localizează de pe a- cum pe harta viitorului; șosele și maternități, kilowați- oră și școli, păduri și blocuri, kilograme în plus la hectar și bătrînețe fără griji — toate acestea, în sobrul lor limbaj, vorbesc în primul rînd despre om.In lumina acestor perspective reale, pentru noi, scriitorii, cuvintele clarvăzătoare ale partidului capătă o nouă și strălucită confirmare practică. Pentru că în acești 21 de ani, înscriși în viața României cu litere de aur, cartea n-a devenit numai un bun cu dărnicie pus la îndemîna tuturor, ci o necesitate vitală, ca pîinea.Fiecare dintre noi, con- știenți de condițiile în care muncim, nu putem uita niciodată strigătul deznădăjduit al marelui Eminescu: „Poezie- Sărăcie!“; scrisorile sfîșie- toare în care un Caragiale cerea cîțiva poli împrumut ca să-și cumpere lemne; patul de spital la secția săracilor, unde și-a închis ochii Bolintineanu; groapa comună de la Palermo, singurul loc de odihnă pentru oasele trudite ale lui Bălces-

Comuniștii din organizația noastră — a continuat vorbitorul — au acordat o înaltă apreciere Proiectului de Statut al Partidului Comunist Român care conține prevederi a căror îndeplinire va asigura ridicarea pe o treaptă mai înaltă a muncii organelor și organizațiilor de partid, mobilizarea maselor pentru 

cu. Nu putem uita niciodată atîtea valori de neînlocuit, irosite, disprețuite, înșelate — care au ars totuși ca o flacără înaltă în mijlocul unei rușinoase indiferențe, și aceas- sta, mai cu seamă astăzi, cînd, scriitorii au primit cel mai înalt titlu de onoare și glorie: „ajutoare de nădejde ale partidului“.In lumina acestor adevăruri, cred că sentimentul cel mai puternic pe care l-a sădit în noi partidul, este sentimentul responsabilității plenare față de tot ceea ce ne înconjoară, față de marile idealuri ale socialismului și comunismului, față de oamenii care, prin munca lor, transformînd lumea, se transformă pe ei înșiși eroi, cititori și judecători pretențioși ai cărților noastre. Acest sentiment care opune ireductibil pe scriitorul-cetățean, scrii- torului-singur, scriitorului care cultivă o iluzorie „libertate“ de-a fi inutil, a dat în zilele noastre un conținut deplin dezideratului antic: „Nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin".Adevărata libertate — simplă și clară, ca toate marile adevăruri, înseamnă pentru scriitorul zilelor noastre angajarea totală în slujba celor mai înalte idealuri ale omenirii, înseamnă a răspunde cu ce e mai bum în el aspirațiilor înaintate ale epocii, a- ceastă patrie a noastră, a tuturor, în timp.Și o spunem deschis: aceasta constituie mîndria și rațiunea noastră de a fi!Din primele zile ale cuceririi puterii, atunci cînd lumea n-avea pîine și acoperișuri, cînd aproape în fiecare familie exista un scaun gol la masa de seară, cînd în mijlocul ruinelor și mizeriei, al sufletelor mutilate de marea tragedie a războiului, răsunau și glasurile cobitoare ale unora care prevesteau „criza culturii“ identificînd dispariția clasei lor cu dispariția universului — grija partidului față de literatură, această oglindă și mărturie a vremii, s-a manifestat mereu atent față de specificul artei.Pentru fiecare scriitor demn de. acest nume, cuvintele „îndrumarea literaturii de către partid“ au un conținut precis al cărui rezultat îl constituie cele mai bune pagini ale noastre: atenție, căldură, înțelegere, sprijin în momentele de impas, deplinul respect al personalității creatoare și mai a- les menținerea unui climat principial fără de care făurirea unei culturi noi, superioare, este un non sens.Partidul, care se caracterizează printr-o analiză principială și lucidă a realității, sub toate aspectele ei, ne-a îndreptat spre această realitate, izvorul veșnic viu și nesecat al adevăratei arte din- totdeauna; ne-a învățat că scriitorul dacă vrea să pă- 

realizarea mărețelor perspective ce se deschid României Socialiste, în lumina Directivelor celui de-al IX-lea Congres al Partidului. De aceea, ca membru de partid, îmi exprim adeziunea totală față da proiectul de Statut, legea fundamentală a activității tuturor comuniștilor, și voi lupta cu consecvență pentru traducerea ei în viață.

trundă spre inimile oamenilor trebuie să trăiască din plin, cu toate antenele, viața lor; partidul ne-a dat adevăratul exemplu de curaj creator.Așa cum reiese cu deplină claritate din Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român — prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin tot ce a realizat mai valoros și mai durabil, literatura noastră nouă alcătuiește un capitol însemnat în istoria culturii române. Cele mai valoroase opere din anii aceștia și-au cîștigat stima și dragostea cititorilor, atunci cînd autorii lor și-au pus întregul talent, forța lor de observație și generalizare în slujba oglindirii marilor transformări prin care trece patria ; atunci cînd personalitatea lor artistică proprie a izbutit să fixeze noutatea profun.ă a experienței istorice trăite de poporul român, atunci cînd omul zilelor noastre s-a regăsit in paginile cărților, cu bucuriile, speranțele, căutările, cu măsura, stă- pinirea, îndrăzneala, umorul și modestia lui.Spiritul de muncă care-î caracterizează pe comuniști înseamnă, în primul rînd, tendința activă spre autodepășire. De aceea, în aceste momente solemne în care în cel mai înalt for al gîndirii și acțiunii comuniste ne analizăm viitorul, cred că exprim sentimentul unanim al tuturor colegilor mei de breaslă spunind că fiecare din noi simțim că a- vem datorii uriașe, nelimitate față de poporul care ne-a născut, ne-a hrănit și ne-a dat acele trăsături spirituale care constituie trăsătura dominantă a vieții și activității noastre. Iar sentimentul acestei datorii trebuie să se transforme în cărți.Interesul și prestigiul de care se bucură astăzi țara noastră in lume ne obligă să înfățișăm cu mijloacele specifice literaturii realitățile noastre socialiste. Avem nevoie de opere care să zugrăvească artistic trecutul de luptă al poporului nostru, viața și lupta clasei muncitoare, a partidului său, sub conducerea căruia poporul nostru și-a luat destinul în propriile mîini, și e bine, e necesar — așa cum spunea bătrînul Mi- ron Costin : „Cu cele trecute să precepem cele viitoare“.Unul din învățămintele cele mai prețioase, îndreptar permanent al activității scriitoricești este indicația cuprinsă în Raportul C.C. în care se arată că realitatea vremii noastre, transformările subtile, complexe petrecute în conștiința oamenilor, constituie esența noutății și vigorii literaturii noastre, originalitatea ei de substanță, un cimp vast de investigații cu adevărat înnoitoare.Eternitatea unui scriitor este în funcție de contemporaneitatea lui. Pentru a cuceri înaltul titlu de scriitor contemporan, datoria noastră fundamentală este să oglindim viața de azi a poporului, să atacăm — cu acel curaj al cărui exemplu ni l-a dat întotdeauna partidul, problemele din ce în ce mai complexe ale desăvîrșirii noii societăți, lupta multiplă între nou și vechi, pentru că niciodată noul nu s-a afirmat de la sine, în virtutea cine știe cărei inerții, ci în lupta permanentă, niciodată slăbită, cu rămășițele vechii mentalități, cu tot ceea ce e inerție, stagnare, automulțu- mire.Avem ce spune lumii. Dar trebuie să o spunem în așa fel îneît să ni se poată aplica și nouă, scriitorilor, formula din ce în ce mai încetățenită în viața noastră : la nivelul tehnicii mondiale.Acestea nu sînt simple deziderate, ci un angajament pe care ni-1 luăm aici, în fața Congresului, într-un moment în care întreg poporul român, strîns unit în jurul partidului își întrevede viitorul strălucit, pe care-1 merită, pe care va ști să și-1 făurească.



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cuvintarea de salut a tovarășului

LEONID BREJNEV
Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în numele întregului nostru partid și al poporului sovietic transmitem delegaților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România Socialistă, un fierbinte și frățesc salut. Aplau

ze puternice). Urăm din toată inima, tovarăși, succes lucrărilor Congresului, care are — ceea ce se poate spune cu certitudine de pe acum — o u- riașă importanță în viața partidului și a țării dv.Delegația P.C.U.S. a ascultat cu mult interes raportul tovarășului Ceaușescu și cu- vîntările altor tovarăși. Asupra noastră a produs o mare impresie atmosfera care domnește la Congres — atmosferă de elan, de entuziasm — și totodată spiritul de lucru, a- bordarea concretă a rezolvării marilor probleme care stau în fața partidului și a țării.Congresul dv. marchează intrarea României în cel de-al treilea deceniu de dezvoltare pe calea socialistă. într-o perioadă istorică scurtă socialismul a învins la orașe și sate. Pretutindeni pe pămîntul României pot fi văzute roadele a- cestei victorii: mari întreprinderi industriale, o agricultură în plină dezvoltare, cartiere bine amenajate ale orașelor și așezărilor sătești, stațiunile climaterice însorite de pe litoralul Mării Negre. în toate acestea s-a investit multă muncă a poporului, talent și inspirație. La baza tuturor a- cestor realizări se află uriașa activitate organizatorică a comuniștilor români, care conduc cu încredere țara lor pe drumul larg și luminos al socialismului.în prezent poporul român pășește la rezolvarea unor sarcini mai mari și mai complexe în domeniul dezvoltării economiei și culturii, al ridicării nivelului de trai. împreună cu dv. sîntem. încredințați că planurile elaborate de Partidul Comunist Român, cu participarea și sprijinul maselor de oameni ai muncii, voi- fi realizate cu succes. (Aplauze). Urăm noi și glorioase succese poporului frate român și avangărzii sale de luptă — partidul comuniștilor români — în dezvoltarea și întărirea continuă a socialismului. (Vii 
aplauze).

Dragi tovarăși,De la această înaltă tribună am vrea să vorbim despre principalul lucru care frămîn- tă astăzi pe comuniștii din întreaga lume, de care depind în mare măsură victoriile noastre ulterioare — despre necesitatea unității și solidarității tuturor forțelor revoluționare din lume.
Congresului al IX-lea al Partidului

Comunist Român
Dragi tovarăși!

In numele Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al 
întregului popor sovietic, Comitetul Central al P.C.U.S. salută 
cordial pe delegații Congresului al IX-lea al Partidului Comu
nist Român și adresează comuniștilor români, tuturor oame
nilor muncii din Republica Populară Română un salut fră
țesc și urări de succes lucrărilor Congresului dv.

Congresul al IX-lea al P.C.R. fac# bilanțul unei importante 
perioade din viața partidului și poporului. Socialismul a trium
fat pe deplin pe pămîntul românesc. Aplicînd în mod creator 
învățătura marxist-leninistă la condițiile din țara lor, comu
niștii din România, împreună cu întregul popor, au obținut 
realizări strălucite în dezvoltarea producției, științei, culturii 
și în creșterea bunăstării oamenilor muncii. Relațiile de pro
ducție socialiste au învins la orașe și sate. S-a întărit și mai 
mult prestigiul internațional al Republicii Populare Române, 

care luptă activ pentru coexistența pașnică a statelor cu sis
teme sociale diferite, pentru pace și prietenie între popoare, 
pentru independență națională, democrație și socialism, împo
triva uneltirilor agresive ale imperialismului. Sîntem ferm con
vinși că sub conducerea Partidului comuniștilor și a Comite
tului său Central poporul român va înfăptui planurile elabo
rate și va obține noi victorii în lupta pentru viitorul luminos 
al patriei sale.

Oamenii sovietici dau o înaltă prețuire relațiilor frățești cu 
oamenii muncii din România. Prietenia dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre U.R.S.S. și R.P.R., bazată pe principiile de neclintit ale 

marxism-Ieninismului și internaționalismului socialist, contri
buie la întărirea relațiilor de întrajutorare, tovărășească, de 
egalitate în drepturi, corespunde pe deplin intereselor ambelor 
popoare și servește scopului nobil al coeziunii continue a țări
lor socialiste, cauzei construirii socialismului și comunismului.

Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, noi succese în 
toate domeniile vieții politice, economice și culturale a țării, 
în desăvîrșirea construcției socialiste.

Trăiască România socialistă frățească !
Trăiască Partidul Comunist Român — avangarda de luptă a 

oamenilor muncii din România !
Să se întărească și să se dezvolte prietenia indestructibilă și 

colaborarea multilaterală sovieto-română !
Trăiască unitatea țărilor comunității socialiste, a întregii 

mișcări comuniste și muncitorești mondiale, pe baza de neclin
tit a marxism-Ieninismului !

Trăiască comunismul !
COMITETUIì CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE 

Moscova, 19 iulie 1965

Sala Palatului. In timpul lu

crărilor celui de-al IX-lea 

Congres al Partidului Comu

nist Român

Foto: AGERPRES

Măreața lozincă a mișcării noastre —• „Proletari din toate țările, uniți-vă !“ — s-a născut odată cu primele cuvinte despre comunismul științific. Cu această lozincă, clasa muncitoare revoluționară a obținut victorii de importanță istorică mondială în bătăliile împotriva capitalului. Sub steagul internaționalismului a învins Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, s-a format și devine tot mai puternic sistemul mondial al statelor socialiste. Internaționalismul a devenit un puternic factor- de coeziune a tuturor forțelor revoluționare ale contemporaneității în lupta lor împotriva imperialismului, pentru pace, democrație, independență națională și progresul social al întregii omeniri.Unitatea de acțiune a înmulțit întotdeauna și înmulțește forțele mișcării revoluționare. Astăzi însă ea este mai necesară ca oricînd. Cu cîțiva ani în urmă partidele comuniste au tras concluzia că raportul de forțe pe arena internațională se schimbă neîncetat în favoarea socialismului. Această concluzie s-a confirmat întru totul. Anii care s-au scurs de atunci au fost ani de creștere continuă a forței sistemului mondial socialist, de dezvoltare a mișcării de eliberare națională și a mișcării muncitorești. Forțele progresiste se află în o- fensivă, și reacționarii, desigur, nu vor izbuti să le oprească.Lumea veche, lumea exploatării oamenilor și a asupririi popoarelor este osîndită. Dar imperialismul nu intenționează să cedeze pozițiile sale fără luptă. El își arată colții amenințător, încearcă să treacă la contraatac, nu se dă în lături de la nici o crimă pentru a-și menține dominația. Cu cit va fi mai puternică solidaritatea noastră, cu atît vor putea fi paralizate mai ușor acțiunile agresive ale imperialiștilor, cu atît mai mici vor fi pierderile și sacrificiile popoarelor în a- părarea libertății și independenței lor, în lupta împotriva dezlănțuirii unui nou război mondial.Necesitatea unității apare pregnant astăzi, cînd Statele Unite săvîrșesc agresiuni insolente împotriva poporului vietnamez, împotriva Republicii Dominicane, calcă în picioare cu brutalitate drepturile și interesele vitale ale poporului congolez și ale altor popoare, cînd în Germania occidentală, cu sprijinul și încurajarea acelorași imperialiști americani, se urzesc planuri revanșarde care amenință pacea în Europa.Știm că reacționarii americani și ceilalți reacționari nu și-au realizat și nu-și vor realiza scopurile în aceste acțiuni rușinoase. Ei nu vor reuși să îngenuncheze eroicul popor vietnamez, deoarece cauza lui 

este dreaptă și el își apără cu abnegație libertatea și independența. De partea lui este marea forță a țărilor socialiste, întreaga omenire progresistă. (Aplauze puternice).Uniunea Sovietică împreună cu celelalte țări socialiste a a- cordat și va acorda și în viitor ajutorul necesar fraților săi vietnamezi în lupta împotriva agresiunii. Nu încape îndoială că orice tentativă de a extinde agresiunea se va lovi de o ripostă și mai solidară și hotărîtă a statelor socialiste. Și dacă, contrar judecății sănătoase, intervenționiștii americani se vor lansa în noi aventuri, ei vor încerca pe pielea lor forța unității și coeziunii noastre. (Aplauze).

Dragi tovarăși,în condițiile contemporane, ideea internaționalismului se poate spune că și-a extins limitele, capătă un caracter din ce în ce mai universal. încă în timpul vieții lui Lenin, cu asentimentul lui Vladimir Ilici, mișcarea comunistă internațională a completat lozinca „Proletari din toate țările uniți-vă!“ cu apelul „Proletari din toate țările și popoare asuprite, uniți-vă !“.în acest apel se reflectă faptul simplu că interesele fundamentale ale clasei muncitoare internaționale, ale popoarelor din țările socialiste și ale popoarelor care luptă pentru izbăvirea definitivă de sub jugul imperialismului și colonialismului coincid.Luptînd împotriva tentativelor imperialiștilor de a înăbuși mișcarea de eliberare, comuniștii apără implicit principiile sacre proclamate de întemeietorii marxism-leninis- mului, apără dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.în epoca noastră se deschid posibilități pentru o și mai largă propagare și afirmare a ideilor internaționalismului. Căci, încercînd să înăbușe mișcarea de eliberare, imperialismul atentează la securitatea internațională, amenință să împingă omenirea în dezastrul unui război termonuclear.Pericolul pentru cauza păcii și pentru cauza progresului social are aceeași sursă. Toți cei cărora le sînt scumpe libertatea și independența popoarelor, destinele civilizației se unesc pentru a riposta a- gresorilor imperialiști.Noi, comuniștii, sîntem mîn- dri de faptul că în avangarda tuturor forțelor revoluționare și progresiste pășește mișcarea comunistă. Aceasta implică o mare răspundere în fața popoarelor. Pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea istorică, mișcarea comunistă, marea comunitate a țărilor socialiste din lume trebuie să fie strîns unite. Partidele comuniste și 

muncitorești pot avea păreri diferite asupra unor probleme sau asupra altora. Sîntem însă profund convinși că aceste deosebiri de păreri nu pot și nu trebuie să împiedice acțiunile unite ale partidelor frățești, acțiunile unite ale țărilor socialiste în lupta pentru mărețele noastre țeluri comune.Ne bucură faptul că necesitatea unității mișcării comuniste mondiale și a coeziunii țărilor socialiste, a tuturor forțelor iubitoare de pace, a fost atît de energic subliniată în raportul tovarășului Ceaușescu cu aprobarea fierbinte a tuturor delegaților la Congres. (Aplauze puternice).în numele comuniștilor din Uniunea Sovietică declarăm că partidul nostru nu-și va precupeți eforturile pentru a întări și dezvolta relațiile frățești cu toate țările socialismului. Aici, la Congresul comuniștilor români, dorim să ne exprimăm, în primul rînd, satisfacția că partidele noastre au același punct de vedere în aprecierea principalelor probleme ale contemporaneității. Ne unește devotamentul profund față de marea cauză a socialismului și comunismului, ura comună față de imperialiștii agresori, opresorii libertății popoarelor, convingerea comună profundă că este necesar ca unitatea tuturor forțelor păcii, libertății și progresului în lume să fie consolidată. (Aplauze).între țările noastre se întăresc legăturile politice și culturale, se înfăptuiește colaborarea economică, bazată pe egalitate în drepturi și avantaj reciproc ; ne-am împărtășit și ne vom împărtăși experiența în construcția socialistă spre folosul ambelor părți.Pe arena internațională milităm în comun, împreună cu celelalte țări frățești, pentru apărarea intereselor generale ale comunității țărilor socialiste, pentru sprijinirea luptei de eliberare revoluționară a popoarelor și a principiului coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite.între popoarele Uniunii Sovietice și României, între comuniștii sovietici și români există străvechi relații prietenești, tradiționale, bazate pe profunda comunitate de interese. Declarăm delegaților la Congresul comuniștilor români, că Partidul Comunist al Uniunii Sovietice va urma și pe viitor neabătut linia consolidării și dezvoltării relațiilor frățești dintre U.R.S.S. și România socialistă.Să se întărească prietenia româno-sovietică spre binele popoarelor noastre, spre binele întregii noastre comunități socialiste ! (Vii aplauze).Urăm încă o dată gloriosului dv. partid și întregului popor român frățesc noi succese în construirea socialismului ! 
(Aplauze puternice).Trăiască steagul revoluționar atotbiruitor al marxism- Ieninismului ! (Aplauze puter
nice).Trăiască comunismul ! (A-
plauze îndelungate).

Cuvintarea de salut a tovarășului 

DEN SIAO-PIN
Dragi tovarăși,Delegația Partidului Comunist Chinez încearcă un sentiment de mare bucurie ca la invitația Partidului Comunist Român să participe la lucrările celui de-al IX-lea Congres al său. Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, transmitem, în numele tuturor membrilor Partidului Comunist Chinez și al întregului popor chinez, celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, tuturor membrilor Partidului Comunist Român și poporului român, felicitările calde și frățești. (A- 

plauze puternice).Partidul Comunist Romîn este un partid cu un trecut de luptă și tradiții revoluționare glorioase. Conducînd poporul român, Partidul Comunist Român a dus o luptă eroică îndelungată pentru eliberarea României și victoria socialismului. în 1933, Partidul Comunist Român a condus cunoscuta grevă a ceferiștilor și petroliștilor, înscriind pagini strălucite în istoria revoluționară a României. în ciuda reprimării crunte la care au fost supuși de clasele dominante reacționare, comuniștii și revoluționarii din România, ți- nînd întotdeauna sus steagul revoluției, au împins mereu înainte cauza revoluționară, în 1944, Partidul Comunist Român a condus glorioasa insurecție armată de la 23 August, a răsturnat dominația fascismului german și a lacheilor lui, deschizînd o eră nouă în istoria României.După ce întreaga țară a fost eliberată, Partidul Comunist Român, ținînd sus steagul marxism-Ieninismului, spriji- nindu-se cu hotărîre pe clasa muncitoare, unind întregul popor muncitor, a întemeiat Republica Populară și a instaurat dictatura proletariatului. Dictatura proletariatului a constituit garanția pășirii României pe drumul revoluției socialiste și construcției socialiste.Sub conducerea Partidului Comunist Român, cauza revoluției socialiste din România a fost încununată de mari succese. Dv. ați perseverat în politica de lichidare a proprietății capitaliste, de înfăptuire a industrializării socialiste. La sate ați înfăptuit cooperativizarea agriculturii.în construcția socialistă, Partidul Comunist Român a- plică politica de mobilizare, în primul rînd și în mod intens, a forțelor propriului lui popor, politica de maximă folosire a resurselor naturale ale propriei sale țări, de valorificare a rezervelor interne, ob- ținînd realizări strălucite. 
(Aplauze). Practica a dovedit justețea faptului că ați perseverat în orientarea de a construi în mod independent și de sine stătător. Vedem cu mare bucurie că situația economică a țării dv. este foarte bună. în decursul celor 20 de ani, economia națională a României s-a dezvoltat pe o linie mereu ascendentă. România nu mai este „un colț vitregit de sărăcie al Europei“ ; ea a devenit un stat socialist cu o industrie și o agricultură înaintate. 
(Vii aplauze).Partidul Comunist Român duce o politică externă de întărire a prieteniei și colaborării cu țările socialiste, de spri
/ elegrama de salut a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez transmite 
felicitări călduroase celui de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Ținînd sus steagul marxism-Ieninismului, trecînd prin lupte 
revoluționare îndelungate și grele, Partidul Comunist Român, 
partid cu glorioase tradiții revoluționare, a înfăptuit cu succes 
insurecția armată, a răsturnat dominația reacționară din Româ
nia și a făurit statul dictaturii proletariatului.

Partidul Comunist Român se bucură de un înalt prestigiu 
în rîndurile poporului român. Dv. ați promovat cu fermitate 
politica de lichidare a proprietății capitaliste, de înfăptuire a 
industrializării socialiste și colectivizării agriculturii. Dv. apă
rați pozițiile socialismului ; aplicați politica de a construi în 
mod independent și de sine stătător. România a obținut succese 
mărețe în transformarea socialistă și în opera de construire 
a socialismului. România a și devenit o țară socialistă cu o 
industrie și o agricultură înaintate.

Sîntem convinși că în urma acestui Congres, Partidul Co
munist Român își va întări în mod sigur și mai mult capaci
tatea sa de luptă, va crește și mai mult rolul său conducător 
în statul socialist, ceea ce va duce cauza socialismului în 
România la un nou avînt.

Susținînd cu fermitate principiile și normele marxist-leni- 
niste ale relațiilor dintre partidele frățești și țările frățești, 
Partidul Comunist Român a apărat unitatea mișcării comu
niste internaționale și a lagărului socialist. Partidul Comunist 
Român a adus o contribuție însemnată Ia lupta împotriva po
liticii de agresiune și război a imperialismului, pentru apărarea 
păcii mondiale.

In prezent se dezvoltă victorios lupta proletariatului interna
țional și a popoarelor din întreaga lume împotriva imperialis
mului în frunte cu cel american și a lacheilor săi. In Vietnam, 
în Republica Dominicană, în Congo (Leopoldville), precum și 
în multe regiuni ale lumii, imperialismul american își dezvă
luie și mai mult natura sa agresivă și războinică. Popoarele

jinire a luptei de eliberare a popoarelor, de luptă împotriva politicii de agresiune a imperialismului, pentru coexistență pașnică cu țările cu sisteme sociale diferite. Partidul Comunist Român a dus o luptă activă împotriva imperialismului, pentru cauza păcii mondiale, a eliberării naționale, a democrației populare și a socialismului, aducînd o contribuție importantă.Partidul Comunist Român apără cu hotărîre normele relațiilor dintre partidele frățești și dintre țările frățești, prevăzute în Declarațiile din 1957 și 1960. Partidul Comunist Român a dus o luptă neîmpăcată pentru apărarea intereselor legitime ale României socialiste, pentru apărarea normelor relațiilor dintre partidele frățești și dintre țările frățești, pentru apărarea unității mișcării comuniste internaționale și a lagărului socialist, și a adus o mare contribuție la aceasta. (Aplauze în
delungate).Constatăm cu bucurie că la Congresul dv. se dezbate și se adoptă noul Statut al partidului. Sîntem convinși că adoptarea și aplicarea noului Statut al partidului vor întări cu siguranță și mai mult rolul Partidului Comunist Român ca detașament de avangardă al clasei muncitoare, va ridica cu siguranță și mai mult rolul conducător al partidului în statul socialist.Constatăm cu bucurie că la Congresul dv. se dezbat și se vor aproba Directivele cu privire la noul plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale și planul de valorificare a surselor energetice și de electrificare a țării pe o perioadă de 10 ani. Sîntem convinși că sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român va realiza în mod sigur și cu succes aceste două planuri grandioase, realizare care va marca o nouă etapă în opera de construire a socialismului în România. (Vii 
aplauze).

Tovarăși,Poporul chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez și a tovarășului Mao Tze-dun, a obținut realizări însemnate în revoluția socialistă și în construcția socialistă. în ultimii ani, situația economiei naționale a țării noastre se prezintă din an în an mai bine ; se conturează un nou avînt al producției industriale și agricole. Știm foarte bine că pe noi continuă să ne amenințe imperialiștii și lacheii lor. Pe drumul luptei noastre vor apare în mod inevitabil noi greutăți și lipsuri. Dar toate acestea nu vor putea împiedica poporul chinez să pășească în continuare, în mod victorios, înainte. Poporul chinez este ho- tărît ca într-o perioadă istorică nu prea lungă să transforme țara noastră într-o țară socialistă puternică cu o a- gricultură modernă, o industrie modernă, o apărare națională modernă, cu o știință și tehnică modernă. (Aplauze), în lupta noastră nu sîntem izolați. Ne-am bucurat întotdeauna de ajutorul internațional și de încurajarea României, a altor țări frățești, a tuturor țărilor prietene și a popoarelor revoluționare din întreaga lume. Pentru aceasta exprimăm mulțumirile 

noastre cordiale. (Aplauze pu
ternice).Am fost întotdeauna de părere că țările lagărului socialist sînt vlăstarele luptei proletariatului internațional și ale oamenilor muncii din întreaga lume. Țările socialiste nu aparțin numai propriilor lor popoare, ci și proletariatului internațional și oamenilor muncii din întreaga lume. 
(Aplauze). Tocmai pornind de la acest lucru fundamental, politica internă și cea externă a țării noastre nu poate să nu reflecte cerințele comune ale proletariatului internațional și ale oamenilor muncii din întreaga lume. De aceea, noi sîntem de părere că numai apărînd pozițiile teoretice ale marxism-Ieninismului, susținînd cu consecvență principiile revoluționare ale Declarațiilor din 1957 și 1960 și ducînd o politică internă și externă marxist-leninistă, China socialistă își va putea îndeplini îndatoririle internaționaliste proletare ce-i revin. 
(Aplauze).Actuala situație internațională este foarte bună. Se dezvoltă și se întăresc în mod necontenit forțele revoluționare ale popoarelor. Forțele imperialiste și ale reacțiunii din diferite țări sînt în continuă scădere. Dar nici una dintre forțele reacționare, putrede, nu părăsește de bunăvoie scena istoriei. în fața valurilor revoluționare tumultuoase ele se zbat în agonie.Așa cum s-a arătat în Declarațiile din 1957 și 1960, imperialismul american este rea- zimul principal al reacțiunii mondiale în epoca actuală, este dușmanul cel mai înrăit al popoarelor din întreaga lume. Imperialismul american acționează samavolnic și arbitrar din diferite colțuri ale lumii, săvîrșește tot felul de fărădelegi. Imperialismul a- merican este căpetenia criminală a agresiunii și războiului. Imperialismul american reînvie militarismul vest-german și cel japonez, făcîndu-i complicii lui în agresiune și război. Pentru a lupta împotriva politicii de agresiune și de război a imperialismului american, pentru a apăra pacea lumii, se unesc popoarele din toate continentele lumii, se unesc toate țările iubitoare de pace, se unesc toate țările care suferă de pe urma agresiunii, controlului, intervenției și ofensei imperialismului american. Se dezvoltă și se lărgește un foarte larg front unit internațional împotriva imperialismului american și a lacheilor lui.în prezent, imperialismul american își intensifică cu și mai mult zel agresiunea împotriva Vietnamului de sud, bombardează nebunește Republica Democrată Vietnam. Poporul chinez sprijină cu hotărîre și fără rezerve lupta sfîntă a poporului frate vietnamez pentru eliberarea părții de sud, pentru apărarea părții de nord și pentru unificarea patriei. (Aplauze). Sîntem hotărîți să facem tot ce ne stă în putință pentru a ajuta poporul vietnamez pînă cînd cotropitorii americani vor fi alungați cu desăvîrșire, în mod definitiv și complet din Vietnam. Sîntem pregătiți în toate privințele pentru a riposta la orice planuri nebunești ale imperialismului a- merican de a extinde războiul.

din lumea întreagă văd și mai clar că imperialismul american 
este dușmanul lor comun. Sarcina cea mai urgentă a proleta
riatului internațional constă în unirea tuturor forțelor care pot 
fi unite, în consolidarea și lărgirea frontului unit împotriva 
politicii de agresiune și de război a imperialismului american, 
în zădărnicirea planurilor criminale ale capitalului monopolist 
din S.U.A. de subjugare a lumii, în preîntâmpinarea unui nou 
război mondial.

Experiența și numeroase învățăminte din ultimii ani ale 
mișcării comuniste internaționale au confirmat pe deplin jus
tețea afirmației cuprinse în cele două Declarații că revizionis
mul este principalul pericol în mișcarea comunistă internațio
nală contemporană. Pentru apărarea purității marxism-Ieninis
mului, pentru apărarea principiilor revoluționare ale celor două 
Declarații, pentru asigurarea unității mișcării comuniste in
ternaționale pe baza marxism-Ieninismului și a internaționa
lismului proletar, Partidul Comunist Chinez, împreună cu parti
dele frățești, va continua să ducă pînă Ia țapăt lupta împotriva 
revizionismului contemporan.

Prietenia dintre cele două partide, țări și popoare ale noastre 
este întemeiată pe baza marxism-Ieninismului și a internațio
nalismului proletar. în lupta împotriva dușmanului nostru co
mun, pentru victoria cauzei noastre comune, prietenia noastră 
de luptă se va consolida și dezvolta cu siguranță și pe mai 
departe.

Comuniștii chinezi sînt ferm convinși că în lupta împotriva 
imperialismului și pentru apărarea păcii mondiale, în lupta 
pentru promovarea cauzei revoluționare a popoarelor lumii și 
a comunismului internațional, marxist-leniniștii din lumea în
treagă, popoarele țărilor lagărului socialist, proletariatul și 
popoarele revoluționare din lumea întreagă vor învinge cu si
guranță greutățile și piedicile de tot felul, se vor uni și mai 
mult și vor obține victorii și mai mari.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

19 iulie 1965

Poporul chinez sprijină cu hotărîre mișcarea de eliberare națională din Asia, Africa și America Latină și lupta revoluționară a popoarelor din întreaga lume, sprijină lupta clasei muncitoare și a oamenilor muncii din țările capitaliste împotriva capitalismului monopolist și a reacțiunii din țările respective, sprijină lupta revoluționară a popoarelor țărilor lumii, lupta patriotică antiimperialistă a tuturor țărilor și popoarelor care suferă de pe urma agresiunii și ofensei imperialismului, în frunte cu cel american.Partidul Comunist Chinez a depus neobosit eforturi pentru întărirea unității mișcării comuniste internaționale. Noi sîntem de părere că numai dacă vor fi apărate pozițiile teoretice ale marxism-Ieninismului, vor fi susținute cu consecvență principiile revoluționare ale celor două Declarații și se vor respecta normele relațiilor dintre partidele frățești și dintre țările frățești, numai astfel se va putea vorbi de o adevărată unitate a lagărului socialist.Pentru apărarea purității marxism-Ieninismului, a principiilor revoluționare ale celor două Declarații, Partidul Comunist Chinez va continua să lupte în mod hotărît, împreună cu partidele frățești care susțin cu fermitate mar- xism-leninismul și internaționalismul proletar, împotriva revizionismului contemporan —• principala primejdie în mișcarea comunistă internațională —• și în același timp împotriva dogmatismului contemporan, conducîndu-se cu perseverență în această luptă după principiul îmbinării a- devărului universal al mar- xism-leninismului cu practica concretă a revoluției și construcției din țara respectivă; va împinge cauza revoluționară a popoarelor și a comunismului internațional spre noi victorii.
Tovarăși,în cursul luptei revoluționare îndelungate, între poporul chinez și poporul român s-a închegat o prietenie trainică. Relațiile dintre cele două partide și cele două țări ale noastre corespund internaționalismului proletar, normelor relațiilor dintre partidele frățești și țările frățești, stabilite în cele două Declarații. (Aplauze). Constatăm cu bucurie că în ultimii ani relațiile de prietenie și de colaborare dintre cele două partide și țări ale noastre au cunoscut o continuă dezvoltare; se întăresc pe zf ce trece a- jutorul reciproc și colaborarea dintre țările noastre în domeniile politic, economic, cultural și tehnico-științific. în lupta comună împotriva imperialismului, în frunte cu cel american, și a reacțiunii din toate țările, în lupta pentru apărarea păcii mondiale, pentru eliberarea națională, democrație populară și socialism, poporul chinez va merge înainte întotdeauna mînă în mînă cu poporul român, cu celelalte popoare frățești ale țărilor lagărului socialist, va merge înainte întotdeauna mînă în mînă cu popoarele și națiunile asuprite din lumea întreagă. (Aplauze puternice).Urăm deplin succes celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român ! (A- 

plauze puternice).Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre partidele și popoarele chinez și român ! 
(Vii aplauze).Trăiască marele steag al marxism-Ieninismului revoluționar și atotbiruitor! (A- 
plauze îndelungate).



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Cuvîntarea de salut a tovarășului 

WALTER ULBRICHT
Stimate tovarășe Ceaușescu,

Dragi tovarăși și prieteni,în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania vă transmit dv. delegați la cel de-aj IX-lea Congres al Partidului ,. Comunist Român, tuturor , membrilor partidului dv., și oamenilor muncii din Republica Socialistă România un salut cordial și frățesc de luptă. 
(Aplauze puternice).Muncitorii, țăranii și intelectualii din țara dv. au transformat, sub conducerea partidului revoluționar muncitoresc, patria dv., într-o perioadă istorică scurtă, într-o țară cu o economie națională multilateral dezvoltată. Victoria relațiilor de producție socialiste demonstrează marile realizări ale. partidului și ale poporului muncitor. Pentru a- ceste succese minunate vă felicităm din toată inima. (Vii aplauze).Raportul Comitetului dv. Central, prezentat de tovarășul Ceaușescu, precum și desfășurarea de pînă acum a dezbaterilor ne-au arătat că depuneți toate eforturile pentru a. folosi pe deplin legile economice ale socialismului în vederea desăvîrșirii construcției socialiste.Vă putem informa că oamenii muncii din Republica Democrată Germană au putut obține, cu ajutorul noului sistem economic de planificare și conducere a economiei naționale, însemnate succese în construcția desfășurată a socialismului. în obținerea a- cestora ne-a fost de ajutor strînsa colaborare cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste.în prezent, industria Republicii Democrate Germane produce mai multe mărfuri decit producea imperiul german a- cum 30 de ani, imperiu care era de patru ori mai mare de- cît R.D.G. (Vii aplauze). în 1964 am obținut în medie la hectar o producție de 2 400 kg cereale, 26 100 kg sfeclă de zahăr și 17 300 kg cartofi. Am reușit să înfăptuim trecerea de la economia țărănească indivi
Celui de-al IX-lea Congres al Partidului 

Comunist Român
păcii. Cuceririle noastre socialiste și pacea în lume sînt însă a- 
menințate datorită acțiunilor agresive politice și militare ale 
S.U.A. și Germaniei occidentale.

Țările socialiste și partidele lor marxist-leniniste au înțeles 
caracterul fățarnic al politicii imperialismului vest-german față 
de țările socialiste și răspund printr-o poziție comună împotriva 
imperialismului, militarismului și revanșismului vest-german, 
precum și printr-o colaborare mai strînsă pe baza internațio
nalismului socialist. Sîntem convinși că acțiunea comună a par
tidelor comuniste și muncitorești în problema germană va crește. 
Lupta comună, acțiunile comune ale țărilor socialiste și ale 
tuturor partidelor comuniste și muncitorești împotriva impe
rialismului și războiului constituie în prezent imperativul zilei. 
Aceasta constituie, în același timp, calea cea mai bună pentru 
înlăturarea divergențelor de păreri.

In spiritul solidarității frățești, Comitetul Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania urează succes celui de-al IV-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Român, iar dv. și tuturor oa
menilor muncii din România noi și mari succese în construirea 
socialismului și în lupta noastră comună pentru menținerea și 
întărirea păcii.

Trăiască prietenia dintre oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană și Republica Populară Română și lupta noas
tră comună pentru pace, democrație și socialism !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA, 

PRIMUL SECRETAR

Scumpi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania 
transmite delegaților la cel de-al IV-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Român și tuturor oamenilor muncii din Republica 
Populară Română salutări frățești de luptă. Oamenii muncii din 
Republica Populară Română au obținut în anii trecuți, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Român, mari succese în înde
plinirea sarcinilor trasate de Congresul al IlI-lea. Astăzi, Ro
mânia este o țară cu o economie națională socialistă modernă 
și multilateral dezvoltată.

Partidul Socialist Unit din Germania și întreaga populație a 
Republicii Democrate Germane felicită din toată inima poporul 
român pentru aceste cuceriri în construcția socialismului.

în Republica Democrată Germană, datorită marilor eforturi 
și muncii poporului nostru, colaborării strìnse frățești cu Uniu 
nea Sovietică și celelalte țări socialiste, se desfășoară cu suc
ces construcția desfășurată a socialismului. Sub conducerea 
partidului lor marxist-leninist, oamenii muncii din Republica 
noastră luptă pentru atingerea celui mai înalt nivel al științei 
și tehnicii în producție. Acestui scop îi servește și noul sistem 
de planificare și conducere a economiei naționale a R.D.G. care 
urmărește folosirea deplină a legilor economice ale socialismu
lui și desfășurarea inițiativelor creatoare ale celor ce muncesc 
și care ține seama de cerințele revoluției tehnice.

Succesele celor două țări socialiste ale noastre constituie o 
contribuție importantă la întărirea comunității țărilor socialis

te, a întregii mișcări comuniste mondiale și a tuturor forțelor

Cuvîntarea de salut a tovarășului
TODOR JIVKOV

Scumpi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al întregului nostru partid și al poporului bulgar, transmit celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor români și harnicului popor român celé mai cordiale salutări frățești și urări de succese în munca Congresului. (A- 
plauze puternice).Salutăm călduros Partidul Comunist Român, avangarda de luptă a clasei muncitoare și a oamenilor muncii din România socialistă.Salutăm călduros poporul frate român, constructor al socialismului, de care ne leagă relații de prietenie seculară, o prietenie de nezdruncinat, călită în lupta comună împotriva asupritorilor străini, în lupta pentru eliberarea națională și socială. (Vii aplauze). Astăzi, această prietenie se dezvoltă și se întărește pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar în lupta comună pentru construirea socialismului în țările noastre. (Aplauze puternice).Comuniștii bulgari, oamenii muncii din Republica Populară-Bulgaria se bucură sincer de marile succese obținute de țara dumneavoastră în construirea societății socialiste. Dăm” o înaltă apreciere entuziasmului revoluționar și eforturilor creatoare ale poporului român, care a înfăptuit mari transformări politice, economice și culturale în țara sa într-o scurtă perioadă istorică.Succesele obținute de dumneavoastră în industrializarea socialistă, în cooperativizarea și avîntul agriculturii, victoria 

duală la economia cooperatistă în condițiile creșterii producției agricole, vegetale și animale. în prezent, ne punem sarcina să dezvoltăm în continuare economia națională pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și revoluției tehnice.Murțca creatoare și rodnică a popoarelor noastre și pacea sînt însă amenințate. Agresiunea S.U.A. în Vietnam, împotriva poporului dominican și politica revanșardă a imperialiștilor vest-germani arată a- cest pericol. încercările insistente ale imperialiștilor- vest- germani de a obține dreptul de a dispune de arme nucleare caracterizează primejdia pe care o reprezintă politica oficială a guvernului de la Bonn. Legislația stării excepționale și ațîțarea deșănțată anticomunistă slujesc pregătirii unui război agresiv. De asemenea, eforturile tot mai insistente de a abuza de Berlinul occidental ca un focar de provocări constituie părți componente ale acestei politici.Toate popoarele pun pe drept cuvînt întrebarea : cum este posibilă rezolvarea pașnică a problemei germane ? în raportul Comitetului Central, tovarășul Ceaușescu a declarat că trebuie pornit de la recunoașterea faptului istoric al existenței celor două state germane și că soluția rezidă în încheierea unui tratat de pace. Aceasta este o apreciere realistă. Următorul pas pe a- ceastă cale îl constituie stabilirea de relații normale între guvernele celor două state germane și renunțarea la dreptul de a dispune de arme nucleare, respectiv la arme nucleare proprii.Militariștii vest-germani caută să folosească Berlinul occidental ca o bază a provocărilor lor. în acest scop, ei cer includerea Berlinului occidental în Republica Federală. în Berlinul occidental, cele trei puteri occidentale mențin regimul de ocupație. Berlinul occidental trebuie considerat ca o unitate politică independentă în mijlocul Republicii Democrate Germane. Republica Democrată Germană asigură Berlinului occidental po

socialismului la orașe și sate și lichidarea deplină a exploatării omului de către om, succesele obținute de dumneavoastră în domeniul învățămîntu- lui, științei și culturii, în creșterea bunăstării materiale și culturale a poporului — toate acestea sînt o confirmare vie a superiorității societății socialiste, a capacității creatoare a poporului român, o confirmare a puterii vitale a colaborării frățești dintre țările socialiste. 
(Aplauze).După eliberarea României de sub jugul fascist și capitalist, am avut onoarea, ca reprezentant al Partidului Comunist Bulgar, să particip la trei congrese consecutive ale partidului dumneavoastră. De aceea, aș dori să exprim aici și propria mea satisfacție față de marile succese obținute de comuniștii români și de poporul român. (Vii aplauze).Roadele muncii dumneavoastră creatoare în lupta pentru progres și prosperitatea Republicii Populare Romàne sînt îmbucurătoare. Ele sînt a- rătate în mod convingător în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și în cuvîntările celorlalți tovarăși. Sîntem convinși că clasa muncitoare română, țăranii și intelectualitatea, inspirați de un cald patriotism socialist și internaționalism proletar, vor îndeplini cu cinste prevederile celui de-al IX-lea Congres cu privire la dezvoltarea țării în perioada ce urmează. (Vii a- 
plauze). Aceasta va fi o nouă contribuție a poporului dumneavoastră la întărirea puterii sistemului socialist mondial, la realizarea mărețului nostru scop comun —.triumful socia- 

sibilitatea de a stabili relații bune cu toate statele și el se poate dezvolta în condiții bune dacă întreține relații normale contractuale cu Republica Democrată Germană.Interesele naționale ale poporului german cer ca în Germania să se pună capăt pentru totdeauna tendințelor de cucerire ale altor țări, urei de rasă, agresiunii și șovinismului. Aceasta corespunde, de asemenea, prevederilor Acordului de la Potsdam. Republica Democrată Germană consideră sarcina sa principală aceea ca niciodată să nu mai pornească un război de pe pă- mînt german. (Aplauze puter
nice). Poporul nostru dorește ca pacea și securitatea în Europa să se consolideze, să se stabilească o colaborare între statele europene pe calea tratativelor și înțelegerii.Comunitatea orînduirii sociale și politice, comunitatea mărețului țel — pacea, demo crația și socialismul — constituie baza trainică pe care s-au dezvoltat relațiile prietenești dintre Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România. (Vii a- 
plauze). Acesta este un important succes istoric. Poporul român a cunoscut deja ce înseamnă imperialismul german. în primul război mondial, teritoriul român a fost ocupat și jefuit de militarismul german. Mai tîrziu, România a fost șantajată de imperialismul german și tîrîtă în cel de-al doilea război mondial. în prezent, datorită existenței Republicii Democrate Germane și României Socialiste, s-a creat o situație nouă. Noi, ca reprezentanți ai statului german al păcii, care ne pronunțăm pentru o politică de coexistență pașnică, am saluta dacă între România și Germania occidentală imperialistă s-ar stabili relații normale pe linie de stat. Nu este rău că guvernul de la Bonn manifestă interes față de o anumită normalizare a relațiilor cu țările socialiste, chiar dacă în spatele acestuia se ascunde intenția de a promova, în statele de democrație populară luate aparte, po- 

lismului și al comunismului. 
(Aplauze puternice).Pentru victoria măreței noastre cauze comune, dragi tovarășe și tovarăși, muncesc neobosit și comuniștii bulgari, întregul nostru popor. Republica Populară Bulgaria, ca o parte indivizibilă a familiei țărilor socialiste, dezvoltă cu succes economia și cultura sa.Vreau să vă încredințez că și în viitor poporul bulgar, sub conducerea partidului său, va continua să construiască viața sa nouă împreună cu Uniunea Sovietică, cu țările lagărului socialist, continuînd să meargă neabătut, umăr la umăr cu ele, atît în zile fericite, cît și în clipe grele. (Aplauze).

Scumpi tovarăși,Succesele țărilor noastre, Bulgaria și România, în construirea socialismului, ca și a tuturor țărilor din lagărul socialist, sînt o parte integrantă a dezvoltării procesului revoluționar mondial, a dezvoltării și întăririi forțelor care luptă pentru pace, democrație și socialism.Aceste forțe cresc neîncetat, și lupta lor împotriva imperialismului, pentru progres social, ia un tot mai mare avînt. Bilanțul întregii dezvoltări mondiale în ultimul deceniu confirmă în modul cel mai categoric justețea liniei mișcării comuniste internaționale pe a- rena mondială, linie elaborată la Consfătuirile de la Moscova din 1957 și 1960.In ultimul timp reacțiunea internațională și mai ales imperialiștii din S.U.A. înăspresc atmosfera internațională ațî- țînd focare de război în dife

litica sa revanșardă, sub pretextul dreptului popoarelor la autodeterminare.Cercurile guvernante vest- germane încearcă să obțină modificarea statuquo-ului în Europa, recurgînd la o tactică diferențiată față de țările socialiste. Ele nu ar trebui insă să treacă cu vederea faptul că partidele frățești din țările socialiste înțeleg politica lor fățarnică, la care răspund în mod clar printr-o poziție comună împotriva militarismului și revanșismului vest-ger- man, precum și prin întărirea și lărgirea colaborării dintre țările socialiste.
Scumpi tovarăși,Noi sîntem convinși că lupta comună a partidelor comuniste și muncitorești împotriva imperialismului și colonialismului se va dezvolta în continuare și va exercita o influență favorabilă asupra coeziunii mișcării comuniste internaționale. Adversarii noștri imperialiști speculează divergențele dintre comuniști. Noi ar trebui însă să le opunem unitatea și coeziunea noastră. Astfel, Partidul Socialist Unit din Germania consideră imperios necesară o înțelegere între partidele comuniste și muncitorești și o lua - re de poziție comună împotriva războiului colonial al S.U.A. în Vietnam. (Aplauze).Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania urează celui de-al IX-lea Congres al dv. succese în desfășurarea lucrărilor sale, iar dv. și tuturor oamenilor muncii noi succese în realizarea marilor sarcini pe care Congresul dv. le va adopta în vederea desăvîrșirii construirii socialismului în patria dv. (Aplauze puternice).Trăiască colaborarea frățească, indestructibilă, dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român ! (Vii aplauze).Trăiască prietenia dintre oamenii muncii din Republica Democrată Germană și Republica Socialistă România ! 

(Vii aplauze).Cu toate forțele pentru unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale ! (Vii aplauze).Trăiască lupta noastră comună pentru pace, democrație și socialism ! (Aplauze puter
nice).

Prietenie ! (Aplauze îndelun
gate).

rite părți ale globului, între- prinzînd acțiuni agresive pentru a înăbuși lupta de eliberare a popoarelor. Partidul și poporul nostru sprijină fără rezerve lupta eroică a poporului vietnamez, insistă pentru încetarea imediată a agresiunii imperialiste în Asia de sud-est, pentru retragerea armatelor americane din această regiune. Țara noastră acordă și va acorda un ajutor frățesc eroicului popor vietnamez. 
(Aplauze). Sprijinim fără rezerve lupta popoarelor din Laos, Congo, Republica Dominicană și din alte țări pentru libertate și democrație, împotriva asupririi coloniale și sociale.Sîntem profund convinși că aventurierii vor fi înfrînți. Pentru aceasta însă se impune ca o necesitate vitală, mai mult decît oricînd, întărirea coeziunii și unității de acțiune a comunității socialiste mondiale, a marii armate a comuniștilor, a clasei muncitoare internaționale și a mișcării de eliberare națională. (Aplauze 
puternice).De la această tribună noi declarăm din nou că Partidul Comunist Bulgar, educat decenii de-a rîndul ca un partid marxist-leninist militant, va face tot ceea ce depinde de el pentru întărirea unității sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe baza marxism-leninismului, pentru unitatea tuturor forțelor revoluționare din lume. (A- plauze).Credincioși principiilor internaționalismului socialist, vom continua să întărim prietenia frățească dintre poporul bulgar și poporul român, vom depune toate eforturile pentru dezvoltarea ei spre binele co

mun, spre binele lagărului socialist și a colaborării multilaterale dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Populară Română. (Vii a- 
plauze).Cele două țări ale noastre sînt factori activi ai păcii și înțelegerii în Balcani. Constatăm cu satisfacție că eforturile comune ale statelor socialiste pentru ameliorarea atmosferei în această parte a lumii dau rezultate pozitive. Și in viitor vom duce o poli-

Cuvîntarea de salut a tovarășului
EDVARD KARDELJ

Dragi tovarăși,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia să mulțumesc în modul cel mai cordial pentru invitația care ne-a fost adresată de Comitetul Central ai Partidului Comunist Român de a participa la cel de-al IX-lea Congres al dv. și să vă transmit dumneavoastră, delegaților la Congres, tuturor comuniștilor și poporului român cel mai cordial salut și cele mai bune urări din partea comuniștilor și a popoarelor din Iugoslavia, pentru desfășurarea cu succes a lucrărilor congresului și pentru continua prosperitate a României socialiste frățești și vecine (Aplau
ze puternice).Comuniștii din România se află de mai multe decenii în fruntea clasei muncitoare și a celor mai progresiste forțe ale poporului român. Lupta lor între cele două războaie a fost forța motrice decisivă a rezistenței crescînde a oamenilor muncii români împotriva dominației exploatatoriloi' și a forțelor reacționare. Tocmai această luptă a dat posibilitatea comuniștilor români, în cursul celui de-al doilea război mondial, să strîngă în jurul lor toate forțele antifasciste și progresiste în vederea eliberării țării de fasciști și totodată, prin lupta lor, să sprijine și să aducă o contribuție importantă la lupta istorică a primei țări a socialismului și a tuturor popoarelor și forțelor iubitoare de libertate în războiul antifascist.Continuîndu-și rolul lor social-istorie de avangardă, comuniștii români, aflîndu-se în fruntea poporului lor și unind eforturile sale extraordinare, au obținut în cursul celor douăzeci de ani de construcție socialistă rezultate mari, care au schimbat înfățișarea României, făurind o bază puternică pentru noi pași în dezvoltarea socialistă multilate-

Cuvîntarea de salut a tovarășului

KIM KOAN HIOP
Dragi tovarăși,Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, transmit Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român și prin intermediul acestuia tuturor membrilor partidului dv. poporului frate român, cele mai călduroase felicitări- (Aplauze 

puternice).De la întemeierea sa, îh- fruntînd greutăți de tot felul, Partidul Comunist Român a dus o luptă neînfricată pentru libertatea și eliberarea poporului român. în anii grei ai ocupării țării de către hi- tleriști, comuniștii români au mobilizat și organizat întregul popor la lupta armată împotriva dictaturii militare și împotriva ocupației fasciste, dobîndind o victorie glorioasă.După eliberare, sub conducerea clar văzătoare a Partidului Comunist Român, poporul român, luînd cu tărie puterea în propriile sale mîini, a obținut o măreață izbîndă în revoluția și construcția socialistă.Socialismul a învins definitiv în orașele și satele României, România transformîn- du-se într-un stat .dezvoltat socialist industrial-agrar, cu o industrie puternică și o a- gricultură înfloritoare.Toate' aceste succese sînt rezultatul liniei trasate de Partidul Comunist Român privind construcția economică pe calea industrializării țării și a dezvoltării multilaterale a economiei naționale, rezultatul mobilizării și orgaĂiziării cu pricepere a poporului pentru traducerea în viață a a- cesteia. (Vii aplauze).Succesele dobîndite de poporul român în construcția so- 

tică de pace, vom dezvolta relații de bună vecinătate și colaborare mutuală între țările balcanice, deoarece această politică corespunde intereselor vitale ale popoarelor din Peninsula Balcanică, precum și intereselor tuturor popoarelor iubitoare de pace. (Aplauze).încercările imperialiștilor de a frîna dezvoltarea progresistă a lumii sînt condamnate e- șecului de către istorie. Nu încape nici o îndoială că nobila cauză a apărării păcii, libertă

rală a tării. (Aplauze). Ordinea de zi și sarcinile cuprinse în rapoartele acestui Congres sînt o reflectare a acestor noi perspective pe care le deschideți, pentru perioada următoare a luptei și eforturilor dv. și cu care vă puteți mîndri.Datorită unor asemenea rezultate obținute în construcția internă materială și so- cial-politică, cît și contribuției sale combative și creatoare în domeniul relațiilor internaționale, România socialistă a ocupat un loc de frunte în mișcarea socialistă mondială, în practica și gîndirea socialistă mondială, în mișcarea mondială pentru progres și pace. (Aplauze).Delegația noastră se bucură în mod deosebit de faptul că poate constata aici că colaborarea dintre comuniștii iugoslavi și români, dintre popoarele Iugoslaviei și României se dezvoltă cu foarte mult succes, devenind tot mai apropiată, mai intensă, multilaterală și de lungă durată. Caracteristic pentru aceste relații este încrederea, prietenia și respectul reciproc. (Vii a- 
plauze). în relațiile noastre s-au afirmat principiile egalității în drepturi, solidarității și frăției, neamestecului și rezolvării democratice a problemelor de interes reciproc.Un mare merit pentru dezvoltarea atît de rodnică a a- cestei colaborări revine marelui fiu al poporului român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe care oamenii muncii din țara noastră l-au salutat cordial ultima. dată acum un an, în Iugoslavia. Cu atît mai adînc au împărtășit ei durerea poporului român, în clipa cînd moartea l-a smuls din rîndu- rile creatorilor socialiști.Expresia acestei colaborări este construirea în comun a centralei electrice de la Porțile de Fier pe Dunăre. Aceasta nu numai că va lega cele două maluri ale Iugoslaviei și României, ci va uni, totodată, eforturi 

cialismului reprezintă expresia superiorității orînduirii socialiste victorioase și aduce o mare contribuție la întărirea forțelor lagărului socialist.Partidul Comunist Român luptă activ pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între statele frățești pe baza principiilor egalității și suveranității, neamestecului în treburile interne și al ajutorului reciproc tovărășesc, pentru întărirea unității lagărului socialist și a solidarității mișcării comuniste internaționale. (Aplauze puternice).Poporul român este astăzi strîns unit în jurul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, organizatorul tuturor victoriilor, și este mobilizat într-un tot indestructibil Ta traducerea în viață a politicii partidului.Poporul coreean se bucură din inimă de toate succesele obținute de poporul frate român și îl felicită călduros pentru acestea. (Vii aplauze).Planùl economiei naționale pe anii 1966—1970 și planul de valorificare a resurselor e- nérgeticè și‘ de electrificare în perioada 1966—1975, dezbătute la actualul Congres, prevăd ridicarea pe o treaptă superioară economică și social- culturală a României și un uriaș avînt spre creșterea bunăstării- poporului.Sînt convins că sub conducerea Partidului Comunist Român, harnicul și talentatul popor român va dobindi succese și mai mari în îndeplinirea mărețelor sarcini trasate' de Congresul, partidului său. (A- 
plaiize puternice).Partidele și popoarele din Coreea și România s-au sprijinit întotdeauna frățește, re

ții, independenței și socialismului, pentru care luptă cu abnegație milioane de oameni, va triumfa.Vă dorim, scumpi tovarăși și prieteni, noi și mai mari succese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare. 
(Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român, încercatul conducător al poporului român ! (Aplauze 
puternice).

economice însemnate ale celor două țări, dînd noi impulsuri tuturor celorlalte forme ale Colaborării noastre.
Tovarăși,Comuniștii și oamenii muncii iugoslavi depun, ca și dv., eforturi pentru înfăptuirea a- celorași scopuri socialiste în construcția internă a țării lor. în această privință și ei obțin succese asemănătoare și întîmpină greutăți și probleme asemănătoare.Ca și România socialistă, comunitatea socialistă a popoarelor iugoslave face tot ce-i stă în putință pentru a contribui la apărarea și întărirea păcii în lume și la promovarea politicii coexistenței pașnice între popoare.în această ordine de idei, noi sîntem conștienți că pacea și coexistența pașnică nu se apără numai la frontierele noastre. Pacea va fi amenințată atîta timp cît în lume vor exista fenomene și tendințe de a impune altoi' popoare dominația și hegemonia imperialistă, atîta timp cît va exista colonialism și neocolonialism, politică internațională de pe poziții de forță, amestec în treburile interne ale altor popoare, presiuni politice și economice a- supra altor popoare și altele. Dovada acestui lucru și totodată încă un moment zguduitor pentru toți aceia care simt răspunderea pentru pacea și libertatea popoarelor o repreziptă agresiunea americană din Vietnam, intervenția armată în Santo Domingo și Congo și alte acte de presiune militară, politică și economică în diferite părți ale lumii.în general, actuala situație din relațiile internaționale re- flecță în mod evident faptul că forțele cele mai reacționare ale imperialismului tind cu insistență să lichideze succesele obținute în lupta de eliberare a popoarelor de sub 

ciproc și au colaborat strîns în lupta comună împotriva imperialismului, pentru cauza păcii și socialismului.Aceste relații frățești bazate pe principiul internaționalismului proletar servesc în întregime intereselor popoarelor din-cele două țări și intereselor generale ale lagărului socialist. (Aplauze).Partidul Muncii din Coreea și poporul coreean vor depune și în viitor toate eforturile pentru consolidarea și dezvoltarea prieteniei și solidarității statornicite între partidele și popoarele noastre. (Aplauze).

Dragi tovarăși,Astăzi imperialiștii, în frunte cu cei americani, mai mult ca oricînd pun la cale acțiuni împotriva țărilor socialiste, reprimă lupta de eliberare a popoarelor asuprite și plănuiesc dezlănțuirea untii nou război.în prezent, imperialiștii a- mericani sporesc continuu rîn- durile Urmatei lor de agresiune în Vietnamul de sud și extind războiul lor criminal, tîrînd către acesta chiar și trupe ale marionetei sud-co- reene și armate . ale statelor satelite, întețesc bombardamentele și atacurile sălbatice asupra Republicii Democrate Vietnam.Acestea sînt acțiuni războinice de neiertat îndreptate împotriva lagărului socialist, împotriva popoarelor progresiste din întreaga lume, acte care amenință pacea în Asia și în lumea întreagă.Recent, instigați de imperialiștii americani, militariștii japonezi și clica lui Pak Cijan Hi au semnat „Tratatul sud- coreeano-japonez“. „Tratatul

Să trăiască și să se întăreas« că prietenia de nezdruncinal dintre poporul bulgar și poporul român. (Aplauze puter
nice).Să se întărească unitatea și coeziunea lagărului socialist mondial, unitatea și coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale sub steagul invincibil al marxism-leninismului. (Aplauze îndelun
gate).

dominație și pentru pace între popoare, urmărind ca în acest fel să submineze eforturile continue pe care forțele progresiste și iubitoare de pace le fac în această direcție.De aceea, Iugoslavia socialistă își unește toate forțele și eforturile sale cu cele ale tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace, cu țările socialiste și nealiniate, cu toate țările care depun eforturi pentru apărarea păcii, cu toate mișcările și forțele care se opun violenței în relațiile internaționale, care luptă pentru întărirea păcii în lume și pentru aplicarea multilaterală și consecventă a politicii de coexistentă pașnică. (Vii a- 
plauze). Iugoslavia sprijină toate eforturile îndreptate spre dezarmare, interzicerea armelor nucleare, întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite, pe baza aplicării consecvente a principiilor progresiste ale Chartei Națiunilor Unite, ca și spre rezolvarea pe calea tratativelor a unor astfel de probleme și a altor probleme similare deschise, cum sînt cele lăsate de cel de-al doilea război mondial.în colaborarea noastră cu România socialistă ca și cu alte țări socialiste în problemele păcii și ale relațiilor internaționale în general, noi vedem o contribuție importantă la aceste eforturi. Țările socialiste reprezintă astăzi cea mai mare forță politică și materială în lupta pentru relații de egalitate în drepturi, pentru progres și pace în lume. (Aplauze puter
nice). Lor le revine, de aceea, cea mai mare răspundere.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca în încheiere să exprim încă o dată convingerea fermă a comuniștilor și popoarelor iugoslave că Congresul dv. va contribui ca socialismul să obțină noi victorii în țara dv., va contribui la construirea unei vieți mai bune și mai fericite, la prosperitatea harnicului popor român, cît și la întărirea păcii, socialismului și a relațiilor democratice între 
popoare. (Aplauze puternice).Trăiască România socialistă și partidul său comunist. (A- 
plauze prelungite).

sud-coreeano-japonez“ este rezultatul politicii de agresiune și război duse de imperialiștii americani, care se străduiesc să instaleze în Coreea de sud pe militariștii japonezi și să înjghebeze organizația militară a Asiei de Nord-Est, al cărei schelet urmează să devină militarismul japonez.Imperialiștii americani să- vîrșesc acte tot mai fățișe de agresiune și intervenție în treburile interne, pretutindeni, în Asia, Africa, America Latină și se străduiesc să înarmeze pe revanșarzii vest- germani cu arma nucleară.Situația nou creată cere ca țările socialiste, toate forțele progresiste din lume să se u- nească și mai strîns, să intensifice lupta antiimperialistă, să sprijine mișcarea muncitoreasca și lupta de eliberare națională din toate țările și, îndeosebi, să sprijine din toate puterile lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiștilor S.U.A. (Aplauze).Partidul și poporul nostru vor fi întotdeauna credincioși sarcinilor lor internaționaliste ce le revin în lupta împotriva imperialiștilor americani, dușmanul comun al popoarelor din lumea întreagă, pentru pace, independență națională și socialism și vor depune e- forturi pentru întărirea unității lagărului socialist și a solidarității mișcării comuniste internaționale. (Aplauze).Permiteți-mi ca în încheiere să urez din tot sufletul succese și mai mari în activitatea Congresului dv. și în lupta viitoare pentru traducerea în viață a hotărîrilor acestuia. 
(Vii aplauze).Trăiască cel de-al IX-lea Congres al gloriosului Partid Comunist Român ! (Aplauze 
puternice).Trăiască prietenia și solidaritatea de nezdruncinat dintre Partidele și popoarele Coreei și României ! (Vii aplauze).Trăiască unitatea și solidaritatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale ! (Aplauze îndelun
gate).



Depuneri de coroane A; flori ile către delegații 

ale unor partide coinuiiîsle și muncitorești
Delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol, în frunte cu Damdinjavin Maidar, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a depus marți după-amiază coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici.La solemnitatea depunerii coroanelor au participat tova

URMĂRI DIN PAQ. I
A doua zi a lucrărilor

Bulgar, ■președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria ; Edvard Kardelj, membru 
al Comitetului Executiv și secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele Scupștinei Fe
derale a Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia ; Kim Hoan Hiop, membru al Bi
roului Politic, vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea,

vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Coreene.

Cuvântările de salut ale conducătorilor de
legațiilor partidelor comuniste și muncitorești 
au fost primite cu aplauze puternice, înde
lungate, de către delegații și invitații la Con
gres.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

Pentru toti elevii tării
SE VOR ASIGURA ASTFEL 
GRATUIT MANUALE PEN
TRU TOȚI ELEVII DIN 
ȘCOALA OBLIGATORIE DE 
CULTURĂ GENERALĂ Ș7 DIN 
LICEE; CEEA CE CONSTI
TUIE UN ÎNSEMNAT AJU
TOR PENTRU EI Șl FAMI
LIILE LOR.

Crizantemele și crăițele înflo
reau și pe vremea cînd, înlr-o 
toamnă, pare-mi-se a anului ’35, 
Geo Bogza scria: „...5 lei în
seamnă o pîine. O pîine e o zi 
de viață. Cîte pîini, cîte zile de 
viață trebuie să smulgă din ca
sele sărace prețul manualelor di
dactice ?... Oamenii gîndesc : A- 
becedarul : 7 pîini, Aritmetica : 
10 pîini. Geografia: 8 pîini. E 
fantastic !“...

— ...Și dacă Geo Bogza ex
clama pentru situația școlii din 
trecut „« fantastic!“, cu atît mai 
uimitoare ne apare deosebirea 
pe care, într-un timp istoric atît 
de scurt, a realizat-o socialismul 
în favoarea școlii de azi, ne de
clara profesorul M. Sîntimbreanu. 
Enumerarea tuturor realizărilor 
venite în sprijinul dezvoltării în
vățământului de toate gradele, ex- 
primind consecvența cu care parti
dul și statul nostru se ocupă de 
destinele școlii, ar solicita, pentru 
a le putea cuprinde, volume în
tregi. Pentru că nu există dome
niu al învățământului, nu există 
sat sau oraș în care să nu se fi 
afirmat 'din plin înnoirile, condi
țiile mereu mai bune puse în slu j
ba desfășurării și ridicării calită
ții sale. Să amintim ca un succes 
de largi semnificații generalizarea 
învățământului de 8 ani, faptul că 
3 500000 de copiii, practic toți 
copiii țării învață. Să amintim 
școlile noi, căminele noi, labora
toarele, orășelele studențești. Și 
orice cifră s-ar alege, fie că reflec
tă creșterea numărului tinerilor 
studioși, fie dezvoltarea condiții
lor de studiu, ea ar avea darul 
să exprime grija partidului pen
tru tînăra generație. Raportul

în fiecare clipă a uzinei,

un fapt omagial

mult! dintre ei au mi
cul ecran și acasă, au 
venit la uzină ca să 
trăiască solidari cu în
tregul lor colectiv o 
clipă istorică din viata 
Partidului Comunist. 
Faptul este de o pro
fundă semnificație.

Două ore mai tîrziu, 
prin difuzoarele din 
uzină se transmiteau 
din studioul stafiei de 
amplificare vocile e- 
moționate ale cîtorva 
muncitori care venise
ră aici din imboldul 
lăuntric de a-și face 
larg cunoscute senti
mentele, gîndurile pen
tru Congresul partidu
lui. Cu modestie, ei 
și-au făcut bilanțul 
succeselor obținute în 
întrecerea socialistă. 
Și fiecare și-a exprimat 
solemn hotărîrea de a 
face ca munca lui să 
capete o greutate mai 
mare în munca între
gii uzine, a întregului 
popor, pentru traduce
rea în viață a politicii 
partidului.

Uzina „Grivița ro
șie", această glorioasă 
citadelă a luptelor 
muncitorești, prezintă 
în aceste zile o im
presionantă unanimi
tate de voință mărturi
sită prin mii și mii 
de glasuri, unanimi
tatea cu care membrii 

și nemembrii de par
tid din uzină sînt 
pregătiți să înfăptu
iască exemplar sarcini
le pe care partidul le 
va încredința în cinci
nal uzinei. La ora 11 
au avut loc în uzină, 
pe formalii de muncă, 
106 convorbiri pe mar
ginea raportului Comi
tetului Central al 
P.C.R. prezentat Con
gresului. Au participat 
peste 4 500 muncitori, 
maiștri și ingineri. Cu 
prilejul acesta au ple
cat spre Congres 14 
telegrame ale colecti
velor secțiilor uzinei. 
Cităm un paragraf al 
unei astfel de tele- 
g rame:

„Ca lucrători în in
dustria constructoare 
de mașini, ne expri
măm hotărîrea de a 
îndeplini prevederile 
Directivelor Partidului 
Comunist Român pri
vind dezvoltarea eco
nomiei naționale în pe
rioada 1966—.1970. 
Muncitorii, inginerii si 
tehnicienii secției noa
stre urează succes de
plin lucrărilor Congre
sului care va stabili 
programul de muncă 
și de luptă al poporu
lui pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste 
in patria noastră“. 
(Colectivul secției mon
taj utilaj chimic).

rășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., activiști de partid, reprezentanți ai Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei.Au fost prezenți membri ai Ambasadei R. P. Mongole la București.
★Marți după-amiază, delegația Partidului Comunist din Germania, în frunte cu Max Reimann, prim-secretar al

C.C. al P.C.R. prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu înfăți
șează o emoționantă perspectivă 
a școlii noastre. In următorii cinci 
ani va fi cuprins în școli un sfert 
din populația țării, se va extinde 
învățământul mediu care va oferi 
largi posibilități de afirmare a 
aptitudinilor prin liceele de cul
tură generală și liceele de specia
litate, etc. Și încă un fapt: în 
scopul dezvoltării bazei materia- 
l ■ a învățământului de toate gra
dele se vor investi peste 3,5 mi
liarde lei. Însăși extinderea gra
tuității manualelor școlare la în
vățămîntul mediu este o dovadă 
a dragostei și grijii permanente a 
partidului pentru școală. Acest act 
de profundă generozitate atestă, 
o dată mai mult, că în societatea 
noastră socialistă, fiecărui ce
tățean i se acordă nu numai drep
tul la învățătură, ci în același 
timp și excepționale înlesniri 
pentru exercitarea acestui drept. 
In anul trecut valoarea manuale
lor școlare împărțite gratuit nu
mai elevilor din școlile generale 
de 8 ani, a depășit suma de o 
sută de milioane lei. Extinderea 
gratuității la manualele destinate 
liceelor va mări considerabil a- 
ceastă sumă cheltuită de stat. 
Privită în contextul investițiilor 
generale, de ordinul miliardelor, 
menite să ducă la continua îm
bogățire a bazei materiale a în
vățămîntului, noua măsură anun
țată de la înalta tribună a Con
gresului P.C.R. luminează o 
realitate capabilă să însufle
țească toate cadrele. didactice 
care, în modul cel mai firesc, 
văd în fiecare hotărîre a parti
dului privind dezvoltarea școlii 
un ajutor dat nemijlocit misiunii 
lor educative.

—■ La puține clipe după ce 
coborâsem din trenul care mă 
aducea dintr-o tabără de la mare 
am primit știrea cu privire la 
faptul că și noi, elevii școlilor 
medii, vom primi manuale gra
tuite — ne spune Miliai Colceag

Din timpul fizic al 
uzinei fiecare clipă ca
pătă strălucirea unui 
fapt închinat partidu
lui. Am ales din mul
țimea de rezultate 
deosebita ale activită
ții uzinei în aceste 
două zile, doar cîteva. 
Secția prelucrări me
canica utilaj chimic: 
deși era prevăzut să 
fie gata la sfîrșitul 
lunii, a fost terminată 
ieri confecționarea 
flanșelor de corp Ia 
operația a doua pen
tru capacele camere
lor de distribuție ale 
utilajului chimic 3 037;

— s-au executat mult 
mai devreme trei ca
pace flotanta T. N. 
1 300;

— au fost predate 
mult mai devreme 40 
de cutii P.K.P. pentru 
boghiurile gondolă.

Instalații, piese gre
le cu un lung proces 
tehnologic au primit 
în aceste zile timpi 
noi de execuție. Sînt 
realizări generate de 
marile energii declan
șate în oameni, acum 
cînd în sala Congre
sului se dezbat hotă- 
rîri și documente isto
rice care exprimă in
teresele fundamentale 
ale poporului.

C.C. al P.C. din Germania, a depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul eroilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici.La depunerea coroanelor au luat parte tovarășul Anton Breitenhofer și alți membri ai C.C. al P.C.R., activiști de partid, reprezentanți ai Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei. (Agerpres)

din clasa a X-a a Școlii medii 
„M. Sadoveanu“. E o nouă 
bucurie care se adaugă multor 
altora, toate datorate partidului, 
acel partid mai vital pentru ti
nerețe decât e soarele pentru 
flori. Adăugată celorlalte, acea
stă ultimă bucurie ne obligă pe 
noi elevii să învățăm în așa fel, 
încât, însușindu-ne deplin și pro
fund cunoștințele cuprinse în 
cărțile primite în prima zi de 
școală, la sfîrșitul anului manua
lele să fie, în sensul cel mai cu
prinzător al cuvântului, ale noa
stre.

— Am cinci copii, toți școlari 
— ne declară tovarășul .Iosif 
Dungii, maistru la I.O.R.; doi 
dintre ei sînt elevi ai școlii me
dii. Primind și ei manualele gra
tuit familia noastră beneficiază 
de un ajutor însemnat. In... 
„consiliul nostru de familie“ am 
discutat mult timp despre acea
sta. Toți copiii mei visează să de
vină oameni culți, capabili, spe
cialiști în diferite domenii de ac
tivitate. Și școala. îi ajută, de la 
an la an mai mult, să-și îndepli
nească visul.

...In laboratoarele grădinilor, 
crizantemele .și crăițele se pre
gătesc de pe acum pentru Ziua 
desclliderii școlilor.

Ștafeta schimburilor:•>

laminate peste plan
varășul inginer Raimund Zeman, 
adjunctul șefului secției lami
norului de 6 țoii: „în uzină, ne 
spunea dînsul, lucrează mul,[i 
tineri. Pe multe agregate, în 
locurile „cheie" de muncă, tine
rii își fac cu prisosință datoria. 
Ca unul care fac parte din a- 
ceastă generație tînără, încerc 
un sentiment de recunoștință și 
adîncă mîndrie pentru condiții
le minunate pe care partidul ni 
le-a creat. înnoirile petrecute 
în uzina noastră sînt tocmai o 
dovadă grăitoare a acestei griji, 
începînd cu faptul că aproape 
la fiecare agregat s-au adus îm
bunătățiri constructive, care fac 
munca mai productivă și termi- 
nînd cu posibilitatea pe care 
orice tînăr o are de a studia 
continuu, de a-și îmbogăți cu
noștințele profesionale, totul re
flectă grija partidului pentru a 
ne asigura condiții mai bune de 
muncă și de învățătură. Iată de 
ce prin activitatea pe care co
lectivul nostru o desfășoară zi 
de zi el caută să obțină rezul
tate cît mai bune în producție, 
succese cît mai însemnate.

Noi am încheiat primul se
mestru al anului cu realizări 
care depășesc angajamentele 
luate în cinstea Congresului 
partidului. în 6 luni au fost pro
duse peste prevederile planului 
2 790 tone țeavă din care 88 la 
sută de calitatea întîi. La aces
tea se adaugă și cele peste 140 
tone obținute peste plan în cele 
două decade din această lună, 
îmbucurător este faptul că în 
fiecare zi succesele se îmbogă
țesc cu noi realizări care ridi
că pe o treaptă și mai înaltă 
contribuția pe care colectivul 
nostru o aduce la industriali
zarea socialistă a tării.

Și o știre de ultimă oră: 
schimbul I de la laminorul de 
6 țoii, condus de maistrul Sabin 
Cristea, a realizat ieri pînă la 
ora 12,30 cele 60 tone țeavă 
planificată, dînd în plus alte 24 
tone.

Astfel, cu fapte de muncă, la- 
minoriștii de la „Republica" sa
lută Congresul.

U. R. S. S.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

în centrul atenției ziarelor de 
marți din Moscova se află lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Sub titlul „Sub steagul 
socialismului“, ziarul „Pravda“ 
inserează pe prima pagină o co
respondență de la trimișii săi 
speciali despre desfășurarea pri
mei zile a Congresului.

Ziarul publică, pe două pagini, 
un amplu rezumat al raportului 
C.C. al P.C.R. prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, re- 
dînd pasajele în care sînt rela
tate succesele poporului român, 
direcțiile de dezvoltare a Româ
niei socialiste în următorii cinci 
ani, activitatea internațională a 
partidului, rolul României ca 
factor activ în lupta pentru tri
umful cauzei păcii și socialismu
lui.

într-o corespondență din Bucu
rești intitulată „Orizonturile Re
publicii“, „Pravda“ scrie că Con
gresul „este un eveniment im
portant în viața partidului, a 
clasei muncitoare și a întregului 
popor român“. „Pravda“ arată 
că în „transformările istorice 
survenite în țară în anii puterii 
populare se vede măreția și pu
ternica forță vitală a orînduirii 
socialiste, triumful ideilor mar- 
xism-leninismului. Comuniștii și 
toți oamenii muncii din Româ
nia privesc cu optimism în vi
itor“.

„Izvestia“ a publicat o amplă 
corespondență, de la trimisul 
său special la București, intitu
lată „Congresul comuniștilor ro
mâni“ în care redă extrase din 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In numărul 
său de marți, ziarul publică sub 
titlul „Scopuri mărețe, pas lio- 
tărît“ pe o pagină și două coloa
ne pasaje largi din Raportul C.C. 
al P.C.R., din raportul prezentat 
de tovarășul Ion Gheorghe Mau
rei, precum și din cuvîntările 
rostite de delegați la Congres.

Posturile de radio și televiziu
ne sovietice au transmis relatări 
despre desfășurarea ședințelor 
Congresului. într-un comentariu 
referitor la deschiderea lucrări
lor celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., postul de radio Mosco
va a arătat: „Noi, oamenii so
vietici. știm bine că Partidul 
Muncitoresc Român a adus o 
contribuție însemnată la expe
riența colectivă a construirii so
cialismului. într-o situație inter
națională complicată, poporul 
român a rezolvat cu cinste pro
blema extrem de importantă a 
făuririi bazei economice a socia
lismului“.

R. P. Chineză
PEKIN 20 (Agerpres). - Toa

te ziarele centrale din Pekin au 
publicat materiale privind des
chiderea lucrărilor Congresului al 
IX-lea al P.C.R. Ziarele anunță 
că a fost adoptată hotărîrea pri
vind noua denumire a partidu
lui. Rellectînd felul în care a 
fost întîmpinat Congresul parti
dului, ziarele „Jenminjibao", 
„Guanminjibao“ și Agenția Chi
na Nouă au trecut în revistă, în 
corespondențe din București suc
cesele oamenilor muncii în în
trecerea socialistă în cinstea Con
gresului, citind date despre în
deplinirea angajamentelor luate 
de colectivele fabricilor și uzi
nelor, depășirea planurilor de 
producție, sporirea calității pro
duselor și creșterea productivită
ții muncii. Pînă la 15 iulie, se a- 
rată în corespondența Agenției 
China Nouă, întreprinderile in
dustriale din multe regiuni își 
îndepliniseră înainte de termen 
angajainentul de a produce mai 
mult în cinstea Congresului par
tidului. în întrecerea socialistă, 
masele largi de oameni ai mun
cii au manifestat un mare en
tuziasm în muncă și inițiativă.

Ziarul „Jenminjibao“ a publi
cat, de asemenea, un reportaj 
despre realizările României în 
dezvoltarea economiei naționale, 
a agriculturii. „în procesul de 
transformare socialistă a agricul
turii — scrie ziarul — producția 
de cereale a crescut continuu, 
deși în anumiți ani condițiile cli
materice au fost nefavorabile. 
Producția de cereale a asigurat 
aprovizionarea abundentă a 
populației, nevoile industriei, re
zervele și totodată disponibilități 
pentru export“.

Lupte grele la Bu Dop

• Puternice lupte au fost 
angajate în noaptea de luni 
spre marți între- forțe patrio
tice ale Frontului național de 
eliberare și trupe guverna
mentale sud-vietnameze dizlo- 
cate în tabăra militară de la 
Bu Dop, la 135 km nord de 
Saigon, în apropierea frontie
rei cambodgiene. Agenția 
France Presse făcea cunoscut 
că piloții elicopterelor ameri
cane, sosite în sprijinul trupe
lor guvernamentale, au decla
rat că cea mai mare parte a 
taberei era în flăcări. Agenția 
Associated Press relata ieri că 
trupele Vietcong (așa denu
mește agenția pe patrioții 
sud-vietnamezi) au declanșat 
un puternic foc de mortiere 
asupra unei unități americane, 
în apropierea localității Bien 
Hoa. Aceeași agenție mențio
nează că au suferit pierderi

pmim ecou immAL
AL CONGimi AL IX-LEA AL P. C. R.

Același ziar a publicat, în 
ziua deschiderii Congresului, 
articolul intitulat „Baza progre
sului tehnic al României socia
liste“, semnat de Mihai Mari- 
nescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

Agenția China Nouă a trans
mis relatări despre desfășurarea 
lucrărilor primei zile a Congresu
lui.

R. D. Germană
BERLIN 20 (Agerpres). — Sub 
titlul „Marele avînt al construc
ției socialismului în România — 
deschiderea sărbătorească a Con
gresului al IX-lea al P.C.R.“, zia
rul „Neues Deutschland“ publi
că pe prima pagină un reportaj 
de la deschiderea Congresului. 
Ziarul redă extrase din raportul 
prezentat de tovarășul N. Ceau
șescu, cu privire la dezvol
tarea economică a României 
în perioada șesenalului, poziția 
României în problemele relați
ilor internaționale. Ziarul redă 
partea din raport în care se ara
tă că P.C.R. a depus toate efortu
rile și va milita neobosit și în 
viitor pentru a-și aduce contri
buția la apărarea și întărirea u- 
nitații partidelor comuniste și 
muncitorești, a coeziunii țărilor 
sistemului socialist mondial. Se 
subliniază convingerea exprima
tă în raportul C.C. al P.C.R. 
că „ceea ce unește parti
dele comuniste — ideologia 
comună, unitatea de țeluri 
și interese, lupta comună, misi
unea istorică unică — reprezin
tă esențialul și trebuie să pre
cumpănească asupra oricăror 
deosebiri de vederi“.

R. P. Bulgaria
SOFIA 20 (Agerpres). — Zia

rele bulgare- publică marți pe 
primele pagini corespondențe 
speciale din București consacra
te primei zile a lucrărilor Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

„Rabotnicesko Delo“, organul 
C.C. al P.C. Bulgar, relatînd 
sub titlul „Al IX-lea Cohgres al 
Partidului Comunist Român în 
numele socialismului și păcii“, 
despre deschiderea Congresului, 
scrie că acest eveniment ,are 
loc în condițiile în care par
tidul și oamenii muncii încheie 
cu succes planul economic șese- 
nal și își îndreaptă atenția și e- 
forturile spre dezvoltarea pe mai 
departe a economiei naționale, 
în scopul realizării unei etape 
superioare în procesul de desă- 
vîrșire a construcției socialiste“.

Redînd extrase din raportul 
prezentat de tovarășul N. Ceau
șescu, ziarul arată că poporul 
român a obținut realizări is
torice, care confirmă în între
gime justețea liniei politice a 
partidului, eficiența muncii sale 
politice și organizatorice. Refe
rindu-se la partea din raport cu 
privire la relațiile dintre parti
dele comuniste și muncitorești, 
„Rabotnicesko Delo“ reia pasa
jul din raport privitor la eforturile 
depuse de P.C.R. pentru a con
tribui Ia apărarea și întărirea u- 
nității partidelor comuniste și 
muncitorești, a coeziunii țărilor 
sistemului socialist mondial.

Relatări despre Congres pu
blică și ziarele „Otecestven 
Front", „Zemedelsko Zname“, 
„Narodna Armia“* „Trud“.

Televiziunea și posturile de 
radio bulgare au transmis infor
mații și imagini de la lucrările 
Congresului.

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 20 (Agerpres). — 

Presa iugoslavă din 20 iulie in
formează pe larg despre deschi
derea lucrărilor Congresului 
P.C.R. și despre raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu.

Sub titlul „Au început lucră
rile Congresului Partidului Co
munist Român“, ziarul „Borba" 
publică pe prima pagină o' co
respondență a trimisului special 
care, după ce relatează despre 
adoptarea noii denumiri — Parti
dul Comunist Român — arată că 
această hotărîre are drept scop 
„afirmarea continuității mișcării 
muncitorești revoluționare din 
România“, care a jucat „un rol 
precumpănitor în transformarea 
socialistă a societății românești“. 
Referindu-se la dezvoltarea eco-

Scurte știri externe
și trupele diviziei . „Bing Red 
One" sosită în Vietnamul de 
sud în urmă cu o săptămînă.• André Malraux, ministru de stat în guvernul Francez însărcinat cu problemele culturale, anunță agenția China Nouă, a sosit la Pekin pentru o vizită oficială în R. P. Chineză.

Evoluția crizei 

politice din Grecia

Marți seara au depus jură
mântul în fața regelui Con
stantin șase noi miniștri în 
guvernul lui Athanasiadis No
uas. Prin intrarea noilor mi
niștri în guvernul condus de 
Athanasiadis Nouas apreciază 
France Presse, fostul premier 
Papandreu a pierdut majori
tatea absolută de care se 
bucura în parlament. In mo- 

nomică a țării noastre, autorul a- 
rată că în centrul politicii P.C.R. 
stă „continuarea industrializă
rii României“ și că, după cum 
a subliniat tovarășul Ceaușescu, 
„industrializarea este singura 
cale care duce spre progres și 
civilizație, spre ridicarea standar
dului de viață, asigură în fapt 
independența și suveranitatea 
națională“. In continuare, ziarul 
se referă la politica externă a ță
rii noastre formulată în raportul 
prezentat la Congres de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 

Congresul al IX-lea al comuniș
tilor din România se află în a- 
tenția presei poloneze de marți. 
Sub titlul „Al IX-lea Congres al 
P.C.R. și-a început dezbaterile“ 
și supratitlul „Dezvoltarea țării; 
sarcinile partidului; politica ex
ternă“, ziarul „Trybuna Ludu“, 
organ al C.C. al P.M.U.P., publi
că extrase din raportul C.C. al 
P.C.R., prezentat Congresului de 
tovarășul N. Ceaușescu, scoțînd 
în evidență succesele obținute în 
industrializarea socialistă a Ro
mâniei. Ziarul reproduce pasa
je din raport cu privire la politi
ca externă a României și la ac
tivitatea P.C.R. în relațiile cu 
alte partide comuniste și mun
citorești, subliniind poziția parti
dului în ce privește modul în 
care trebuie rezolvate proble
mele care se ridică în cadrul 
acestor relații.

Referindu-se la dezbaterea 
documentelor în presa română, 
săptămînalul economic polonez 
„Zycie Gospodarcze" scrie : 
„Sarcinile puse în fața poporului 
român sînt realiste, bazate pe 
cunoașterea temeinică a resur
selor și a posibilităților Româ
niei". Legat de aceasta, ziarul 
relevă că ritmul de dezvoltare 
a economiei României este 
„unul dintre cele mai ridicate din 
lume“.

R. P. Ungară

BUDAPESTA 20 (Agerpres).— 
Ziarele ungare au publicat ma
teriale consacrate începerii lu
crărilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân. Ziarele „Nepszabadsag“, 
„Magyar Nemzet", „Nepszava“ 
au redat ample extrase din ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îu care sînt 
trecute în revistă realizările ob
ținute de oamenii muncii din 
România, și sarcinile, de viitor, 
activitatea internațională a 
P.C.R. și contribuția României 
ca un factor activ al vieții in
ternaționale. în corespondența 
semnată de Jozsef Horvath, zia
rul „Nepszabadsag“ scrie că 
„Industrializarea țării se află 
în centrul atenției politicii parti
dului“.

într-un articol publicat în 
ziarul „Nepszava“ sé arată că 
„Directivele Congresului subli
niază că continuarea consecventă 
a industrializării socialiste este 
o sarcină fundamentală care cere 
utilizarea cît mai multilaterală și 
cît mai eficace a resurselor na
turale interne“.

R. P. Albania

TIRANA 20 (Agerpres). — 
Ziarele albaneze „Zeri i Popullit“ 
și „Bashkimi" au publicat in
formații despre deschiderea ce
lui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Sub titlul „Poporul ro
mân a întîmpinat cu succese în 
muncă deschiderea lucrărilor 
Congresului, „Zeri i Popullit“ a 
informat despre pregătirile in 
vederea Congresului, despre în
deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor de producție de către 
colectivele de muncă, despre in
trarea în funcțiune a unor noi 
capacității productive, despre 
discutarea proiectelor de Direc
tive ale Congresului. în mate
riale se subliniază succesele ob
ținute în anii șesenalului în in
dustria constructoare de mașini 
și perspectivele ce se deschid a- 
cesteia în lumina prevederilor 
Directivelor noului plan cincinal.

mentul de față noul Consiliu 
de miniștri al Greciei cuprin
de 20 de miniștri. Toți aceștia 
(la care se adaugă fostul mi
nistru al apărării Garoufa- 
lias) au părăsit, practic grupul 
parlamentar al Uniunii de 
centru. In acest fel numărul 
deputaților grupului parla
mentar al Uniunii de centru, 
care era înainte de izbucnirea 
crizei politice de 171 deputați, 
— din cei 300 cît numără 
parlamentul grec — s-a redus 
la numai 150. In această si
tuație, chiar dacă noul gu
vern condus de Athanasiadis 
Novas nu va obține votul de 
învestitură în parlament la 30 
iulie, întrucît îi lipsesc 30 de 
voturi, pentru a avea majori
tatea, partidul Uniunea de 
centru nu mai poate forma 
singur un nou guvern, astfel 
incit unii observatori din ca
pitala Greciei vorbesc despre 
„sfărîmarea unității partidu
lui“.

Austria
VIENA 20 (Agerpres). — în

ceperea lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. este o- 
glindită de numeroase ziare aus
triece. Ziarele informează des
pre raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al P.C.R., și pu
blică extrase din acest document.

Ziarul „Volksstimme“ scrie: 
„Raportul a arătat că ritmul a- 
nual de creștere a producției in
dustriale a României va fi de 
10,5 la sută. Partidul consideră 
dezvoltarea în continuare a eco
nomiei — înainte de toate in
dustrializarea și dezvoltarea in
dustriei constructoare de mașini 
— ca fiind baza progresului“.

Subliniind că raportul prezen
tat „a făcut cunoscut progresul 
realizat de partid de la ultimul 
Congres“, ziarul „Wiener Zei- 
tung“ subliniază că „România va 
continua și în anii viitori dez
voltarea industriei grele, precum 
și ridicarea nivelului de trai“.

Sub titlul „Marea întîlnire de 
la București", ziarul „Neues 
Oesterreich“ anunță că Congresul 
„constituie o adevărată demon
strație a realizărilor economice 
ale României“.

Materiale consacrate lucrărilor 
Congresului au fost publicate, 
de asemenea, de ziarele „Volks- 
blatț“, „Morgen Express", „Ku- 
rier“, „Die Presse“ și „Arbeiter 
Zeitung“.

Televiziunea austriacă a trans
mis în cadrul jurnalului de marți 
seara știrea despre deschiderea 
Congresului.

Franța
PARIS 20. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Ziarul „l’Humanite“ a pu
blicat marți sub titlul „Prima 
hotărîre a Congresului de la 
București: Partidul Muncitoresc 
Român își reia numele de partid 
comunist“, un material în care 
sînt redate extrase din raportul 
de activitate al Comitetului Cen
tral prezentat de tovarășul Ni
colae Ceaușescu. Ziarul redă acel 
pasaj din raport în care analizîn- 
du-se situația din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio
nală, se spune că „Avem convin
gerea de nezdruncinat că ceea ce 
unește partidele comuniste — 
ideologia comună, unitatea de 
țeluri și interese, lupta comună, 
misiunea istorică unică — repre
zintă esențialul și trebuie să pre
cumpănească asupra oricăror deo
sebiri de vederi“.

Ziarul „Le Monde“ într-un ar
ticol consacrat Congresului de la 
București scrie că „Analele miș
cării comuniste mondiale cunosc 
puține documente atît de sobre 
și deschise ca proiectul Directi
velor Congresului, elaborat de 
Comitetul Central al partidului, 
în legătură cu dezvoltarea econo
miei României în cursul noului 
plan cincinal“.

Subliniind că România se poa
te mîndri cu importante succese 
în domeniul economic, ziarul 
„Les Echos“ scrie că „Producția 
industrială cunoaște un avînt ra
pid“. Trecînd în revistă unele 
prevederi ale planului cincinal, a- 
celași ziar consideră că „popu
lația va continua să beneficieze 
dc progresul producției“.

Italia
ROMA 20. — Corespondentul 

Agerpres, Giorgio Pastore, trans
mite: Ziarul „L’Unita“ de marți 
publică o corespondență din 
București, în care sînt redate 
ample citate din raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarul „Paese Sera“ publică un 
articol intitulat „România — avîn- 
tul economic și problemele care 
trebuie rezolvate“. După ce redă 
o serie de cifre în legătură cu 
dezvoltarea economică a Româ
niei din ultimii ani și cu preve
derile Directivelor pentru perioa
da 1966—1970, autorul articolu
lui subliniază că „pe primul plan 
se află obiectivul unui stadiu de 
dezvoltare industrială modernă și 
la un înalt nivel. Actualul Con
gres are menirea să asigure con
tinuitatea unei linii care tinde să 
aducă România la un nivel egal 
cu țările cele mai avansate“.

Ziarul „II Messaggero“ arată 
într-un articol consacrat Congre

Proiectul Defferre 

definitiv înlăturat• La Paris a luat sfîrșit sesiunea extraordinară a Consiliului național al Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.). în cadrul ultimei ședințe de luni seara, Consiliul național a adoptat moțiunea prezentată de secretarul general al S.F.I.O., Guy Mollet care prevede crearea unei federații a grupărilor socialiste. Prin a- cest vot, scrie agenția France Presse, a fost, de fapt, spulberată definitiv orice speranță privitoare la crearea „Federației democrat-socialiste“ al cărei promotor a fost Gaston Defferre. în moțiunea Consiliului național al S.F.I.O. se subliniază că „Partidul Socialist Francez nu se poate sacrifica în folosul unor forțe străine socialismului, dar este 

sului al IX-lea al P.C.R„ că, pe 
drumul care a pornit, „România 
va ajunge la îndeplinirea planu
rilor sale îndrăznețe“.

Algeria
ALGER 20. — Coresponden

tul Agerpres, C. Benga, transmi
te: Ziarul algerian „El Moudja- 
hid“ a publicat un articol consa
crat celui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. în articol se arată, 
printre altele, că în ultimii ani, 
România și-a întărit considerabil 
potențialul economic și industrial, 
iar acum face un bilanț al tutu
ror acestor realizări. Ziarul a pu
blicat, de asemenea, știrea des
pre începerea lucrărilor Congre
sului.

Știrea despre deschiderea celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. a 
fost transmisă și de posturile de 
radio algeriene.

Grecia
ATENA 20. — Coresponden

tul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Ziarul grec „Ta Nea" 
publică sub titlul „învățătura mar- 
xism-leninismului aplicată la con
dițiile României“, un articol pe 
marginea lucrărilor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Refe
rindu-se la noua denumire a par
tidului și la faptul că, potrivit 
viitoarei Constituții, numele țării 
va fi Republica Socialistă Româ
nia, ziarul scrie că „acestea sînt 
două schimbări importante în 
structura vieții politice și sociale 
a României“. Ziarul subliniază 
că aceste schimbări reflectă „ma
rile realizări și evoluția care au 
avut loc în economia României 
și care au deschis calea pentru 
desăvîrșirea construirii socialis
mului în țară“. Pentru a oglindi 
aceste transformări, ziarul citea
ză o serie de cifre privind spori
rea producției industriale și agri
cole românești.

S. U. A.
WASHINGTON 20 (Agerpres). 

— Cotidienele americane „New 
York Times“ și „Washington 
Post“ publică relatări despre cel 
de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. Anunțînd 
deschiderea congresului, „New 
York Times“ citează date privi
toare la avîntul pe care-1 va cu
noaște economia națională a Ro
mâniei în viitorii cinci ani. Zia
rul scrie, de asemenea, despre 
hotărîrea - congresului privitor la 
denumirea partidului ca Partid 
Comunist Român. „Washington 
Post“ relatează despre prezența 
la Congres a unui important 
număr de delegații ale partide
lor comuniste și muncitorești, ale 
altor partide progresiste din ță
rile Europei, Asiei și Americii 
Latine.

Anglia
LONDRA 20 — Coresponden

tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Presa britanică de marți 
relatează despre deschiderea ce
lui de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Ziarul „Daily Worker“ 
publică extrase din raportul pre
zentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în care se a- 
rată că România va continua să 
dezvolte cooperarea frățească cu 
țările socialiste și relațiile de co
laborare cu toate țările fără 
deosebire de sistem social-poli
tic. Ziarul citează paragraful din 
raport în care se arată că ceea 
ce unește partidele comuniste re
prezintă esențialul și trebuie să 
precumpănească asupra oricăror 
deosebiri de vederi.

Ziarele „Times“, „Daily Ex
pres“ și „Daily Telegraph“ au 
publicat corespondențe de la tri
mișii lor speciali despre prima 
zi a lucrărilor congresului.

într-o corespondență semnată 
de Friederick Wills, apărută în 
„Daily Mirror“, se apreciază că 
România face azi un nou pas 
imens pe calea sa spre prosperi
tate... Corespondentul arată că 
„dezvoltarea economică este în
făptuită prin valorificarea bogă
țiilor naturale — petrol și mine
rale, prin dezvoltarea agricultu
rii și industriei, prin extinderea 
comerțului cu toate statele din 
Est și Vest“.

gata să participe în mod eficace la unificarea forțelor socialiste“.
„Un punct scăzut"

„Relațiile dintre Franța și 
S.U.A. au atins un nou punct 
scăzut în această săptămînă“, 
transmite din Paris corespon
dentul agenției REUTER. 
Cauzele care stau la baza 
sporirii tensiunii dintre cele 
două țări rezidă, potrivit a- 
genției citate, în incidentul 
avionului spion american 
„R.F.-101“, care a zburat 
deasupra uzinelor nucleare 
franceze de la Pierrelatțe 
luînd 17.5 de fotografii, pre
cum și în respingerea dc că
tre Franța a propunerii ame
ricane privind organizarea 

■ unei conferințe internaționale 
monetare. Acești factori au 
contribuit la o răcire și mai 
puternică a relațiilor franco
americane.
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