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Lucrările ședințelor de 
miercuri dimineața ale celui 
de-al IX-lea, Congres al Parti
dului Comunist Român au 
fost conduse de tovarășii Pe
tre Borilă și Constantin Pîr- 
vulescu.

Întâmpinat cu vii și pu
ternice aplauze, tovarășul 
Gheorghe Apostol a prezen
tat raportul cu privire la 
proiectul Statutului Partidu
lui Comunist Român. Raportul a fost 
subliniat în repetate rînduri de aplauze 
puternice.

In continuarea ședinței, tovarășul Pe
tre Borilă a prezentat Congresului pro
punerea de a se alege comisia care să 
pregătească propunerile de candidați 
pentru membrii Comitetului Central al 
Partidului și ai Comisiei centrale de re
vizie. Congresul a aprobat în unanimi
tate comisia alcătuită din tovarășii: Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheărghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Ilie Verdeț, Bayerle Iosif, Berghianu 
Maxim, Cazacu Virgil, Dănălache Flo- 
rian, Dop Gheorghe, Drăgan Constantin, 
Drăgoi Stana, Fazekaș Ludovic, Gere 
Mihai, Matei Nicolae, Matei Ștefan, Mi- 
hai Nicolae, Militaru Aldea, Pîrvulescu 
Constantin, Pogea Brîncoveanu, Roșu 
Gheorghe, Stănescu Ion, Stoica Gheor
ghe, Uglar Iosif, Vîlcu Vasile.

S-a anunțat apoi că un număr de per
soane s-au adresat Congresului cu ce
rerea de a li se reexamina situația de 
partid, și s-a propus să se aleagă o co
misie care să examineze aceste apeluri. 
Congresul a aprobat constituirea comisiei.

In urma consultării cu delegați din 
toate regiunile țării, tovarășul Constan
tin Dăscălescu, delegat al organizației 
regionale de partid Galați, a propus ca 
din comisia de apeluri să facă parte to
varășii : Guran Ion, Haș Teodor, Popa 
Dumitru, Predescu Ion, Stoica Ion. Con
gresul a aprobat pe membrii comisiei.

In continuarea discuțiilor au luat cu- 
vîntul tovarășii Gheorghe Necula, dele
gat al organizației regionale de partid 
București, Ion Cetățean III, delegat al or
ganizației regionale de partid Maramureș, 
Iosif Banc, delegat al organizației regio
nale de partid Mureș-Autonomă Maghia
ră, llie Murgulescu, delegat al organi-
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zației regionale de partid Ol
tenia, Constantin Drăgan, de
legat al organizației orășe
nești de partid București, Ilie 
Cîșu, delegat al organizației 
regionale de partid Ploiești, 
Virgil Cazacu, delegat al or
ganizației regionale de partid 
Iași.

In cursul ședințelor de 
dimineață au rostit cuvîn
tări de salut tovarășii Zenon 

Kliszko, membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului-Central al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez ; Dipa 
Nusantara Aidit, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist din 
Indonezia; Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Ungare ; Arman- 

’ do Cossutta, membru al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian; Bohuslav 
Lastovicka, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Adunării Naționale a Republicii Socia
liste Cehoslovace ; Le Duc Tho, membru 
al Biroului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, care a înmînat apoi 
Prezidiului mesajul adresat Congresului 
al IX-lea al P.C.R. de către C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din Viet
nam ; Ramiz Alia, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Albania ; 
Max Reimann, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist din 
Germania,

Cuvîntările de salut ale conducătorilor 
delegațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești au fost subliniate cu vii 
aplauze de delegații și invitații la Con
gres.

Lucrările ședințelor de după-amiază 
ale Congresului au fost conduse de to
varășii Ștefan Voitec și Dumitru Coliu.

Întâmpinat cu vii și puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Alexandru 
Drăghici.

La discuții, în continuare, au luat cu- 
vîntțUl tovarășii Vasile Daju, delegat al
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TELEGRAMĂ

Tovarășului 
WLADISLAW GOMULKA 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului 
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al Republicii Populare 
Polone

Tovarășului
JOZEF. CYRANK1EW1CZ 
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Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare 
Polone

VarșoviaDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a zilei Eliberării Poloniei — marea sărbătoare națională a poporului polonez, vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră poporului frate polonez salutul nostru tovărășesc și felicitări cordiale.Poporul nostru se bucură din toată inima de succesele dobîndite de oamenii muncii din R. P. Polonă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în opera de construire a socialismului în patria lor liberă și înfloritoare.Avem convingerea că relațiile de prietenie trainică și de colaborare rodnică statornicite între țările noastre socialiste se vor dezvolta continuu spre binele poporului român și polonez, al cauzei socialismului și păcii în lume.Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate polonez noi succese pe drumul înfloririi continue a Republicii Populare Polone prietene.
NICOLAE CEAUȘESCU prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICAPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române
ION GHEORGHE 

MAURER PreședinteleConsiliului de Miniștri al Republicii Populare Române

Darul oferit de C. C. al P. 0. V. S.

Congresului al IX-lea a! P.C.R.

SPECTACOL FESTIV

Miercuri, 21 iulie, conducătorul delegației P.C.U.S., tovarășul Leonid Brejnev, însoțit de membrii delegației, a predat tovarășului Nicolae Ceaușescu, darul oferit Congresului al IX-lea al P.C.R. de către C.C. al P.C.U.S. •— o machetă a monumentului închi

nat cuceritorilor cosmosului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit călduros pentru darul oferit. Au fost de față tovarășii Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Mo- ghioroș. (Agerpres)

ÎN ACEST NUMĂR:
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• Cuvintarea tovarășului Alexandru Drăghici

• Cuvîntări ale delegaților la cel de-al IX-lea Congres al P. C. R.

• Cuvîntări de salut ale oaspeților de peste hotare

• Puternicul ecou internațional al Congresului al IX-lea al P.C.R.

Miercuri seara, la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Române, 
a avut loc un spectacol festiv.

La spectacol au asistat nu
meroși delegați ai partidelor co
muniste, muncitorești și ai altor 
partide democratice, care partici
pă la Congresul ■ al IX-lea al 
P.C.R.

Oaspeții au fost întîmpinați 
cu vii aplauze-de către asistență.

Programul a cuprins numeroa

se piese corale, cîntece revolu
ționare închinate partidului și 
patriei, piese instrumentale, vo
cale și coregrafice, recitări de 
versuri.

Și-au dat concursul ansam
bluri corale și de dansuri, soliști 
instrumentiști și vocali.

Spectacolul s-a bucurat de suc
ces.

(Agerpres)

DIN SALA CONGRESULUI -
LA

Invațind, vom urca 
treptele perfecționării

Reportaj anchetă realizat

de Ștefan Iureș

Există o deplină și verificată continuitate în toate acțiunile partidului, o unitate afirmată mereu prin liniile esențiale ale muncii de partid. Documentele celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român acordă educării tinerei generații acea însemnătate majoră pe care întotdeauna a avut-o în vedere partidul comuniștilor, partidul făuritor al societății socialiste și comuniste.Iată de ce, citind nu cu ochii, ci cu inima, aceste istorice documente, ti-

nerii patriei noastre au înțeles, o dată mai mult, că partidul, părintele drag și înțelept, se gîn- dește la ei, lucrează pentru fericirea lor, deschide pentru ei căile unui viitor strălucit pe meleagurile însorite ale României Socialiste.Citind nu cu o- chii, ci cu inima, documentele istorice ale Congresului, tinerii patriei noastre înțeleg mai bine ca oricînd înaltele îndatoriri ce Ie revin pentru a răspunde cu cinste a- cestei nemăsurate preocupări, resimțită binefăcător în

întreaga lor existență.Stînd de vorbă cu ei, însemnînd gîndurile lor, ne-am dat seama cit de puternic răsună în conștiința tinerei generații acel pasaj din raportul Comitetului Central al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și care sintetizează o muncă uriașă, desfășurată an de an, ceas de ceas, de un milion patru sute de mii de comuniști: „Formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului constituie una din preocupările centrale, o îndatorire de onoare a întregului partid“,
(Continuare 

în pag. a VIII-a)

INIMA POPORULUI

Azi a ieșit pd pista de probe al 599-lea troleibuz produs de uzină. Curînd urmează troleibuzul „600“. Fiecare detaliu este obiectul unei minuțioase pu
neri Ia punct. Foto: I. CUCU

O uzină, una din marile 
uzine ale Capitalei, acea uzină 
care trimite pe șoselele țării 
autobuzele, troleibuzele, micro
buzele ce săgătează zi și noapte 
cîmpiile și orașele...

Unul din miile de colective 
muncitorești care trăiesc și 
muncesc In aceste zile cu gîn- 
dul la uriașa sală in care s-au 
întrunit cei mai buni iii ai par
tidului, să discute și să defini
tiveze drumul spre viitor al 
țării.

La comitetul de partid al uzi
nei secretarii raportează in a- 
ceste zile dale cu profunde 
semnificații.

Conștiința colectivului — faptele sale
19 iulie, ora 12. Un bilanț su

mar spune că In primele ore. de 
lucru ale schimbului de dimi
neață realizările în producție au 
întrecut realizările medii.

Așadar, o uzină. întreagă cu 
mii de oameni își depășește în- 
lr-o dimineață ritmul obișnuit 
și așa ascendent. Un plus de e- 
nergie venit prin fluxul fierbin
te care le leagă inima cu ma
rea sală a Congresului.

19 iulie. Brigada Iui Petruc 
Iirim a realizat un șasiu de au
tobuz în mai puțin de 3 ore 
(timp prevăzut: 4 ore).

Unul din acele fapte care fac să privești cu căldură și respect 
chipul fiecărui muncitor.

21 iulie, ora 11,30. Șeful sec
ției III-Autobuze face bilanțul 
celor trei zile. „Volumul pro
ducției depășește media zilelor

anterioare. S-au produs mai 
mult de 6 autobuze pe zi!

Așadar, în a treia zi ritmul 
deosebit de înalt se menține, se 
permanentizează. Este ceea ce 
te face să privești cu admirație 
chipul cu trăsături energice al 
marelui portret colectiv pe 
care-1 reprezintă muncitorii uzi
nei. Forță. Izvorul ei: ideile 
partidului.

Ing. Florica Zaharia își scrie

pe liirtie un gind: „Consi
der denumirea „Partidului Co
munist Român", pe care a 
adoptat-o partidul nostru ca 
pe un omagiu adus celor 
care înfruntînd temnițele re
gimului burghezo-moșieresc ca 
membri al P.C.R. și-au pus 
viața în slujba unei cauze care 
a făcut ca noi tinerii, genera
țiile de astăzi să ne bucurăm 
de drepturile și libertățile, de 
viața și perspectivele pe care 
le asigură oamenilor socialis
mul",

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a VlII-af



Raportul cu privire la proiectul Statutului 

Partidului Comunist Român
prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol

I

Dragi tovarăși,Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român constituie un eveniment istoric în viața partidului și a țării. Documentele care sînt supuse dezbaterii Congresului au insuflat comuniștilor, întregului popor, noi energii, avînt și entuziasm în lupta pentru înfăptuirea înainte de termen a planului de șase ani.Raportul Comitetului Central alv partidului, prezentat de la această tribună de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuprinde o profundă analiză științifică a dezvoltării întregii vieți economice, politice, social-culturale a țării, a bogatei și multilateralei activități a partidului și statului nostru în toate domeniile construcției socialiste în această perioadă și trasează liniile directoare ale muncii partidului, întregului popor pentru traducerea în viață a minunatului program de înflorire socialistă a patriei noastre- (Aplauze puternice).In perioada de la congresul precedent pînă în prezent s-au produs transformări fundamentale în viața societății noastre; socialismul a învins definitiv la orașe și sate. Stăpîni pe soarta lor, oamenii muncii conduși de partid au dezvoltat într-un ritm impetuos forțele de producție, făurind baza tehnică-ma- terială a socialismului.în munca eroică, plină de abnegație, pentru construirea noii orînduiri, clasa muncitoare și-a afirmat pe deplin rolul său de clasă conducătoare în stat, s-a consolidat alianța clasei muncitoare cu țărănimea, baza de neclintit a României Socialiste, s-a cimentat unitatea poporului în jurul Partidului Comunist.Rezultatele ultimilor cinci ani au confirmat încă o dată faptul că politica de industrializare socialistă a țării constituie temelia de nezdruncinat a progresului tuturor celorlalte ramuri ale economiei, a ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc, a întăririi independenței și suveranității naționale a statului nostru socialist. (Aplauze puternice).Tabloul luminos al României de azi și-a găsit reflectarea în proiectul de Constituție, în noua denumire a statului nostru — Republica Socialistă România. (Vii aplauze).Așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, partidul nostru va pune și de acum înainte în centrul politicii sale industrializarea socialistă a țării, acordîndu-se prioritate industriei grele și îndeosebi industriei constructoare de mașini; se va continua valorificarea superioară a resurselor naturale, folosirea celei mai înaintate tehnici în obiectivele ce se construiesc, modernizarea proceselor tehnologice spre a fi mereu la nivelul realizărilor tehnico- științifice pe plan mondial.La sfîrșitul cincinalului viitor, țara noastră va fi parcurs încă o etapă însemnată pe calea transformării sale în- tr-o țară industrială înaintată, cu o a- gricultură în plină dezvoltare, cu o cultură înfloritoare.Analizînd situația de ansamblu pe arena mondială, raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu înfățișează în mod clar, fundamentat din punct de vedere teoretic, poziția partidului nostru față de problemele din mișcarea comunistă internațională, reafirmînd gri-
I. Organizatorul și conducătorul 

poporului în lupta pentru 
construirea socialismului

Tovarăși,Cu deosebit interes și cu deplină aprobare au primit comuniștii, oamenii muncii, proiectul de Statut al Partidului Comunist Român. Prevederile din proiectul de Statut exprimă realități fundamentale ale României socialiste, stadiul actual al activității partidului nostru.Noul Statut — legea de bază a Partidului Comunist Român — îngăduie partidului, organizațiilor sale să ridice la un nivel superior capacitatea lor organizatorică și politică de mobilizare a oamenilor muncii în lupta pentru înfăptuirea mărețului ideal — construirea socialismului și comunismului. (Vii aplauze).în proiectul de Statut se arată că Partidul Comunist Român este cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul ei de avangardă, care unește în rîndurile sale pe cei mai înaintați și mai conștienți muncitori, țărani, intelectuali, funcționari și slujește cu devotament interesele și năzuințele vitale ale poporului. Se consemnează un fapt istoric de importanță esențială și anume că în construirea orînduirii socialiste un rol determinant l-a avut și îl are lupta călăuzită de partid a clasei muncitoare, clasă conducătoare a societății, în strînsă alianță cu țărănimea și în unire cu intelectualitatea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate.O profundă semnificație are adopta- 

ja sa nestrămutată pentru unitatea mișcării comunise — suprema îndatorire internaționalistă a fiecărui partid comunist — pentru promovarea neabătută în relațiile dintre partide a normelor marxist-leniniste. Eforturile perseverente ale tuturor partidelor pentru a- propiere și înțelegere reciprocă, pentru înfăptuirea unității în problemele fundamentale ale luptei îjnpotriva impe- ralismului, pentru pace, pentru victoria cauzei socialismului, reprezintă o cerință primordială a afirmării forței și tăriei mișcării comuniste mondiale- (A- plauze puternice).în primul capitol al proiectului de Statut se arată că Partidul Comunist Român întreține, în spiritul internaționalismului proletar, legături de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești, bazate pe principiile și normele de relații marxist-leniniste ale egalității în drepturi, respectului reciproc, neamestecului în treburile interne ale altor partide.Partidul și guvernul nostru pun în centrul politicii lor externe dezvoltarea relațiilor de alianță și colaborare frățească cu țările socialiste, militează pentru coeziunea sistemului mondial socialist, sprijină mișcarea de eliberare națională, întregul front de luptă împotriva imperialismului- Creșterea necontenită a puterii economice a României și a bunăstării poporului, pe care ne propunem să le realizăm în viitor, vor constitui un aport efectiv al țării noastre la întărirea sistemului mondial socialist, a prestigiului și influenței ideilor socialismului în lume.România socialistă se pronunță pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru lărgirea relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Politica externă a statului nostru este așezată pe temelia solidă a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, colaborării reciproc avantajoase. (Aplauze). Sîntem convinși că respectarea neabătută a acestor principii favorizează slăbirea încordării internaționale, mărirea încrederii între popoare, creează condițiile unui larg schimb de valori materiale și culturale între toate țările.Tovarăși,Mai puternic ca oricînd, numărînd astăzi peste 1 450 000 de membri și candidați, strîns unit în jurul Comitetului său Central, indisolubil legat de mase, iubit și urmat cu încredere de acestea, partidul nostru își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare a societății. El împletește elanul revoluționar de luptă al clasei muncitoare cu tradițiile progresiste ale poporului român, fidelitatea nestrămutată față de marxism-leni- nisrri cu spiritul profund creator, bazat pe cunoașterea temeinică a realităților concrete din țara noastră, a cerințelor dezvoltării sociale în fiecare etapă istorică.Partidul se înfățișează la acest congres ca o forță monolită și viguroasă, capabilă și hotărîtă să traducă în fapt importantele obiective ale anilor viitori, să călăuzească poporul român spre noi trepte ale progresului și civilizației. (Aplauze puternice, îndelungate).

rea de către Congres a denumirii partidului nostru de „Partidul Comunist Român“. Prin această schimbare a denumirii se pune în concordanță titulatura cu rolul și conținutul activității partidului în etapa desăvîrșirii construcției socialismului, etapă de înaintare spre țelul final — construirea societății fără clase, societatea comunistă. (Aplauze puternice).Denumirea de „Partid Comunist“, scumpă celor ce muncesc, a fost dată de Marx și Engels partidului revoluționar al clasei muncitoare. Partidul Comunist Român, născut în focul marilor bătălii de clasă de la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului nostru, are rădăcini adînci în istoria mișcării muncitorești revoluționare din România ; el a continuat și ridicat pe o treaptă superioară tradițiile de luptă ale poporului român pentru eliberare socială și națională. Cele mai importante evenimente din istoria luptelor clasei muncitoare pentru cucerirea puterii politice, lichidarea exploatării omului de către om și construirea socialismului, sînt legate de numele Partidului Comunist Român. (Aplauze prelungite).în întreaga sa activitate, Partidul Comunist Român a fost purtătorul ideii de unitate politică și organizatorică a clasei muncitoare, a mișcării muncitorești, militînd consecvent pentru înfăptuirea acesteia.Rezultat al unirii Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat, — unire înfăptuită pe temeiul în

vățăturii revoluționare despre partid — Partidul Muncitoresc Român a acționat întotdeauna ca un partid mar- xist-leninist- Pentru oamenii muncii, titlul de comunist a întruchipat și întruchipează devotamentul nemărginit față de patrie, fidelitatea față de cauza poporului, față de cauza socialismului și a internaționalismului proletar. (A- plauze).
II. Membrii de partid, 

îndatoririle și drepturile lor
Tovarăși,Actuala etapă de dezvoltare a țării, vasta muncă politică și organizatorică pe care o va desfășura partidul nostru în anii care vin pentru înfăptuirea mărețului program de înflorire economică și culturală a patriei pun în fața comuniștilor cerințe tot mai mari, reflectate în prevederile noului Statut referitoare la îndatoririle membrilor de partid.Pe primul plan al acestor îndatoriri se află lupta neostenită pentru înfăptuirea politicii partidului, slujirea cu devotament a patriei socialiste. în a- cest scop, partidul cere membrilor săi să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile politice, profesionale și obștești.Una dintre cele mai de seamă îndatoriri ale comuniștilor este apărarea cu fermitate a unității și purității rînduri- lor partidului. Tăria de nezdruncinat a partidului nostru, întemeiată pe unitatea și coeziunea indisolubilă a rîndu- rilor sale, pe puternicul spirit de disciplină care animă pe membrii săi a constituit condiția esențială a învingerii greutăților de tot felul, ivite în cale, chezășuind marile victorii cucerite pînă în prezent și mersul continuu ascendent al patriei noastre pe drumul bunăstării și fericirii poporului. (Aplauze puternice).Proiectul noului Statut, precizînd drepturile membrilor ' de partid, pune un accent deosebit pe contribuția fiecărui comunist la elaborarea hotărîri- lor și la stabilirea măsurilor pentru a- plicarea lor. în felul acesta se consfințește o practică încetățenită în viața partidului nostru — aceea de a asigura participarea largă a tuturor comuniștilor la dezbaterea problemelor politicii partidului, exprimarea liberă a părerilor și punctelor de vedere în scopul îmbunătățirii muncii.Un drept important și, totodată, o datorie a comuniștilor este de a folosi în întreaga lor activitate critica și autocritica, factor de seamă al dezvoltării societății noastre. Critica principială, pătrunsă de spirit constructiv față de neajunsuri, față de lipsurile și greșelile oricărui membru de partid, îngăduie o confruntare permanentă cu viața, cu părerile oamenilor, stimulează puternic mersul înainte și garantează îmbunătățirea muncii de partid.Trebuie să subliniem, în același timp, că autocritica sinceră, cinstită, analiza aprofundată a propriilor lipsuri și greșeli, reprezintă o mărturie convingătoare a conștiinței ridicate a comunistului, constituie o premisă importantă de prevenire și înlăturare a slăbiciunilor și deficiențelor, de dezvoltare a spiritului de răspundere, de descătușare a inițiativei și entuziasmului, de valorificare a întregii energii în slujba îndeplinirii sarcinilor încredințate. (Aplauze).Este o obligație de mare însemnătate a organelor și organizațiilor de partid să vegheze cu grijă neabătută la respectarea dreptului comuniștilor de a-și spune deschis părerea în adunările și presa de partid, să nu admită nici o încălcare sau știrbire a acestui drept. Nu e în firea comuniștilor să se împace cu o atmosferă călduță, de îngăduință reciprocă, de cocoloșire a lipsurilor, care duce la stagnare, la frînarea inițiativei. O atmosferă sănătoasă, în care punctul de vedere al fiecărui membru de partid este luat în seamă, în care orice părere sau propunere ce contribuie la îmbunătățirea muncii este prețuită, asigură mobilizarea tuturor forțelor organizației respective la înfăptuirea hotărîrilor și directivelor partidului.Autoritatea comunistului în fața celorlalți oameni ai muncii trebuie să se bizuie nu numai pe marele prestigiu al partidului, ci și pe activitatea personală de fiecare zi în uzină, pe ogor, în laborator, la birou, pe faptele mai mari sau mai mărunte care îi definesc, în ochii celor din jur, profilul politic și moral. Grija pentru întărirea familiei, a bazelor ei morale este o permanentă sarcină de partid, parte integrantă a eticii comuniste. Prin întreaga sa viață, comunistul opune moralei burgheze o ținută demnă, o atitudine modestă, o deplină concordanță între vorbe și fapte. înalta concepție a partidului nostru despre fizionomia moral-poli- tică a comunistului, despre trăsăturile care trebuie să caracterizeze toate laturile activității și vieții sale, se oglindește în noua prevedere din Statut, care cere fiecărui membru de partid

Hotărîrea adoptată ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român, iar actualul Congres să fie considerat al IX-lea Congres al P.C.R., constituie și un omagiu adus luptei eroice a comuniștilor pentru lichidarea asupririi și exploatării capitaliste, pentru victoria socialismului pe întinsul patriei noastre, Republica Socialistă România. (Vii aplauze).

„să fie exemplu de corectitudine și conduită morală în familie și societate“. (Aplauze).Partidul nostru a reușit, printr-o muncă stăruitoare, tenace, de fiecare zi, să ridice nivelul de conștiință al membrilor săi, să întărească rolul lor în viața societății, astfel că astăzi marea majoritate a membrilor de partid sînt cunoscuți și apreciați, acolo unde lucrează, ca oameni cu o bună pregătire politică și calificare profesională, care își pun toate aptitudinile, întreaga lor capacitate, în slujba bunului mers al muncii, constituind adevărate exemple pentru cei din jurul lor.Puterea partidului se întemeiază pe munca conștientă, entuziastă, a fiecăruia dintre membrii săi. Calitatea de membru al detașamentului de avangardă al clasei muncitoare este justificată pe deplin numai cînd te consideri— indiferent de locul unde muncești— un activist obștesc, un militant pentru triumful ideologiei și politicii partidului.Capacitatea de a lupta pentru aplicarea liniei politice generale a partidului, de a explica maselor politica partidului, de a le organiza și mobiliza în înfăptuirea ei este strîns legată de efortul continuu și perseverent al comunistului pentru ridicarea nivelului său politic și ideologic, însușirea^ învățăturii marxist-leniniste, a hotărîrilor și directivelor partidului, lărgirea orizontului cultural. Un membru de partid nu trebuie să se mulțumească o dată pentru totdeauna cu cunoștințele politico-ideologice pe care le-a dobîn- dit; mai devreme sau mai tîrziu, a- ceasta se reflectă negativ și în activitatea lui practică. Este dovedit faptul că poți să explici și să aplici în mod just politica partidului numai atunci cînd te străduiești să fii în permanență la curent cu problemele cele mai ao- tuale ale construcției socialiste.Tovarăși,O atenție deosebită acordă proiectul de Statut întăririi rîndurilor partidului, subliniind înalta exigență de care se cere să fie călăuzite organizațiile de bază la primirea noilor membri de partid. „în Partidul Comunist Român— arată proiectul — sînt primiți cei mai înaintați și mai activi oameni ai muncii, care prin calitățile moral-poli- tice și prin întreaga lor activitate se (Continuare in pag. a IlI-a)

în timpul unei pauze a lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.
Foto: AGERPRES

dovedesc demni de înaltul titlu de comunist“.Ca o mărturie a tăriei partidului nostru, a creșterii maturității politice și organizatorice, a spiritului de răspundere și a capacității de discernămînt a organizațiilor de bază este apreciată de către membrii de partid desființarea stagiului de candidat. Renunțarea la stagiul de candidatură este determinată de un șir de noi condiții specifice activității actuale a organelor și organizațiilor noastre de partid. în prezent, clasa muncitoare și-a consolidat poziția de clasă conducătoare a societății, țărănimea a pornit hotărît pe făgașul de viață al socialismului, intelectualitatea s-a integrat organic în efortul întregului popor pentru construirea noii orînduiri. Astăzi, în fiecare întreprindere, instituție, unitate socialistă din agricultură există organizații de partid, care desfășoară o intensă muncă politico-educativă în rîndurile maselor ; în jurul organizațiilor de bază funcționează un larg activ fără de partid, care constituie un sprijin de nădejde în activitatea lor pentru înfăptuirea sarcinilor multiple ce le revin. De asemenea, merită să relevăm și faptul că majoritatea covîrșitoare a celor primiți în partid provin din rîndurile U.T.C.-ului și ale activului fără de partid.în lumina celor arătate mai sus, organizațiile de bază au condiții să cunoască și să aprecieze, în practica muncii de zi cu zi, calitățile moral-po- litice, nivelul de pregătire profesională al celor ce solicită primirea în partid; astfel, existența în continuare a stagiului de candidat nu se mai dovedește necesară. 'în proiectul de Statut se prevede că toți oamenii muncii care solicită intrarea în rîndurile membrilor de partid, indiferent de categoria socială din care fac parte, prezintă același număr de recomandări. Fiecare comunist este dator să-și spună deschis părerea asupra calităților și lipsurilor celui ce solicită primirea în partid. O mare răspundere revine celui care dă recomandarea, ceea ce implică o cunoaștere temeinică a activității și a vieții celui recomandat, o apreciere judicioasă a însușirilor care îl îndreptățesc să merite titlul de membru de partid. Organizațiile de bază, comitetele raionale și orășenești de partid trebuie să dea dovadă de un înalt simț de răspundere, examinînd cu grijă și atenție, în mod individual, fiecare cerere de primire în partid, călăuzite fiind de grija neabătută pentru puritatea și tăria rîndurilor partidului. (A- plauze).Cu satisfacție au primit comuniștii noua prevedere din Statut, potrivit căreia membrii de partid pensionați pe motive de vîrstă sau sănătate au dreptul să rămînă în organizația de bază din care au făcut parte la data pensionării. Această prevedere arată aprecierea de care se bucură membrii de partid cu un stagiu îndelungat de activitate profesională și politică, iar aplicarea ei va ajuta la valorificarea în continuare a experienței de viață și de muncă a comuniștilor vîrstnici, la rezolvarea justă, cu maturitate și pricepere, a sarcinilor multiple care stau în fața organizațiilor de bază.Așa cum s-a arătat în Raportul C.C. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, miilor de revoluționari comuniști, care în anii ilegalității, fără să fi fost atunci membri de partid, au luptat 

în organizațiile de masă conduse de P.C.R. și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de clasă, li se va recunoaște vechimea în partid din momentul intrării lor în mișcarea revoluționară. (Vii și puternice aplauze). Sub crunta teroare a regimului burghezo- moșieresc, acești tovarăși și-au pus de multe ori în primejdie libertatea și viața pentru a asigura organizațiilor de partid, tipografiilor presei ilegale adăposturi sigure, ferite de ochii siguranței. Prin mulți dintre aceștia care activau în organizații legale sau semilegale, Partidul Comunist răspîndea ideile și lozincile sale de luptă, întărea influența politicii sale în rîndurile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. Prin asemenea mii și mii de fire, partidul a menținut și dezvoltat legături strînse, indisolubile, cu masele muncitoare, a reușit să le mobilizeze în marile bătălii de clasă, îndreptate împotriva fascismului și războiului, pentru eliberarea patriei și asigurarea unui viitor luminos poporului român. (Vii aplauze).Trebuie subliniat, de asemenea, că pe baza altei propuneri a Comitetului Central al Partidului, membrilor de partid proveniți din fostele partide social-democrat și socialist, li se va recunoaște vechimea de la data înscrierii lor în aceste partide. Astfel, prin adoptarea celor două propuneri menționate, se va da o binemeritată prețuire celor aproape 13 mii de militanți revoluționari care au participat la lupta pentru doborîrea regimului burghezo-moșie- resc, instaurarea orînduirii democrat- populare și făurirea noii societăți socialiste. (Aplauze îndelungate).Tovarăși,Un accent deosebit pune proiectul de Statut — în pasajele privind măsurile disciplinare — pe caracterul educativ al sancțiunii de partid. în munca tumultuoasă pentru înfăptuirea politicii partidului, apar în activitatea unor membri de partid și unele deficiențe și greșeli; ele pot fi evitate, dacă organizațiile de partid desfășoară o intensă activitate educativă de prevenire a lipsurilor și abaterilor, de întărire a disciplinei și moralei de partid, de stimulare a unei critici și autocritici principiale.In proiectul de Statut nu s-au mai introdus unele măsuri disciplinare care și-au pierdut valabilitatea. Bunăoară, după cum știți, în vechiul statut, se stabilea că pentru neplata cotizației timp de trei luni, organizațiile de bază puteau să adopte o hotărîre prin care cel în cauză înceta să mai fie membru de partid. Această prevedere nu mai are nici un sens, deoarece în partidul nostru, de ani de zile, 99,5 la sută, în medie, din membrii de partid își achită cu regularitate, lună de lună, cotizația de partid. (Aplauze). Renunțarea la această sancțiune prevăzută de vechiul statut, precum și la prevederea privind retragerea calității de membru de partid pentru inactivitate a fost determinată de dispariția cauzelor care le făceau necesare și constituie încă o dovadă elocventă a creșterii maturității și nivelului de conștiință al comuniștilor, a înaltului spirit de disciplină și simț de răspundere, caracteristice organizațiilor și membrilor partidului nostru-Scoțînd în evidență că excluderea este suprema sancțiune de partid, care
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Partidului Comunist Roman

prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol

(Urmare din pag. a Il-a)se aplică numai în cazul unor abateri grave, proiectul atrage atenția organizațiilor de partid asupra necesității de a cerceta cu grijă tovărășească și simț de răspundere, temeinicia învinuiriloi’ aduse membrului de partid. Fiecare caz în parte trebuie analizat cu profunzime, în lumina faptelor și a împrejurărilor care l-au generat și ținînd seama de ceea ce caracterizează întreaga activitate a membrului de partid respectiv.în situațiile cînd se impune luarea unei hotărîri privind calitatea de membru de partid, ușurința este la fel de dăunătoarea, atît în ce privește excluderea fără motive temeinice, cît și tolerarea neprincipială a încălcărilor și abaterilor de la prevederile Statutului, de la politica partidului.Organizației de partid nu-i poate fi indiferent ce se întîmplă cu membrul de partid care a fost sancționat, ea nu-1 poate lăsa să se îndrepte de la sine, însuși caracterul educativ al sancțiunii,
III. Structura partidului, 

centralismul democratic, 

organele superioare și locale 

ale partidului

Tovarăși,în cursul dezvoltării sale, partidul nostru a știut să-și adapteze cu clarviziune și suplețe formele organizatorice și metodele de muncă sarcinilor și obiectivelor concrete ale fiecărei perioade isțorice. Dar, întotdeauna, principiul călăuzitor al structurii organizatorice și al activității sale a fost centralismul democratic, care asigură conducerea unitară și mobilizarea tuturor forțelor partidului la aplicarea liniei sale politice. (Aplauze).Edificiul organizatoric al partidului, construit pe principiul teritorial și al locului de producție, îi dă posibilitatea să cuprindă în raza sa de activitate și de înrîurire toate domeniile vieții politice, economice și social-culturale ale țării. în proiectul de Statut al P.C.R. este descris cu claritate și precizie modul de organizare și de conducere — de la organizația de bază pînă la întregul partid.Democratismul profund care caracterizează partidul nostru este oglindit în prevederile proiectului de Statut referitoare la eligibilitatea tuturor organelor conducătoare de partid, la faptul că hotărîrile unui organ de partid sînt valabile numai dacă sînt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor săi.Principiul suprem al conducerii de partid — întruchipare fidelă a democrației interne — este principiul muncii și conducerii colective, pe care își întemeiază activitatea organele conducătoare ale partidului nostru, de jos și pînă sus.Practica construcției socialiste, a muncii partidului nostru arată cît de fertilă este aplicarea acestui principiu în activitatea de zi cu zi a organelor de partid. Acolo unde membrii comitetului de partid participă activ la elaborarea hotărîrilor și măsurilor și la traducerea lor în fapt, există premisa îndeplinirii sarcinilor la nivelul cerințelor. Mai sînt însă unele comitete regionale, raionale și orășenești unde neglijarea acestor metode de muncă verificate de viață duce la dezvoltarea 

relevat de proiectul Statutului, impune organizațiilor de partid obligația de a urmări cu atenție activitatea celui sancționat, de a-i da sarcini concrete și a-1 ajuta să le ducă la îndeplinire. Față de acei dintre excluși care dovedesc că muncesc cinstit pentru traducerea în viață a hotărîrilor și directivelor partidului, este necesară, de asemenea, o atitudine tovărășească, dîn- du-li-se posibilitatea să se reabiliteze prin întreaga lor muncă și comportare..Trebuie spus că o peripadă îndelungată, unele organe conducătoare de partid nu au acordat atenția cuvenită acestei cerințe, n-au urmărit cu destulă grijă munca și comportarea celor sancționați, întîrziind fără justificare, în anumite cazuri, în luarea hotărîrilor de ridicare a sancțiunilor. Organele și organizațiile de partid au obligația să manifeste inițiativă în ridicarea sancțiunilor de partid, la acei tovarăși care au dovedit prin întreaga lor activitate că regretă sincer abaterile săvîrșite, că muncesc cu hotărîre pentru înfăptuirea politicii partidului.

unor trăsături negative în activitatea membrilor lor, la tendințe de îngîm- fare, de izolare față de masa activiștilor, de subapreciere și substituire a organelor de partid, la hotărîri și măsuri unilaterale, abstracte, care slăbesc capacitatea lor organizatorică și politică în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor încredințate de partid.Forța partidului, justețea politicii sale își găsesc izvorul în faptul că linia sa generală, hotărîrile adoptate sînt rodul examinării părerilor și propunerilor făcute, expresia gîndirii și înțelepciunii colective. (Vii aplauze).Principiile muncii și conducerii colective în activitatea organelor de partid accentuează răspunderea fiecărui membru al acestora în discutarea și elaborarea hotărîrilor, creînd premise pentru larga manifestare a inițiativei și capacității personale în aplicarea în viață a hotărîrilor adoptate prin votul majorității membrilor organului de partid respectiv.O deosebită importanță areprevede- rea din Statut potrivit căreia un membru de partid nu poate deține decît o singură funcție de conducere politică, care cere o activitate permanentă, fie în organele de partid, fie în organele de stat. Se creează astfel posibilitatea unei repartizări mai judicioase a sarcinilor între cadrele din organele conducătoare de partid, se asigură atragerea lor efectivă la întreaga muncă de conducere, evitîndu-se situația cînd, prin cumul, se alterează relația dintre organul controlat și organul de partid care controlează.Delimitarea precisă a răspunderilor legate de exercitarea diferitelor funcții pe linie de partid și de stat garantează un real control de partid, neinfluențat de dependențe incompatibile.Un aspect important al vieții interne de partid, al democratismului propriu activității partidului este — așa cum se subliniază în proiectul de Statut — faptul că organele de partid se sprijină în munca lor pe un larg activ alcătuit din comuniști competenți și experimentați, care lucrează în diferi

te sectoare; el trebuie completat cu regularitate din rîndurile celor mai buni membri de partid. Experiența do- bîndită pînă acum arată cît de folositor și de rodnic este aportul activului de partid la dezbaterea problemelor e- conomice și politico-educative, a principalelor hotărîri de partid și de stat, la stabilirea de măsuri pentru aplicarea acestora în viață, la organizarea și controlul îndeplinirii lor.Proiectul de Statut prevede că, după adoptarea hotărîrilor, minoritatea se supune necondiționat majorității și este obligată să le aplice în practică, fără rezerve, că hotărîrile organului superior de partid sînt obligatorii în mod necondiționat pentru organizațiile de partid și pentru toți membrii de partid din raza sa de activitate. Statutul subliniază cu putere că partidul nu admite existența fracțiunilor în interiorul său, că orice activitate fracționistă constituie o crimă împotriva partidului, fiind incompatibilă cu calitatea de membru de partid.Disciplina de partid cimentează în- tr-un singur tot organizațiile partidului, asigurîndu-i tăria, dinamismul și combativitatea necesare îndeplinirii rolului de detașament de avangardă a clasei muncitoare, de forță politică conducătoare a poporului. (Aplauze).Tovarăși,Capitolul din proiectul de Statut care se referă la organele superioare cuprinde precizări ale sarcinilor lor, asi- gurînd înfăptuirea în mai bune condiții a rolului conducător al partidului, în Statut se consfințește o atribuție pe care Congresul — organul suprem al Partidului Comunist Român — a îndeplinit-o întotdeauna : stabilirea liniei generale a partidului în problemele fundamentale ale politicii interne și externe.Stilul de muncă al partidului nostru, verificat cu succes de experiența ultimilor ani, a dovedit utilitatea și rodnicia consultării organizate a activului de partid, a tuturor comuniștilor în legătură cu problemele majore ridicate de construcția socialistă, de relațiile din cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale, de situația politică pe arena mondială. Pe acest temei, în Statut s-a introdus prevederea
IV. Organizațiile de bază

ale partidului
Tovarăși,In ultimii ani. rîndurile organizațiilor de bază s-au întărit cu numeroși muncitori de înaltă calificare, cu țărani cooperatori care au dovedit hărnicie, pricepere, spirit gospodăresc, cu ingineri, cercetători, profesori și alți intelectuali de valoare. A crescut nivelul de pregătire politică și ideologică, s-a lărgit orizontul profesional și cultural al membrilor de partid. A sporit simțitor competența organizațiilor de bază, capacitatea lor de a se orienta just în complexitatea problemelor ridicate de viață, rolul lor de conducător politic la locul de muncă. De activitatea organizațiilor de bază — temelia organizatorică a partidului — depind în mod hotărîtor rezultatele obținute în industrie, agricultură, învățămînt, știință, cultură. Pornind de la aceste premise, proiectul de Statut definește mai precis sarcinile generale ale organizațiilor de bază, precum și pe cele specifice, corespunzătoare domeniului în care ele își desfășoară activitatea.Realizînd legătura strînsă a partidului cu masele de muncitori, țărani, intelectuali, organizațiile de bază asigură activitatea organizată a comuniștilor în vederea traducerii în viață a liniei politice, a hotărîrilor și directivelor partidului, unesc eforturile maselor de oameni ai muncii în lupta pentru construirea socialismului, se ocupă de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc. în lumina acestor sarcini fundamentale, organizațiilor de bază le revine menirea de a se îngriji de continua întărire a rînduri- lor partidului, de a repartiza membrii de partid în raport cu nevoile muncii, de a organiza învățămîntul de partid, de a educa pe membrii de partid și pe toți oamenii muncii în spiritul intransigenței față de lipsuri și abateri, al apărării proprietății obștești, ah vigilenței revoluționare și combativității împotriva manifestărilor antipartinice și ale ideologiei burgheze, în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar.în proiectul de Statut sînt subliniate principalele sarcini care stau în fața organizațiilor de partid din întreprinderile industriale, din agricultură, din ministere, instituții centrale și locale- Pentru organizațiile de partid din industrie, construcții, transporturi, Statutul subliniază îndatorirea de a mobi- 

ca în perioada dintre congrese, atunci cînd consideră necesară dezbaterea unor probleme importante ale politicii partidului și statului, Comitetul Central să poată convoca Conferința națională a partidului.Un capitol special al noului Statut — cel final — precizează că modificarea Statutului Partidului Comunist Român este o atribuție exclusivă a Congresului sau a Conferinței naționale, înlăturîndu-se practica de pînă acum cînd Comitetul Central hotăra diferite modificări sau adăugiri la Statutul partidului.în proiectul de Statut se dă o nouă redactare capitolului privind sarcinile Comitetului Central, precizîndu-se a- tribuțiile sale ca organ conducător al partidului între congrese. Potrivit Statutului, Comitetul Central alege Biroul Politic, secretarul general și Secretariatul — format din secretarul general și secretarii C.C. Biroul Politic asigură conducerea activității partidului între plenare, iar Secretariatul conduce munca curentă, organizează și controlează îndeplinirea hotărîrilor partidului și selecționarea cadrelor.Prin statornicirea funcției de secretar general al partidului se revine la o denumire tradițională pentru partidul nostru, care exprimă mai bine semnificația și conținutul real al atri- buțiunilor pe care le implică această funcție.O prevedere importantă a proiectului de Statut este aceea care stabilește că Biroul Politic și Secretariatul raportează Comitetului Central despre munca depusă, iar Comitetul Central informează în mod sistematic organizațiile de partid asupra activității sale și le consultă asupra principalelor probleme ale politicii partidului.în Statut se stabilește schimbarea denumirii Comisiei Controlului de Partid în Colegiul Central de Partid, ceea ce reflectă cu mai multă precizie atribuțiile pe care acest organ le-a îndeplinit în fapt și pînă în prezent. Proiectul definește sarcinile Colegiului Central în asigurarea respectării prevederilor din Statut referitoare la întărirea disciplinei și moralei de partid, la aplicarea sancțiunilor de partid, aceleași atribuții fiind îndeplinite pe plan local și de colegiile de pe lingă comitetele regionale de partid.

liza oamenii muncii în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea planului de producție, introducerea tehnicii noi, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, întărirea disciplinei în muncă. în agricultură, organizațiilor de bază le revine sarcina de a lupta pentru sporirea continuă a producției a- gricole vegetale și animale, însușirea și aplicarea celor mai înaintate metode agrotehnice, pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii, reducerea cheltuielilor de producție.Avînd în vedere însemnătatea învă- țămîntului, cercetării științifice, artei și literaturii în viața de astăzi a țării, contribuția valoroasă a intelectualității la îmbogățirea patrimoniului material și spiritual al patriei, înalta apreciere de care se bucură aportul ei la dezvoltarea economiei și culturii noastre socialiste, proiectul precizează rolul și sarcinile importante ale organizațiilor de partid în aceste domenii de activitate.Organizațiile de bază din instituțiile cultural-științifice au dStoria să militeze pentru continua ridicare a nivelului de pregătire politico-ideologică a cercetătorilor, a oamenilor de artă și cultură și a celorlalți intelectuali. Organizațiile de bază din școli și institute de învățămînt superior trebuie să pună în centrul activității lor îmbunătățirea continuă a procesului instructiv-educa- tiv, să se preocupe de lărgirea orizontului politic și ideologic al cadrelor didactice, de educarea elevilor și studenților în spiritul atitudinii înaintate față de muncă, al principiilor moralei comuniste, al patriotismului socialist și internaționalismului proletar.Traducerea în viață a obiectivelor din proiectele de Directive ale Congresului partidului — program de ridicare multilaterală a puterii economice a țării și de creștere a bunăstării poporului — este nemijlocit legată de nivelul întregii activități a organizațiilor de partid- Desfășurînd o muncă permanentă în întreprinderi, instituții, unități socialiste din agricultură, avînd o legătură strînsă cu masele, organizațiile de bază au rolul hotărîtor în aplicarea politicii partidului de înflorire a economiei și culturii, de ridicare a nivelului de trai al poporului.Principalul criteriu de apreciere a muncii fiecărei organizații de partid îl constituie rezultatele obținute în înfăp

tuirea hotărîrilor și directivelor partidului. Organele regionale, raionale și orășenești de partid au datoria să spri-
V. Legătura partidului 

cu masele de oameni ai muncii
Tovarăși,Puterea și vitalitatea partidului izvorăsc din faptul că el este legat indisolubil cu masele cele mai largi ale poporului desfășurîndu-și activitatea în mijlocul lor. Prin organizațiile de masă și obștești se asigură participarea efectivă a maselor populare la viața politică, economică, socială, cui-, turală a țării și la exercitarea controlului obștesc, expresie vie a democratismului orînduirii noastre socialiste.Dezbaterea documentelor Congresului nostru, a proiectului de Constituție în largi consfătuiri, în mari adunări populare, la care au participat milioane de cetățeni de pe întreg cuprinsul patriei, constituie o ilustrare elocventă a încrederii neclintite a partidului în energia inepuizabilă a maselor, în capacitatea lor creatoare.Proiectul de Statut subliniază caracterul profund democratic al conducerii și îndrumării de către partid a organizațiilor de masă și obștești, care se realizează pe baza liniei politice generale a partidului, prin comuniștii ce își desfășoară activitatea în aceste organizații. De aici decurge un fapt confirmat de întreaga experiență a partidului nostru, și anume că rezultatele cele mai bune în îndrumarea politică de către comuniști a organizațiilor de masă și obștești se obțin numai printr-o muncă stăruitoare de lămurire și convingere în scopul însușirii și aplicării cu fermitate a politicii partidului. Comuniștii care activează în organizațiile de masă și obștești au sarcina de a veghea la funcționarea lor democratică, manifestînd o atitudine plină de grijă față de cei fără partid, de a asigura ca aceste organizații să fie, în continuare, un sprijin de nădejde al partidului în înfăptuirea mărețelor obiective de viitor.Activitatea politico-educativă în rîndurile tineretului, partidul o desfășoară prin organizația revoluționară de tineret, Uniunea Tineretului Comunist, principala sa rezervă.Partidul nostru, a acordat întotdeauna și va acorda și în viitor o atenție plină de grijă tineretului, continuatorul operei constructive ce se desfășoară astăzi în țara noastră. (Aplauze). Pe șantiere, în uzine, pe ogoare, organele și, organizațiile de partid au datoria să canalizeze energia și entuziasmul tineretului pe făgașul însușirii tehnicii și tehnologiei moderne, aplicării metodelor avansate de muncă, dezvoltării spiritului lor inovator, să promoveze în continuare cu mai multă în-
VI. Cu privire la propunerile 

făcute cu prilejul dezbaterilor
Tovarăși,Cu deosebit interes și cu deplină aprobare au primit comuniștii, oamenii muncii proiectul de Statut al Partidului Comunist Român supus spre aprobare Congresului al IX-lea al partidului. Amplele dezbateri din conferințele organizațiilor regionale, din toate organizațiile de bază, la care au luat cu- vîntul peste 230 000 tovarăși, numeroasele materiale și scrisori publicate în paginile presei centrale și locale, miile de propuneri primite la Comitetul Central și la celelalte organe de partid, arată că membrii de partid au apreciat proiectul de Statut ca pe o expresie grăitoare a schimbărilor calitative petrecute în viața partidului și a întregii țări.în cuvîntul comuniștilor s-a oglindit grija pentru ridicarea la un nivel mai înalt a titlului de membru de partid, răspunderea sporită pentru continua întărire a coeziunii și unității de monolit a partidului, a conducerii sale, preocuparea pentru creșterea rolului comuniștilor și al organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate.Dezbaterea proiectului de Statut a constituit un prilej de analiză temeinică a muncii de partid, a contribuit la activizarea comuniștilor, la ridicarea nivelului lor politic și ideologic, la perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.Pentru ca Statutul să capete viață, să-și dovedească din plin eficacitatea, e necesar ca fiecare organizație de partid, fiecare comunist să transpună 

jine necontenit organizațiile de bază, t» ridicarea pe o treaptă superioară a ac» tivității lor.

drăzneală elementele capabile din rîndurile tineretului în muncă de răspundere pe linie profesională și în activitatea obștească.Marea importanță de care se bucură în partidul nostru activitatea în rîndurile tineretului este puternic scoasă în relief de proiectul noului Statut, unde se arată că „educarea maselor tineretului, formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului este o îndatorire de onoare a întregului partid“. (Vii aplauze).Tovarăși,Un capitol al proiectului de Statut este consacrat relațiilor dintre partid și organele de stat. Îndrumînd întreaga activitate a organelor centrale și locale de stat, partidul cere comuniștilor care lucrează în aceste organe să dea dovadă de o înaltă răspundere pentru realizarea politicii partidului și statului, pentru stricta respectare a disciplinei și secretului de partid și de stat.în proiectul de Statut se prevede obligația membrilor de partid care lucrează în conducerea organizațiilor de masă și obștești, a organelor de stat centrale și locale, de a raporta Comitetului Central al partidului și, respectiv, comitetelor regionale, raionale și orășenești despre propria lor activitate și despre modul cum se aplică hotărîrile partidului și guvernului, asigu- rîndu-se astfel întărirea controlului de partid în aceste sectoare și sporirea răspunderii comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.în Statut se prevede că conducerea muncii politice în Armata Republicii Populare Române se înfăptuiește de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Comitetele regionale, raionale și orășenești de partid au drept de control asupra activității organelor politice, organizațiilor de partid și U.T.C. din unitățile militare.Statutul precizează structura organizatorică de partid și a organelor politice din Forțele Armate, stabilind că întreaga activitate a consiliilor politice, a comitetelor de partid și a birourilor organizațiilor de bază se desfășoară pe temeiul principiilor muncii colective.Grija neslăbită a partidului pentru Forțele Armate ale țării se reliefează puternic în noua prevedere din Statut care arată că o sarcină de seamă a organizațiilor de partid este educarea militarilor în spiritul dragostei față de Pat.rie> popor 9’ Partid, în spiritul ho- tărîrii de a apăra cuceririle revoluționare, hotarele patriei, independența, suveranitatea națională și pacea. (Aplauze puternice).

în fapt prevederile sale cu conștiinciozitate și hotărîre.
★Tovarăși, , >Ne aflăm la începutul unei noi etape 

a gloriosului drum revoluționar pe care îl străbate cu pași fermi partidul nostru, în fruntea clasei muncitoare, a întregului popor, în munca avîntată pentru desăvîrșirea construcției socialiste.Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, ale cărui lucrări de o înaltă ținută comunistă se desfășoară într-o atmosferă de nestăvilit entuziasm, va adopta — o dată cu proiectele de Directive, care deschid mărețe perspective de dezvoltare economiei și culturii țării — și noul Statut, important document călăuzitor, a cărui aplicare în întreaga activitate de partid va ridica pe o treaptă superioară rolul partidului nostru de forță politică conducătoare a societății. (Aplauze puternice)-Avem convingerea nestrămutată că anii care vin vor fi încununați de noi și strălucite izbînzi în întărirea economică a țării, în îmbunătățirea nivelului de trai și de cultură al poporului. Convingerea noastră își are temeiul de nezdruncinat în uriașa capacitate politică și organizatorică a partidului, în elanul și entuziasmul cu care organele și organizațiile de partid, toți comuniștii, întregul nostru popor harnic și talentat vor înfăptui mărețele obiective de viitor, asigurînd înaintarea scumpei noastre patrii spre culmile însorite ale socialismului și comunismului. (Asistenta în picioare aplaudă puternic, îndelung).



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU DRAGHICI

Tovarăși,Congresul al IX-lea al partidului nostru constituie un e- veniment istoric în viata partidului și a poporului. El face bilanțul activității desfășurate de gloriosul nostru partid de la Congresul al VUI-lea pînă în prezent și dezbate probleme de o importanță excepțională pentru dezvoltarea viitoare a României socialiste.Raportul Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul prim-secretar Nicolae Ceaușescu, oglindește marile transformări revoluționare ce au avut loc în perioada care a trecut de la cel de-al VUI-lea Congres al partidului, sintetizează experiența bogată dobîndită de partid în lupta pe care a desfășurat-o pe tărîm politic, ideologic și economic, înfățișînd în mod științific perspectivele luminoase ce se deschid patriei noastre. Raportul este un document remarcabil, avînd o mare valoare teoretică și practică, fiind un model de a- naliză profundă și multilaterală a realităților noastre, de aplicare creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale României. (Aplauze puternice).Tovarăși,Perioada care a trecut de la ultimul Congres al partidului se caracterizează printr-un puternic avint al dezvoltării forțelor de producție, prin a- dînci transformări în întreaga viață economică și socială a țării, prin continua ridicare a nivelului material și cultural al celor ce muncesc.Traducînd în viață sarcinile trasate de partid, poporul român a obținut mari succese în desăvîrșirea construcției socialiste. A cunoscut o dezvoltare continuă baza tehnico- materială a socialismului. S-a încheiat procesul de cooperativizare a agriculturii, care a marcat înfăptuirea economiei socialiste unitare. A crescut conștiința socialistă a maselor largi populare.Proiectele de Directive prezentate spre aprobare Congresului cuprind un vast și măreț program de muncă și luptă pentru înflorirea patriei și creșterea bunăstării poporului. Conținutul lor reprezintă o continuare firească a liniei politice generale a partidului. Trăsătura esențială a documentelor pe care le dezbatem rezidă în caracterul lor științific și profund realist, în faptul că obiectivele stabilite au la bază posibilitățile concrete ale țării.Piatra unghiulară a dezvoltării României pe drumul construcției socialismului o constituie continuarea concentrării de către partid a principalelor eforturi în direcția creșterii cu prioritate a industriei grele și îndeosebi a industriei constructoare de mașini. A- ceastă politică va asigura și de acum înainte dezvoltarea armonioasă, mereu ascendentă și într-un ritm rapid a tuturor ramurilor economiei naționale. va determina noi schimbări ale peisajului românesc.Chezășia victoriilor obținute pînă acum ca și a celor viitoare constă în conducerea poporului de către încercatul și înțeleptul nostru partid marxist-Ieninist, a cărui politică oglindește interesele fundamentale ale oamenilor muncii. (Vii aplauze).■ Partidul nostru își exercită rolul conducător în toate domeniile de activitate prin trasarea pe baze științifice a direcțiilor de dezvoltare socialistă a țării, prin educarea, organizarea și mobilizarea poporului pentru îndeplinirea liniei politice generale, prin perfecționarea necontenită a statului nostru socialist. Partidul reușește să mobilizeze milioanele de oameni ai muncii în vasta operă de făurire a societății noi, deoarece politica sa reprezintă propria politică a maselor. Succesele istorice obținute de poporul român în construirea socialismului sînt dovada cea mai grăitoare a faptului că masele și-au însușit politica partidului, au tradus-o cu eroism în viață, confirmîndu-se încă o dată justețea tezei lui Marx potrivit căreia „..teoria devine o forță materială de îndată ce cuprinde masele“.Strînsa legătură a partidului cu masele a făcut ca acestea să urmeze cu nestrămutată încredere partidul în întreaga sa luptă. Poporul nostru a înfăptuit cu eroism toate actele revoluționare inițiate de partid : reforma agrară, instaurarea guvernului de largă concentrare democratică Dr. Petru Groza, demascarea și lichidarea așa-ziselor partide istorice, alungarea monarhiei și instaurarea Republicii Populare Române, ■ naționalizarea principalelor mijloace de producție, realizarea planurilor economice, industrializarea socialistă a țării și cooperativizarea socialistă a a- griculturii. Victoria deplină și definitivă a socialismului este rodul luptei și muncii comune a eroicei noastre clase muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor celor ce 

muncesc, fără deosebire de naționalitate, în frunte cu partidul comuniștilor. (Aplauze puternice).O trăsătură esențială a politicii partidului nostru, partid al clasei muncitoare, este caracterul său popular.Forța partidului își găsește izvorul în faptul că linia politică, hotărîrile sale, sînt elaborate în colectiv, supuse dezbaterii comuniștilor, a maselor, ele întruchipînd astfel înțelepciunea partidului și a poporului.Principiul conducerii colective, principiul de bază în întreaga viață a partidului nostru, reprezintă garanția luării de măsuri juste, științifice și realist fundamentate, un puternic instrument de întărire a unității de monolit a partidului, de lărgire continuă a legăturilor sale cu masele, de stimulare a activității lor creatoare.în noua etapă în care intrăm, sarcinile economice, sociale și politice devin tot mai complexe, ceea ce determină ridicarea continuă a rolului conducător al partidului.Proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, sinte- tizînd experiența de luptă a partidului nostru, creșterea forței și maturității sale, a- cordă o atenție deosebită dezvoltării pe mai departe a rolului său de conducător politic în toate domeniile de activitate.Prevederea din proiectul de Statut ca partidul să poarte denumirea de Partidul Comunist Român corespunde pe deplin stadiului actual al desă- vîrșirii construcției socialismului, țelului final al partidului — construirea societății comuniste. Această denumire e scumpă tuturor comuniștilor din țara noastră, ea evo- cînd glorioasele tradiții de luptă ale Partidului Comunist Român. (Vii aplauze).Prevederea proiectului noului Statut ca în perioada dintre Congrese, atunci cînd consideră necesar dezbaterea u- nor probleme importante ale politicii partidului și statului, Comitetul Central să poată convoca Conferința națională a partidului, arată grija partidului nostru pentru dezvoltarea continuă a democrației interne de partid.Prin conținutul său, proiectul de Statut constituie un exemplu de aplicare creatoare a învățăturii marxist-leniniste despre partidul de tip nou.Tovarăși,Partidul nostru a desfășurat și desfășoară o vastă activitate organizatorică și politico- ideologică pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, a moralei comuniste. în cadrul acestei intense activități, un loc central îl ocupă educarea patriotică a maselor largi populare. „Patriotismul — așa cum arată Lemn — este un sentiment dintre cele mai adînci, statornicit de existența de secole și milenii a unor patrii diferite“.în zbuciumata sa istorie, poporul nostru a dat nenumărate pilde de înalt patriotism, în cartea de aur a țării sînt înscrise la loc de cinste faptele de fierbinte patriotism ale înaintașilor noștri pentru apărarea pămîntului sfînt al patriei împotriva cotropitorilor străini, împotriva claselor exploatatoare, trădătoare de țară, împotriva tuturor asupritorilor.Adevărații purtători ai patriotismului au fost masele populare „...patria se cheamă norodul, iar nu tagma jefuitorilor“, spunea Tudor Vladi- mirescu, plin de încredere în forțele creatoare ale poporului. (Aplauze). Aceeași încredere în popor și-a exprimat-o și poetul Alexandru Vlahuță, care a scris cu înflăcărare:„Podoaba cea mai aleasă și mai mîndră între podoabele țării este poporul românesc... în marea lui putere de muncă, de luptă și de răbdare, în mintea lui trează și în inima lui caldă am găsit sprijinul speranțelor noastre“.Apariția proletariatului și a partidului său marxist-Ieninist a ridicat patriotismul pe o nouă treaptă.Istoria a dovedit că purtătorii și moștenitorii adevăratelor tradiții revoluționare pentru eliberarea națională și socială a poporului sînt oamenii muncii în frunte cu comuniștii. Activitatea Partidului Comunist Român constituie un minunat exemplu de dragoste față de patrie și popor.Construirea noii orînduiri în țara noastră a generat patriotismul socialist. Acesta exprimă dragostea față de patria noastră liberă, față de popor, de lupta lui entuziastă și plină de abnegație pentru înflorirea țării, în care nu mai există exploatarea omului de către om, nu mai există a- suprire națională, ură sau dispreț pentru alte popoare. în Republica Populară Română, la făurirea și înflorirea căreia au participat activ alături de poporul român naționalitățile conlocuitoare, s-a pus capăt rușinoasei politici de asuprire națională din timpul dominației burghezo-moșierești. în .

anii puterii populare, în lupta și munca comună pentru construirea socialismului, s-a cimentat prietenia de nezdruncinat între oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare. (Vii aplauze).Dragostea față de patria socialistă se contopește cu devotamentul nemărginit pentru partidul clasei muncitoare, inspiratorul, organizatorul și conducătorul poporului în lupta pentru socialism și comunism. (Aplauze puternice). Patriotismul socialist se împletește în mod armonios cu internaționalismul socialist.în condițiile țării noastre, internaționalismul socialist a devenit politică de stat. Politica patriotică și internaț.io- nalistă a partidului nostru dovedește grija lui pentru destinele țării, pentru valorificarea cît mai complexă și superioară a resurselor ei naturale, pentru bunăstarea și fericirea poporului. Realizîncl succese remarcabile în construirea socialismului, condu- cînd cu hotărîre oamenii muncii în lupta pentru dezvoltarea în ritm intens a producției industriale și agricole, partidul nostru își îndeplinește în același timp o îndatorire internaționalistă, contribuind la întărirea pozițiilor socialismului în lume. (Aplauze puternice).Credincios cauzei proletariatului, partidul nostru a militat și militează neabătut pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale, pe baza principiilor marxism-leninis- mului.Tovarăși,O realizare de seamă a partidului nostru în perioada la care ne referim constă în lărgirea continuă a democrației socialiste.înfăptuirea edificiului socialist nu este posibilă fără participarea conștientă, efectivă a maselor largi populare. Dezvoltarea continuă a democrației socialiste reprezintă trăsătura de bază a evoluției vieții noastre de stat în etapa actuală. Sporește activitatea ’ creatoare a maselor,, crește participarea lor la conducerea statului, a treburilor obștești, la rezolvarea problemelor complexe ale construcției e- conomice și social-culturale., Acordînd o atenție susținută perfecționării continue a activității de stat și obștești, așa cum rezultă și din Raportul Comitetului Central, partidul nostru pune în fața sfaturilor populare sarcina de... „întărire continuă a legăturii lor cu masele largi de oameni ai muncii“, de a crea... „condiții pentru participarea tot mai activă a acestora la rezolvarea treburilor obștești“.Proiectul noii Constituții a Republicii Socialiste România reprezintă o 'expresie vie a democratismului orînduirii socialiste. în centrul căreia stă grija față de fericirea poporului.Democrației socialiste îi este străină proclamarea formală a libertăților și drepturilor, o asemenea proclamare constituind trăsătura dominantă a numeroase constituții burgheze. Hotărîtoare pentru caracterizarea unei orînduiri de stat sînt următoarele : ce clasă deține puterea politică și în ce scop o exercită ? Cine stăpînește mijloacele de producție, ce clasă conduce economia și în folosul cui se rea-; lizează această conducere ? Ce conținut au libertățile democratice, cine se bucură nu numai de drept ci și de fapt de aceste libertăți și în interesul cui se folosesc ele ?Dînd răspuns unor astfel de probleme, noua lege fundamentală a țării noastre arată cu, o mare forță de convingere ce înseamnă democrația socialistă pentru oamenii muncii. Ea consacră deținerea de către popor a întregii puteri, caracterul socialist al e- conomiei naționale, întemeiată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Drepturile și libertățile democratice nu constituie un obiectiv al luptei revoluționare a maselor — situație proprie țărilor dominate de capital — ci sînt deja cuceriri istorice ale oamenilor muncii. (Vii a- piauze). Constituția le consfințește și asigură folosirea lor de către cetățeni în vederea creșterii activității creatoare a poporului în toate domeniile vieții sociale.Apărarea și ocrotirea efectivă a omului, grija pentru viața lui, pentru formarea și dezvoltarea personalității sale, asigurarea condițiilor pentru exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților reflectă complet și adînc umanismul socialist al democrației noastre.O trăsătură esențială a democrației socialiste este exercitarea rolului conducător în societate de către partidul comuniștilor. Consfințind rolul Partidului Comunist Român de forță politică conducătoare în Republica Socialistă România, proiectul de Constituție creează totodată una din condițiile de bază pentru adînci- rea și lărgirea democrației socialiste.Conducerea de către partid a poporului se realizează pe 

baza principiilor și prin metode proprii democratismului socialist. Partidul elaborează linia sa politică, măsurile necesare realizării acesteia în- tr-o indisolubilă legătură cu poporul. Ori de cîte ori a trebuit să hotărască asupra unor probleme majore privind linia politică generală, partidul a organizat dezbaterea largă a acestor probleme în cadrul activului de partid, al organelor și organizațiilor de partid, al organizațiilor de tineret, de femei, sindicale. în cadrul cooperativelor agricole de producție, în institute de cercetări etc., consultînd astfel masele, cerîndu-le părerea. Practica consultării permanente a maselor a sudat tot mai puternic legătura dintre partid și popor, a constituit un important mijloc de pregătire politică și ideologică a maselor, de creștere a competenței lor în conducerea treburilor societății.Largul democratism al, politicii partidului nostru, al metodelor sale de conducere a fost încă o dată dovedit de modul cum s-a pregătit Congresul al IX-lea al partidului, în conferințele și. adunările de partid, pretutindeni în o- rașele și satele patriei, în combinatele și uzinele moderne, pe șantierele marilor construcții, în unitățile socialiste din agricultură, în institutele de știință și cultură, oamenii muncii au dezbătut cu interes și răspundere proiectele de Directive ale Congresului, vă- zînd în planurile inițiate de partid propriile lor planuri, cauza nobilă a întregului popor, căreia fiecare cetățean cu dragoste de țară se cuvine să-i consacre toată puterea sa de muncă. (Aplauze puternice).Dezbaterea amplă a proiectelor de Directive, valorificarea zecilor de mii de propuneri făcute cu acest prilej au demonstrat adeziunea unanimă a întregului popor la programul de dezvoltare a economiei naționale, fiind totodată o expresie grăitoare a democrației noastre socialiste, a participării active, organizate a maselor la stabilirea liniilor de dezvoltare a țării.Partidul urmărește ca perfecționarea formelor de organizare și de activitate ale statului, ale organizațiilor obștești să asigure adincirea principiilor democratice, participarea tot mai largă a maselor la rezolvarea problemelor Sociale. Principiul conducerii colective, elaborat și verificat în activitatea de partid se extinde și în munca organelor de stat. Muncind neobosit pentru educarea oamenilor în spiritul socialismului, pentru pregătirea lor multilaterală — partidul creează noi condiții pentru afirmarea maselor în toate domeniile vieții sociale.Participarea oamenilor muncii la conducerea treburilor de stat și obștești constituie izvorul forței de nezdruncinat a orînduirii noastre de stat, iar conducerea poporului de către partid este o cerință e- sențială a ridicării maselor la creația istorică conștientă, o chezășie a adîncirii continue a democrației noastre socialiste. (Aplauze).In ultimii ani, în țara noastră s-au făcut pași însemnați pe calea lărgirii democrației socialiste. S-au perfecționat continuu organizarea și activitatea organelor centrale și locale ale puterii de stat. Alcătuirea și modul de funcționare a acestor organe constituie un exemplu edificator al participării ample a oamenilor muncii la exercitarea puterii de stat.In etapa actuală de dezvoltare a țării noastre crește continuu rolul opiniei publice în viața socială. Opinia publică înaintată, ca manifestare a democratismului socialist, reprezintă o uriașă forță ce acționează cu succes în apărarea proprietății socialiste, a ordinei de drept, în respectarea regulilor de conviețuire socialistă și educarea comunistă a populației.Atitudinea hotărîtă împotriva unor manifestări înapoiate care lovesc în proprietatea socialistă este o obligație constituțională a fiecărui cetățean. Opinia publică contribuie la formarea și dezvoltarea noilor trăsături de comportare a oamenilor, la ridicarea lor la nivelul înțelegerii necesității apărării intereselor de bază ale societății socialiste, al îmbinării armonioase a intereselor personale cu cele obștești ; opinia publică educă la oameni sentimentul răspunderii morale pentru acțiunile și faptele lor, promovează cu consecvență exemplul înaintat.Dezvoltarea democrației noastre, ca expresie a înaintării țării pe drumul desăvîr- șirii construcției socialiste, se realizează atît prin întărirea continuă a caracterului obștesc al activității organelor de stat, la toate nivelele, cît și prin creșterea rolului opiniei publice a maselor în rezolvarea treburilor publice.Partidul și statul nostru au creat și formele necesare pentru ca opinia publică să-și poată îndeplini rolul său important în asigurarea respec

tării legalității socialiste. A- ceste forme au o sferă deosebit de cuprinzătoare.In prezent, adunările obștești, comisiile pentru soluționarea litigiilor de muncă, consiliile de judecată, comisiile de împăciuire și controlul obștesc rezolvă multe din problemele de care înainte se ocupau numai organele de stat. Prin mijloace de convingere, aceste organisme obștești exercită o influență tot mai mare asupra cetățenilor, creînd o atmosferă de intoleranță față de manifestările antisociale.Tovarăși,Sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului, organele aparatului de stat au muncit cu pasiune și devotament, străduindu-se să-și perfecționeze metodele de muncă, să promoveze noi căi și mijloace de prevenire și combatere a infracțiunilor, reușind să apere cu fermitate cuceririle socialiste ale poporului muncitor.Creșterea conștiinței socialiste a maselor, a răspunderii lor față de dezvoltarea societății noastre, lărgirea continuă a democrației socialiste fac să sporească sprijinul pe care îl primesc organele de stat din partea celoi' ce muncesc. Astăzi, la respectarea legalității, alături de ele participă milioane de oameni ai
Cuvîntarea tovarășului

GHEORGHE STOICA

Am ascultat cu un sentiment de mîndrie raportul Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de mare însemnătate teoretică și practică, în care se face o analiză profundă a realizărilor obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, pe drumul construirii socialismului.Ceea ce caracterizează linia generală expusă în documentele Congresului este temelia profund științifică, o- rientarea consecventă spre industrializarea în continuare, în ritm susținut, a țării, dezvoltarea economiei socialiste moderne, întemeiată pe realitățile și posibilitățile noastre.Ca unul dintre membrii mai vechi ai partidului nostru, permiteți-mi, dragi tovarăși, să-mi exprim bucuria mea nemărginită față de tot ce s-a realizat sub conducerea înțeleaptă a partidului, față de minunatele perspective ce se deschid în fața poporului nostru. Am nespusa fericire ca în cel de-al cincilea deceniu de activitate în rîndurile partidului să trăiesc realitatea luminoasă a înfăptuirii visurilor pentru care au luptat și s-au jertfit generații întregi de luptători revoluționari. Cu peste 44 de ani în urmă, cei care eram delegați la primul congres al Partidului Comunist din România intonam „Internaționala“ încadrați de baionetele jandarmilor care ne arestaseră. Azi, steagul glorios al partidului nostru, sub ale cărui falduri roșii s-au aliniat mereu noi și noi luptători, steagul partidului nostru, care nu s-a plecat niciodată în fața dușmanului, flutură victorios deasupra Republicii Socialiste România, țara socialismului biruitor, țara în care a fost desființată pentru totdeauna exploatarea omului de către om.Dezbatem aci, la al IX-lea Congres al partidului, nu numai programul dezvoltării viitoare multilaterale, nu numai proiectul unui nou Statut al partidului, ci și principiile călăuzitoare ale unei noi legi fundamentale a statului — Constituția Republicii Socialiste România, care va fi supusă apoi spre aprobare Marii Adunări Naționale. Iată-ne, așadar, pregătind și haina nouă, mai potrivită, strălucirii actuale a țării noastre.Superioritatea de necontestat a Constituției Republicii Socialiste România asupra constituțiilor burgheze constă atît în înscrierea marilor drepturi și libertăți cucerite de popor, cît și în asigurarea mijloacelor și modalităților de exercitare a lor, ceea ce exprimă încă o dată profundul democratism al o- rînduirii noastre socialiste. în raportul prezentat aci de tovarășul Nicolae Ceaușescu se subliniază rolul deosebit de important al sfaturilor populare ca organe locale ale puterii și ale administrației de stat. Acestora le revine sarcina de a asigura buna gospodărire a orașelor și satelor, conducerea economiei locale, îndrumarea activității de învățămînt, cultură și sănătate. Munca sfaturilor populare duce la întărirea continuă a legăturilor lor cu 

muncii, ceea ce reprezintă un factor esențial în întărirea orînduirii noastre.Eficacitatea măsurilor luate de partid și de stat pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor este concretizată în faptul că în perioada de- săvîrșirii construirii socialismului a scăzut fenomenul infracțional. Aceasta însă nu trebuie să ne ducă la autoli- niștire, la slăbirea vigilenței revoluționare. Mai există încă elemente înapoiate, în conștiința și comportarea cărora se manifestă rămășițe ale mentalității vechi și care încalcă regulile de conviețuire socialistă.Elemente aparținînd ‘fostelor clase exploatatoare și alte elemente descompuse pot încerca să întreprindă acțiuni potrivnice intereselor noastre de stat. De aceea, organele aparatului de stat treouie să manifeste o permanentă vigilență pentru a demasca la timp orice încercare a unor asemenea elemente de a lovi în interesele poporului.Tovarăși,An de an relațiile internaționale ale României se lărgesc și .se amplifică.La temelia întregii politici externe a partidului și statului nostru se află prietenia și alianța frățească cu țările socialiste. Țara noastră militează în același timp pentru

masele largi ale poporului, creează condiții tot mai bune pentru participarea activă a cetățenilor la rezolvarea treburilor obștești. Dar trebuie să spunem, tovarăși, că există încă destule neajunsuri în felul cum muncesc unele sfaturi populare. Industria noastră locală produce încă unele mărfuri de slabă calitate, sortimentele produselor de uz casnic și gospodăresc sînt insuficient de variate, activitatea serviciilor de întreținere și reparații nu este încă la nivelul cerințelor. O mai a- tentă preocupare față de propunerile cetățenilor va trebui să ducă la sporirea grijii sfaturilor populare pentru mărirea spațiului locuibil la noile construcții de locuințe, asigurarea unei mai bune finisări interioare și exterioare a locuințelor, mărirea gradului de confort. Trebuie să muncim mai mult pentru îmbunătățirea activității deputaților, cunoașterea de către ei a preocupărilor și nevoilor oamenilor muncii, participarea activă la rezolvarea problemelor edilitare, gospodărești și culturale din raza circumscripției electorale.Experiența acumulată în sfera vieții de partid își găsește o amplă oglindire în proiectul de Statut al P.C.R. supus dezbaterii și aprobării Congresului nostru. In întregimea lor, prevederile proiectului de Statut exprimă consecvența neabătută cu care partidul nostru veghează la a- plicarea normelor și principiilor marxist-leniniste de activitate ale partidului revoluționar al clasei muncitoare. în viața partidului nostru s-au dezvoltat continuu principiile centralismului democratic, al muncii colective, ca principii esențiale ale conducerii de partid.Este un fapt bine cunoscut că în principalele probleme ale dezvoltării interne și ale activității pe plan internațional partidul nostru, conducerea sa marxist-leninistă se sfătuiesc cu oamenii muncii, pun aceste probleme în dezbaterea lor, ceea ce dă politicii sale o bază trainică și asigură succesul traducerii ei în viață. Profundul democratism de care este pătrunsă activitatea partidului, legăturile sale indisolubile cu masele largi ale poporului acționează ca o uriașă forță motrice a progresului patriei noastre.Legăturile strînse ale partidului cu masele cele mai largi ale poporului s-au închegat încă în anii ilegalității, în pofida prigoanei sălbatice a regimului burghezo-moșieresc, s-au dezvoltat și cimentat în anii revoluției și construcției socialiste, cînd masele largi ale poporului, dobîndind pentru prima oară deplinele libertăți cetățenești, s-au unit în jurul partidului, recunos- cînd în el pe conducătorul lor încercat.în inima mea a găsit un a- dînc ecou hotărîrea Plenarei Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român de a supune Congresului propunerea ca partidul nostru să poarte denumirea de Partidul Comunist Român. Sînt fericit că Congresul nostru a adoptat în unanimitate această denumire, scumpă tuturor celor ce muncesc.Totodată, socotesc de mare' însemnătate propunerea ca membrilor de partid care au 

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Pornind de la faptul că fiecare țară, mare sau mică, poate și trebuie să-și aducă contribuția > la victoria cauzei păcii în lume, România promovează consecvent o politică de coexistență pașnică, se pronunță hotărît pentru încetarea cursei înarmărilor, interzicerea și distrugerea armelor nucleare, desființarea blocurilor militare, _ înfăptuirea dezarmării generale.Militînd pentru o politică de apărare a păcii, nu uităm nici o clipă că, datorită existenței imperialismului și a forțelor sale agresive, se menține pericolul războiului ; de aceea, partidul și guvernul se îngrijesc permanent de întărirea capacității noastre de apărare.In rîndurile poporului român provoacă îngrijorare și indignare faptul că cercurile agresive imperialiste au trecut in ultimul timp la o serie de acțiuni care pun în mare primejdie pacea mondială. Intervenția imperialismului american în Vietnamul de sud, bombardarea R. D. Vietnam constituie acte de agresiune deschisă care sînt condamnate de întreaga omenire.Coinsiderînd că este dreptul sfînt al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, poporul nostru își exprimă solidarita

desfășurat activitate revoluționară permanentă în anii ilegalității fără a fi fost a- tunci membri de partid, fie că au activat sub conducerea directă a Partidului Comunist din România, fie în organizațiile de masă conduse de partid și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de clasă, să li se acorde vechimea în partid din momentul intrării lor în mișcarea revoluționară, iar tovarășilor care în anii regimului burghezo-moșieresc au făcut parte din Partidul Social-Democrat sau Partidul Socialist să li se recunoască vechimea în partid de la data înscrierii lor în a- ceste partide. Eu văd în această măsură nu numai o nouă expresie a prețuirii pe care o dau partidul și poporul nostru celor care au luptat în perioada ilegalității, ci și' o confirmare a faptului că, în ciuda grelelor condiții de teroare și prigonire, partidul nostru, știind să folosească toate formele de luptă — ilegale, semi- legale și cele legale — a desfășurat o ' activitate permanentă în sînul maselor.Aș vrea, de asemenea, să mă refer pe scurt la sarcina trasată în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea scrierii istoriei partidului nostru.Prezența acestei probleme într-un document de însemnătatea raportului de activitate al Comitetului Central la Congresul partidului, ținuta științifică, principialitatea și partinitatea care caracterizează indicațiile date subliniază cu deosebită forță înalta prețuire pe care o acordă întregul partid tradițiilor de luptă revoluționară ale poporului nostru. Consider întru totul justă cerința pusă în fața istoricilor și a întregului popor de a trece la aprofundarea de pe pozițiile materialismului istoric a celor mai importante etape și evenimente din istoria țării și a poporului, oglindind faptele în mod obiectiv, în deplină conformitate cu realitatea. Sînt de acord că istoria partidului trebuie să fie o operă care să înfățișeze multilateral și veridic mișcarea muncitorească din România de la începuturile ei în a doua jumătate a secolului al XlX-lea, să prezinte întregul drum de luptă al clasei noastre muncitoare cu victoriile pe care le-a obținut și cu înfrîn- gerile temporare pe care le-a suferit, toate fiind privite în strînsă interdependență cu realitățile politice, economice și sociale ale fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre. Rezultă că istoria partidului trebuie să înfățișeze procesul greu de luptă în decursul căruia partidul a avut de înfruntat idei și practici străine, antileniniste, pe care le-a înfrînt și zdrobit. Rezultă, de asemenea, că trebuie ținut seama și de înrîurirea pe care au exercitat-o asupra activității partidului nostru unele fenomene negative din mișcarea comunistă internațională din acea vreme care s-au manifestat în practică prin încercările de a stabili din afară pentru fiecare partid linia politică, formele organizatorice, metodele de activitate și chiar desemnarea conducătorilor partidului. Așa s-a în- timplat, bunăoară, la Congresul al IV-lea și după Congresul al V-lea al partidului nostru, cînd au fost desemnate

tea și sprijinul deplin față de lupta eroicului popor vietnamez. Partidul nostru consideră că prin acțiunea unită a țărilor socialiste, a tuturor forțelor păcii, pot fi stăvilite provocările imperialismului, poate fi apărată pacea în lume. (Aplauze puternice).Activitatea consecventă desfășurată de țara noastră în- slujba apărării păcii și înțe-, legerii între popoare, preocuparea susținută și principială a partidului pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste mondiale au sporit considerabil prestigiul internațional al partidului și statului nostru.Tovarăși,Documentele istorice pe care le dezbate Congresul nostru, aprobate cu însuflețire, entuziasm și îndreptățită mîndrie de către întregul popor, îmbrățișează toate laturile vieții economice și sociale. îndeplinirea prevederilor lor va însemna un nou și important pas pe drumul desă- vîrșirii construcției socialiste. Sînt sarcini cu adevărat mărețe și însuflețitoare, realizării cărora trebuie să le dedicăm toate forțele noastre, pentru înflorirea și ridicarea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România — pe noi culmi ale civilizației și progresului. (Aplauze prelungite).
în conducerea partidului elemente care n-aveau nici o legătură cu lupta clasei muncitoare din România, străine de realitățile din țara noastră. Asemenea împrejurări nu puteau să nu aibă urmări negative ca împiedicarea folosirii din plin a tuturor condițiilor pentru conducerea de către partid a luptelor muncitorimii, țărănimii, intelectualității, frînarea creșterii partidului. După cum este cunoscut, asemenea practici au dus la luptele fracționiste și la spargerea unității partidului în anii 1929 și 1930. Totodată, trebuie avut în vedere că în acele perioade s-au elaborat unele rezoluții și documente, care, precum bine se spune în raport, reflectînd stările de lucruri de atunci, cuprind idei și teze greșite într-o serie de aspecte importante ale tacticii și strategiei partidului, în problemele agrare, naționale, în problemele organizatorice și altele.In ciuda condițiilor grele în care a avut de luptat clasa noastră muncitoare, partidul nostru comunist a găsit în rîndurile sale suficiente forțe pentru a pune capăt neajunsurilor, greșelilor și activității nefaste a elementelor dușmănoase din interiorul partidului. Noi știm, am văzut în ce luptă acerbă, de pe poziții principiale, s-a format nucleul de bază al partidului nostru, ș-a elaborat linia lui politică justă, s-au călit cadrele de partid. Partidul nostru este astăzi mai puternic ca oricînd, strîns unit, monolit, iubit și urmat de întregul popor.Oglindind lupta plină de abnegație și eroism a comuniștilor, istoria partidului va fi fără îndoială un puternic instrument de educare partinică a membrilor de partid, de formare și de creștere a generațiilor tinere în spiritul glorioaselor tradiții ale mișcării revoluționare din țara noastră, ale Partidului Comunist Român, în spiritul patriotismului fierbinte și al internaționalismului socialist.Vă rog să-mi dați voie, tovarăși, să subliniez în mod deosebit fermitatea cu care partidul nostru continuă tradițiile sale internaționaliste. O expresie foarte grăitoare a acestui fapt sînt înseși lucrările și documentele Congresului nostru. Partidul nostru desfășoară o vie activitate în rîndurile mișcării comuniste și muncitorești internaționale pentru refacerea și întărirea unității ei pe baza marxis.m- leninismului. Poporul român este educat de partid în spiritul prieteniei și alianței cu popoarele țărilor socialiste, al solidarității cu lupta clasei muncitoare din țările capitaliste și cu lupta de eliberare națională a popoarelor din colonii. îndreptățită indignare a poporului român față de acțiunile agresive întreprinse de imperialiștii americani împotriva eroicului popor vietnamez, ca și cererea sa de a se respecta dreptul legitim al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta constituie o concludentă manifestare a sentimentelor internaționaliste ale oamenilor muncii din patria noastră.întregul nostru partid, întregul nostru popor au dezbătut documente de o excepțională însemnătate pentru epoca pe care o trăim. Poporul român știe că toate realizările obținute se datoresc conducerii clarvăzătoare de către partidul nostru. Orientarea precisă, bazată pe cunoașterea aprofundată a problemelor, pe confruntarea permanentă cu cerințele vieții, legătura nemijlocită cu terenul, cu oamenii, sînt trăsături caracteristice stilului de muncă al conducerii partidului nostru.



AL IX-LEÂ CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cuvîntarea tovarășului

JANOȘ FAZEKAȘ

Reprezentind sinteza unei experiențe bogate și multilaterale, a unor înfăptuiri de mare amploare, pe care talentatul nostru popor le-a obținut sub conducerea partidului, precum și tabloul luminos al țării de mîine, documentele pe care le dezbatem sînt programe de luptă care vor dinamiza întreaga muncă a poporului din anii ce vin, mar- cînd o nouă etapă în dezvoltarea orînduîrii socialiste din republica noastră.Bilanțul bogat al celor 5 ani care au trecut de la Congresul al VIII-lea al partidului nostru, tot ce am realizat în a- cești ani, victoria socialismului la sate, ritmurile înalte de creștere a economiei, progresul tehnic rapid, avîntul întregii vieți social-culturale a țării sînt nemijlocit legate de orientarea eforturilor spre industrializarea socialistă a României.Partidul nostru nu s-a abătut niciodată de la această linie fundamentală a dezvoltării societății socialiste. Ea își găsește expresia și în directivele Congresului al IX-lea care precis zează conținutul etapei ce o avem de parcurs, înarmează masele cu o clară perspectivă istorică, prevăzînd ca o- biectiv de bază pentru noul cincinal: „Continuarea neabătută a industrializării socialiste a țării și, în cadrul acesteia, dezvoltarea cu prioritate a producției mijloacelor de producție, concomitent cu creșterea și perfecționarea continuă a producției bunurilor de consum“.Creșterea în ritm intens a forțelor de producție, crearea unei puternice industrii socialiste reprezintă chezășia vieții îmbelșugate și fericite a oamenilor muncii, premisa esențială pentru ca poporul nostru să se poată dezvolta ca un popor liber, independent, suveran, cu adevărat stăpîn pe soarta sa, pentru ca întreaga viață social-culturală să se ridice la un nivel impus de cerințele orînduirii socialiste. Numai pe această cale economia noastră va putea ajunge la nivelul atins de țările mai avansate din punct de vedere industrial.Toate marile noastre realizări de pînă acum, ca. și programul însuflețitor și realist care asigură în continuare, pentru următorul cincinal, dezvoltarea întregii noastre e- conomii naționale pe o linie ascendentă, în ritmuri și proporții juste, demonstrează încă o dată înțelepciunea și caracterul științific al politicii partidului, capacitatea sa de a mobiliza ’"ntreaga energie a maselor, re.-wsele materiale ale țării, în opera de construcție socialistă.Așa cum reiese din raportul de activitate al Comitetului Central, partidul nostru a dat o mare atenție industriei alimentare, imprimîndu-i un ritm înalt de dezvoltare. Planul de producție al industriei alimentare pe acest an, pe care îl vom îndeplini și depăși, este de 1,8 ori mai mare decît realizările anului 1959. Investițiile alocate industriei alimentare în ultimii 6 ani se ridică la 5,5 miliarde lei. Au fost puse în funcțiune 66 fa
Cuvîntarea tovarășului

SABIN GHIOANCĂ

Noi, muncitorii mineri, ne exprimăm deplina aprobare față de programul măreț de dezvoltare a economiei noastre naționale, program în care vedem grija părintească pe care partidul o poartă asigurării unei vieți tot mai fericite pentru cei ce muncesc. In Valea Jiului, această grijă este oglindită prin crearea de condiții tot mai bune de viață și muncă. în anii planului de 6 ani s-au construit și pus la dispoziția oamenilor muncii din regiunea noastră peste 5 200 apartamente, 2 cinematografe, 117 săli de clasă, este în curs de dare în folosință Casa de cultură de la Petroșani cu 800 locuri; învățămîn- tul de toate gradele și activitatea culturală, în general, au luat un puternic avînt. An de an, viața noastră devine mai frumoasă și munca mai ușoară.Cu mare bucurie au primit comuniștii din Valea Jiului propunerea ca partidul nostru să se numească Partidul Comunist Român. Pentru membrii de partid, pentru muncitorii mineri din Valea Jiului, denumirea de Partid Comunist Român este deosebit de scumpă. Sub conducerea partidului comuniștilor s-au desfășurat eroicele lupte ale minerilor din august 1929. La chemarea partidului comuniștilor, muncitorii mineri din Valea Jiului au muncit cu însuflețire, după eliberarea patriei, pentru refacerea economiei țării 

brici, 59 secții și s-au modernizat și dezvoltat 53 unități existente. Rezultatele frumoase obținute de muncitorii, inginerii, tehnicienii, lucrătorii din minister se datoresc, în primul rînd, conducerii concrete a industriei alimentare de către partid, ajutorului permanent primit din partea Biroului Politic al Comitetului Central. 'Pornind de la nivelul atins în 1965, Directivele prevăd ca industria alimentară să crească pe ansamblu pînă în 1970 cu 50 la sută.Un obiectiv esențial al planului de 5 ani este orientarea producției alimentare pe linia valorificării mai complete a materiilor prime agricole. Politica consecventă a partidului și a statului de cointeresare materială a țărănimii a creat cele mai bune condiții pentru creșterea producției agricole vegetale și animale.în anul 1970, industria alimentară va prelucra un volum de materii prime repre- zentînd 1,4 milioane vagoane, ceea ce este o dovadă grăitoare a puternicei baze materiale ce există în republica noastră pentru dezvoltarea impetuoasă a industriei alimentare, pentru aprovizionarea tot mai bună a populației cu produse agro-alimentare, pentru crearea de rezerve și disponibilități pentru export.Pe baza sarcinilor ce ne revin în perioada 1966—1970, vom continua pe un front și mai larg dezvoltarea bazei tehnice de producție a industriei alimentare. Avem de executat în tot acest timp un volum de investiții de 7.7 miliarde lei, cu 50 la sută mai mult decît am realizat în anii 1961—1965. Peste 80 la sută din aceste fonduri se vor investi în 85 de fabrici noi și 35 secții noi, în dezvoltarea flotei noastre de pescuit oceanic, ceea ce va accentua transformarea industriei alimentare într-o industrie nouă, cu un grad avansat de mecanizare și automatizare.Consider că organele Ministerului învățămîntului și Comitetului de Stat al Planificării, care se ocupă de problema învățămîntului superior, ar trebui să cunoască mai bine industria alimentară, ea nu mai poate fi privită, ca în trecut, ca o mare bucătărie în care predomina munca, manuală. Introducerea tehnicii noi, extinderea mecanizării și automatizării cer ca industria alimentară să aibă mai multe cadre de ingineri mecanici, electromecanici, în stare să mînuiască mașinile și liniile automate. Fără aceste cadre de specialitate, exploatarea mașinilor și liniilor automate nu poate fi a- sigurată în mod corespunzător. De aceea, cînd fac propuneri de repartizare a cadrelor cu pregătire superioară, aceste organe vor trebui să se gîndească mai mult la nevoile de cadre tehnice necesare industriei moderne alimentare.Amplasarea unui obiectiv industrial într-o anumită localitate este o problemă politică, economică, socială și culturală de cea mai mare importanță și răspundere. De aceea, este foarte justă practica muncii partidului nostru că amplasarea și construirea unor asemenea obiective in

distruse de război, pentru asigurarea cărbunelui necesar marilor construcții ale socialismului.Minerii de la mina Lupeni, unde lucrez, ca și cei de la celelalte mine din Valea Jiului, au pus la inimă indicațiile date de partid, de a asigura cărbunele necesar economiei naționale, de a mări productivitatea muncii în abataje și de a îmbunătăți calitatea cărbunelui.Raportez Congresului că în anii șesenalului brigada de a- bataj cu front lung, pe care o conduc, și-a îndeplinit și depășit an de an planul de producție și a sporit poductivitatea muncii în această perioadă de la 3,3 tone la peste 5 tone pe post. în cinstea Congresului, am dat 4 000 tone cărbune peste plan, îndeplinindu-se astfel angajamentul luat. Principalele căi care ne-au permis să obținem aceste rezultate au fost: ridicarea permanentă a calificării, însușirea celor mai bune metode de lucru, permanentizarea muncitorilor în brigadă și întărirea disciplinei în muncă.Membrii din brigada pe care o conduc au fost printre primii din Valea Jiului care au îmbrățișat inițiativa „Nici un vagonet de cărbune rebutat pentru șist vizibil“. însușin- du-ne această inițiativă, noi am putut trimite siderurgiști- lor cărbune cocsificabil de calitate tot mai bună, cu un conținut de cenușă sub norma admisă.în bazinul carbonifer al Văii Jiului, zeci și zeci de brigăzi 

dustriale este hotărîtă de Biroul Politic, de Plenarele Comitetului Central al Partidului. Aceasta este o expresie a conducerii concrete a economiei, a politicii de investiții, de către partidul nostru. Populația de pe întreg cuprinsul țării trebuie să se bucure de roadele industrializării socialiste.în continuare, aș dori să mă refer la acea parte a raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind rezolvarea problemei naționale.Pătruns de la un capăt la altul de spiritul internaționalismului proletar, raportul tratează rezolvarea problemei naționale așa cum o poate face numai un partid care, de la înființarea sa, a luptat în permanență pentru unirea muncitorimii, țărănimii și intelectualității, fără deosebire de naționalitate, pe baza principiului egalității în drepturi, luptei comune, care le-a dat forță pentru răsturnarea burgheziei și a moșierimii și pentru cucerirea puterii de stat.In concordanță deplină cu profundul democratism al întregului proiect, articolele 2, 17, 22 și 102 din proiectul noii Constituții prevăd egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate și garantarea acestei egalități de către stat în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale, aceasta fiind una din caracteristicile de bază ale orînduirii noastre socialiste, rod firesc al unității de monolit a poporului muncitor în jurul partidului comuniștilor.Așa cum articolul 1 din proiectul de Constituție definește Republica Socialistă România ca stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, tot așa se poate spune — și o spunem cu mîndrie — că țara noastră este patria egalității și a frăției între ponorul român și naționalitățile conlocuitoare. Această frăție ne este deosebit de scumpă pentru că, datorită politicii consecvent marxist-leniniste a partidului nostru în problema națională, ea ridică pe o treaptă superioară legăturile de veacuri născute și consolidate în lupta comună împotriva cotropitorilor și a exploatatorilor, în lupta comună pentru eliberarea patriei noastre, pentru România Socialistă de astăzi, mîndrie a tuturor fiilor ei indiferent de naționalitate.Din istoria minunată a a- cestor lupte comune aș cita citeva episoade luminoase, cum ar fi jertfa de sînge a iobagilor români și maghiari și de alte naționalități, căzuți la Bobîlna, marea răscoală țărănească a lui Gheorghe Doja, eroismul țăranilor în fruntea cărora și-au jertfit viața Floria, Cloșca și Crișan.Numeroase au fost, acțiunile comune de luptă împotriva jugului otoman și a imperiului habsburgic, asupritori ai atîtor popoare.Aceste minunate tradiții, statornicite de-a lungul secolelor, au fost continuate în spiritul celui mai profund internaționalism de către partidul nostru. Acest partid minunat, Partidul Comunist, a luptat în anii grei ai ilegalității împotriva oricărei discriminări naționale și rasiale.

raportează astăzi cu mîndrie Congresului că și-au făcut datoria. Prin munca plină de abnegație desfășurată zi de zi, minerii din acest bazin, în frunte cu comuniștii, au dat patriei în anii șesenalului 600 000 tone cărbune peste plan, la care mina Lupeni și-a adus contribuția cu aproape 122 000 tone.îndeplinirea sarcinilor economice este un rezultat al creșterii rolului de conducător al organizațiilor noastre de partid pe fiecare loc de muncă. Organizațiile de partid s-au întărit primind în rîndu- rile lor pe cei mai buni muncitori, tehnicieni și ingineri, în prezent, în exploatările miniere din Valea Jiului lucrează peste 7 600 membri și candidați de partid, cu peste 2 200 mai mulți decît la sfîrșitul anului 1959, fapt care a permis ca în toate locurile cheie ale producției, pe toate schimburile, să se facă simțită prezența comuniștilor.La mina Lupeni, cei 1 350 membri și candidați de partid sînt în fruntea luptei pentru realizarea sarcinilor de plan, pentru folosirea din plin a tehnicii noi, extinderea inițiativelor și metodelor avansate de muncă.Un ajutor prețios îl dau organizațiile de partid care desfășoară o muncă permanentă de educare a muncitorilor în vederea stabilirii lor în brigăzi și a repartizării membrilor și candidaților de partid pe toate schimburile.Dezbatem în cadrul lucrărilor Congresului programul 

După eliberare, partidul nostru a fost organizatorul și conducătorul luptei comune a poporului român și a naționalităților conlocuitoare pentru victoria revoluției socialiste, în această luptă comună s-a făurit și s-a cimentat pentru totdeauna marea frăție a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități.Cred că nu este lipsă de modestie să afirmăm de la tribuna Congresului că unul din meritele de seamă ale partidului nostru constă în rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale.Niciodată în istoria țării noastre, naționalitățile conlocuitoare nu au fost așa de strîns unite cu poporul român ca astăzi. în zilele noastre, nici nu ne mai putem închipui viața altfel decît așa cum ne-a făurit-o partidul, așa cum o consfințește Constituția patriei noastre comune, decît pe baza egalității și solidarității noastre frățești. Bazată pe luptă și muncă frățească comună, viața noastră ne oferă astăzi bucuria și fericirea de a fi cetățeni egali în drepturi ai minunatei noastre țări socialiste. Iar deasupra a- cestei țări flutură victorios a- cel steag de libertate, visat de iobagii români și maghiari de la Bobîlna, de toți cei ce au fost oprimați de-a lungul veacurilor pe meleagurile patriei noastre. El este steagul Republicii Socialiste România, stat al oamenilor muncii de la orașe și sate, stat suveran, independent.Noua noastră Constituție dovedește în mod strălucit justețea politicii partidului nostru în problema națională.' Naționalităților conlocuitoare li se asigură în Republica Socialistă România folosirea liberă a limbii materne, cărți, ziare, reviste, teatre, învăță- mîntul de toate gradele in limba proprie. în raioanele locuite și de populație de altă naționalitate decît cea română, toate organele și instituțiile folosesc oral și în scris și limba naționalității respective și fac numiri de funcționari din rîndul acesteia sau al altor cetățeni care cunosc limba și felul de trai al populației locale. în cadrul ridicării economice a tuturor regiunilor și raioanelor țării, partidul și guvernul au acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării economice și social-culturale și raioanelor în care trăiesc naționalități conlocuitoare. Dezvoltarea industriei, așa cum arată Directivele Congresului și Raportul Comitetului Central, construirea de noi fabrici și uzine înseamnă ridicarea a- cestor raioane și localități ca și a întregii țări la o bogată viață economică și social-culturală, cale care duce la -un nivel de civilizație și un standard de viață în continuă creștere și care va face ca întregul popor să se bucure din plin de binefacerile industrializării socialiste a țării.Cît de măreț și cît de simplu — ca toate marile adevăruri — cît de pătruns de măreața idee a internaționalismului proletar sună cuvintele primului secretar al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului, reprezintă factorul hotărîtor al marilor biruinți dobîndite de poporul nostru. întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului nostru victorios înainte pe drumul socialismului“.
dezvoltării țări în viitorii ani, programul propriei noastre fericiri. Pentru a îndeplini cu succes sarcinile care ne stau în față în noul cincinal — de a extrage din minele Văii Jiului 8—8,5 milioane tone cărbune — noi am stabilit cu prilejul dezbaterii proiectelor de Directive o serie de măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, ridicarea calificării muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, pentru întărirea disciplinei și respectarea normelor de tehnica securității muncii.Din raportul prezentat în fața Congresului, am reținut că în următorii ani se va a- corda o deosebită atenție intensificării mecanizării lucrărilor miniere, îmbunătățirii condițiilor de muncă, mai ales a celor din subteran.întrucît în minele din Valea Jiului peste 60 la sută din producția de cărbune se extrage din straturile groase, consider că Ministerul Minelor și Energiei Electrice va trebui să se ocupe mai mult de mecanizarea complexă a acestora, îndeosebi a lucrărilor de susținere, încărcare și transport în abataje. Dorința noastră, a minerilor din Valea Jiului, este ca utilajele, mecanismele și aparatajul de protecție și control, cu care vom fi dotați, să corespundă condițiilor noastre de zăcă- mînt, specificului nostru de muncă, pentru a le putea folosi cu maximum de eficiență în abataje.Muncitorii mineri din Lupeni asigură Congresul că vor munci cu dîrzenie și entuziasm pentru a contribui Ia îndeplinirea cu cinste a noilor sarcini pe care partidul le pune în față, în vederea înfloririi continue a scumpei noastre patrii.

Cuvîntarea tovarășei
MARIA BÂLȚATU

De la început țin să-mi exprim convingerea că sarcinile privind dezvoltarea zootehniei, prevăzute în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie .o orientare în munca noastră spre a ne ocupa cu toată grija și răspunderea de sporirea efectivelor de animale, de mărirea producției animaliere prin îmbunătățirea calitativă a acestora. îndeplinirea acestor sarcini va duce nemijlocit la ridicarea bunăstării țărănimii cooperatiste, la ridicarea nivelului de trai.în cooperativa agricolă de producție „23 August“, regiunea Dobrogea, unde îmi desfășor activitatea ca inginer zootehnist, creșterea animalelor constituie o -preocupare de bază. în anul 1964, peste 33 la sută din totalul veniturilor au fost realizate din acest sector, în prezent, dispunem de o încărcătură Ia suta de hectare teren agricol de 50 taurine, din care 17 vaci și aproape 3 000 păsări la suta de hectare de teren cultivat cu cereale. Față de 1960, efectivul de taurine a crescut de 3 ori, iar la păsări de aproape 15 ori și aceasta într-o regiune fără tradiție în creșterea animalelor.Paralel cu sporirea numerică a efectivelor de animale, au crescut an de an și producțiile. Astfel, producția de lapte pe vacă furajată a crescut de la 1605 litri de lapte în 1960 la 2100 în 1964, iar în 1965 vom realiza peste 2 800 litri lapte de la fiecare vacă furajată, întrucît pe primele 6 luni ale acestui an am obținut peste 1 400 litri. Aceste rezultate bune sînt o consecință a măsurilor întreprinse de consiliul de conducere, sub îndrumarea permanentă a organizației de
Cuvîntarea tovarășului

ILIE MURGULESCIJ

La marile succese obținute de oamenii muncii din uzine și de pe ogoare în opera de construire a vieții noi, socialiste, și-au dat sprijinul lor entuziast și oamenii de știință din tara noastră. Convinși că științei îi revine un rol de seamă în orînduirea socialistă și comunistă, oamenii de știință și cercetătorii au adus contribuții remarcabile la soluționarea unor probleme ale economiei naționale și sănătății poporului, au îmbogățit tezaurul științific și cultural universal, ridicînd prin aceasta prestigiul științei și culturii noastre în lume. în țara noastră, știința a devenit astfel parte integrantă din frontul larg al construcției socialiste și factor important pentru dezvoltarea bazei tehnico- materiale a socialismului, pentru lărgirea și consolidarea relațiilor socialiste de producție, pentru desăvîrșirea revoluției culturale.Creații științifice importante au fost realizate în șesenal, în toate domeniile majore ale științelor fundamentale și a- plicate. ca obținerea lor au participat atît oamenii de știință și cercetătorii din institutele Academiei și de la catedrele institutelor de învă- țămint superior, cît și din institutele departamentale ale ministerelor și organizațiilor centrale.Succesele științei în țara noastră au la bază gindirea creatoare a filozofiei marxist- leniniste, ideologia Partidului Comunist Român, orientarea cercetării spre obiectivele esențiale pentru construirea socialismului, pentru formarea omului nou și a unui nou umanism — socialist.Pentru dezvoltarea cercetării a fost creată, în anii puterii populare, o rețea complexă de cercetare, care numără astăzi circa 100 de unități științifice — institute, centre de cercetare, dintre care aproape jumătate aparțin Academiei. Numai în planul tematic al unităților de cercetare sînt înscrise, pe anul în curs, circa 6 000 teme de cercetare ; alte 6 000 sîn't prevăzute în planurile de activitate ale catedrelor din învățămîn- tul superior, care reprezintă un înalt potențial de cercetare și creație științifică. Peste 80 la sută din totalul temelor din domeniul științelor naturii au caracter aplicativ, ceea ce oglindește orientarea sănătoasă a cercetării din țara noastră — spre rezolvarea problemelor puse de propășirea economiei și ocrotirii sănătății poporului.Creația științifică din unitățile de cercetare și din facultăți este difuzată și adusă la 

partid, în direcția îmbunătățirii procesului de reproducție, selecție și alimentație rațională, asigurării de adăposturi corespunzătoare.La Congresul precedent al partidului ni s-a atras atenția să ne preocupăm mai mult de asigurarea bazei furajere, și în mod deosebit de creșterea producției la hectar. Aș vrea să arăt că, în condițiile creșterii efectivului de animale, asigurarea furajelor necesare a constituit o preocupare permanentă a organizației de partid și a consiliului de conducere. Pe această linie, am urmărit introducerea în cultură a unor plante furajere cu producții mari la hectar și cu un conținut ridicat de proteină, extinderea culturilor intercalate și a culturilor duble. Din totalul suprafeței repartizate bazei furajere în anul trecut, aproape 60 la sută a fost cultivată cu plante leguminoase, acordîndu-se o atenție deosebită lucernei. Dacă în anul 1960 am obținut de pe un hectar cultivat cu plante furajere 1116 unități nutritive pentru care s-au folosit 15 zile muncă la hectar, în 1964 am reușit să obținem la un hectar 3 000 unități nutritive, cu un consum de numai 12 zile muncă. însemnate cantități de furaje am obținut și din culturile intercalate. De pildă, din cultura de porumb, intercalată cu dovleci, am reușit să obținem pe lîngă producția de 3 600 kg porumb boabe la ha și cîte 4 500 kg dovleci la ha.în centrul preocupării noastre a stat și problema folosirii cît mai raționale a furajelor, începînd din anul 1963, toate furajele grosiere sînt folosite în hrana animalelor numai tocate și preparate, mărindu-se astfel valoarea lor nutritivă.

cunoștința cercurilor științifice din țară și străinătate prin numeroase periodice, tratate, monografii, precum și în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale, congrese, simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări. în ultimii cinci ani, numai cercetătorii și oamenii de știință din Institutele Academiei au prezentat la manifestările științifice internaționale peste 750 de comunicări.Proiectul de Directive privind dezvoltarea economiei naționale în viitorii 5 ani deschide perspective din cele mai luminoase și pentru progresul cercetării și creației științifice în România Socialistă. Creșterea bazei tehnico- materiale a științei, dezvoltarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicate, corespunzător nevoilor economiei naționale, constituie, în proiectul de Directive, una din sarcinile de bază ale planului economic pe anii 1966—1970.Dar, pentru ca cercetarea științifică să fie rodnică, trebuie armonios dezvoltată și judicios orientată. La întîlni- rea conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de știință, precum și în raportul Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea îmbinării armonioase a cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă, pentru a sluji cît mai bine interesele poporului, progresului științei și culturii.în lumina acestor indicații, conducerea Academiei, ministerele și organizațiile centrale care îndrumează activități de cercetare au îndatorirea de a urmări în unitățile științifice proprii întărirea legăturii dintre teorie și practică, a legăturii științei cu cerințele construcției socialiste, pentru a spori contribuția științei la realizarea planului economic și la dezvoltarea social-culturală a țării.Totodată, pentru a coordona tematica de cercetare cu impetuoasa dezvoltare social- economică a țării și a-și întări poziția în frontul științei contemporane, este necesar să ridicăm mereu nivelul teoretic și experimental al cercetărilor din institute și facultăți, pentru a putea orienta cu succes efortul de cercetare spre domenii deschizătoare de orizonturi noi în știință. Fără un e- fort permanent pentru ridicarea nivelului cercetării și stimularea avîntului creator, activitatea științifică își sărăcește conținutul, se fărîmițea- ză, stagnează. Oamenii noștri 

Am acordat aceeași atenție și preparării furajelor vitaminoase necesare tineretului a- nimalier și în special păsărilor.Cu toate aceste rezultate, atît în unitatea noastră, cît și in alte cooperative agricole de producție din regiunea Dobrogea, există încă însemnate rezerve pentru mărirea producției de furaje la hectar. Foarte just se arată în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu că pentru asigurarea unei baze furajere satisfăcătoare este necesar să se elaboreze neintîrziat un plan de măsuri privind creșterea producției la hectar a plantelor furajere cultivate, a productivității pășunilor și tinetelor, și în mod deosebit extinderea industrializării furajelor. în acest scop, propun să se studieze posibilitatea de a se înființa unele unități inter- cooperatiste de preparare a furajelor combinate pentru cooperativele agricole de producție cu sector zootehnic dezvoltat.Consiliul de conducere al cooperativei noastre, sub îndrumarea organizației de partid, a manifestat o grijă permanentă pentru asigurarea sectorului zootehnic cu cadre corespunzătoare din rîndul celor mai buni cooperatori membri și candidați de partid, oameni cu experiență și dragoste pentru această muncă, care au fost permanentizați la locul de producție.îndeplinirea sarcinilor privind sporirea efectivului de animale, creșterea producției pe cap de animal și ridicarea continuă a rentabilității acestui sector, impune ridicarea nivelului de organizare și creștere a animalelor pe baza ce- 

de știință și cercetătorii au datoria să-și încordeze forțele de creație pentru a deschide drumuri noi cercetării, prin descoperiri de fenomene și a- devăruri esențiale, semnificative.Dovedind îndrăzneală creatoare, se spune in raport, pentru deschiderea unor noi căi în cunoașterea naturii și societății, pentru abordarea unor probleme de înaltă valoare științifică și practică, ducînd mai departe tradițiile științei progresiste românești, oamenii de știință și cercetătorii vor spori aportul lor la îmbogățirea patrimoniului științific național și mondial.în proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea economiei naționale în viitorii cinci ani se prevede un volum important de investiții pentru extinderea bazei materiale necesară dezvoltării cercetării și sporirea finanțării activității științifice.Valoarea forțelor științifice și a mijloacelor materiale mereu în creștere pe care statul le angajează în cercetare ridică o problemă pe cît de importantă pe atît de dificilă: îmbunătățirea organizării cercetării pentru a asigura efortului de cercetare și creație științifică o eficiență socială maximă. în acest scop, în raport se prevede înființarea u- nui Consiliu Național al cercetării științifice care va avea ca sarcină îmbunătățirea organizării și coordonării tematice a activității științifice.în adevăr, pentru ca cercetarea să-și sporească contribuția Ia înflorirea economiei naționale și la îmbogățirea patrimoniului științei și culturii este necesar ca tematica de cercetare să fie corelată cu cerințele progresului tehnic în ramurile de bază ale economiei și cu problemele esențiale ale mișcării științifice contemporane. Importul de utilaje și mașini, de procese tehnologice și licențe poate constitui într-o anumită fază de dezvoltare a economiei o acțiune necesară. Dar, așa cum admirabil se subliniază în raport, aceasta nu justifică neglijarea sau slăbirea activității de cercetare proprie. Dimpotrivă, mersul ascendent al tehnicii și propășirea economiei în fazele ulterioare urmează să fie asigurate în primul rînd prin contribuția cercetării și creației științifice proprii. Dar pentru îndeplinirea acestei condiții, efortul de cercetare trebuie îmbinat cu cerințele dezvoltării și perfecționării tehnicii, iar mișcarea științifică trebuie orientată în raport cu obiecti- 

lor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. O răspundere însemnată în această privință, așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, ne revine nouă, specialiștilor, care lucrăm în cooperativele agricole de producție. Pentru a ne îndeplini această sarcină avem în prezent condiții bune. Un sprijin prețios primim din partea organizațiilor de partid și a consiliilor de conducere ; simțim zi de zi tot mai mult încrederea. și dragostea membrilor cooperatori. Primim a- jutor din partea stațiunilor de cercetări, avem posibilitatea ca prin literatura bogată de specialitate, editată în țara noastră, prin schimburile de experiență, să ne informăm la timp asupra celor mai noi realizări ale științei și practicii creșterii animalelor. Ținînd seama de sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. consider necesar ca fiecare cooperativă agricolă de producție să aibă inginer zootehnist propriu. în acest scop, propun să se studieze posibilitățile de lărgire a rețelei de pregătire a cadrelor de zooteh- niști, eventual prin înființarea de noi facultăți de zootehnie prin care să se poată pregăti un număr mai mare de cadre potrivit cerințelor actuale.în lumina Directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., ținînd seama de faptul că unitatea noastră agricolă este situată în apropiere de orașul Constanța și că dispunem de condiții favorabile pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și valorificarea produselor a- nimaliere în stare proaspătă, ne propunem să ajungem la sfîrșitul anului 1970, la o încărcătură de 29 vaci la 100 ha teren agricol și 4 000 păsări la 100 ha de teren cultivat cu cereale.în numele comuniștilor din cooperativa de producție „23 August“ asigur Congresul că vom munci cu mai multă hărnicie, vom mobiliza pe toți cooperatorii pentru a contribui la îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. în domeniul creșterii producției agricole vegetale și animale.
vele de perspectivă ale economiei naționale.în legătură nemijlocită cu coordonarea tematică stă dezvoltarea și profilarea unităților de cercetare care constituie cadrul organizatoric necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității științifice. Armonizarea rețelei de cercetare cu tematica științifică anuală și de perspectivă constituie una din principalele componente ale îmbunătățirii sistemului de organizare a activității științifice, la care se referă raportul, și sarcina imediată a viitorului Consiliu Național al cercetării științifice.Pentru dezvoltarea științei și cercetării în anii care vin, va crește simțitor numărul cercetătorilor și va spori personalul auxiliar de cercetare.Un rol de seamă în îndeplinirea acestei sarcini revine oamenilor de știință mai vîrst- nici, care au nobila îndatorire de a transmite făclia științei tinerelor generații de cercetători, schimbului de mîine în frontul creației științifice.în condițiile create de orînduirea socialistă, îndeplinirea acestei sarcini este întrutotul posibilă. Sînt date cele mai favorabile premize ca în țara noastră să se formeze școli științifice, focare de cercetare și creație științifică, capabile să-și aducă contribuția la înflorirea economiei naționale și la progresul științei universale, să așeze țara noastră între țările de cultură înaintate.Dintre numeroasele posibilități care ne stau la îndemînă pentru ridicarea nivelului și dezvoltarea orizontului științific al cercetătorilor este de menționat trimiterea acestora la specializare și în schimb de experiență, la unități de cercetare din țară și străinătate.O cerință esențială pentru ridicarea unor generații de cercetători întreprinzi și pasionați în munca științifică o constituie stimularea schimbului larg de opinii, confruntarea deschisă a concepțiilor și punctelor de vedere, în spirit obiectiv și constructiv științific.După ce s-a referit la o serie de probleme care urmează să stea în atenția Consiliului Național al cercetării științifice, vorbitorul a spus : în programul vast pentru dezvoltarea in viitor a României Socialiste, Raportul Comitetului Central și Directivele atît pentru dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 cît și pentru valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în viitorii 10 ani conțin obiective și sarcini de răspundere și pentru oamenii de știință și cercetători. Pentru îndeplinirea cu succes a acestor sarcini de cinste avem toate condițiile : îndrumarea clarvăzătoare și sprijinul permanent ai conducerii de partid și de stat, tradiții sănătoase de muncă și realizări incontestabile, capacitate de muncă și de creație, avînt patriotic. Ne vom strădui din toate puterile pentru a aduce, prin știință, o contribuție cît mai activă la înflorirea țării noastre, Republica Socialistă România.



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

ZENON KLISZKODragi tovarăși delegați,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez salut cordial cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și transmit întregului dv. partid și poporului romîn un salut frățesc din partea tuturor membrilor partidului nostru, a clasei muncitoare poloneze și a poporului polonez. (Aplauze puternice).Delegația noastră a ascultat cu atenție rapoartele prezentate la Congres de către tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica și Gheorghe Apostol. Aceste rapoarte, cît și discuția, înfățișează realizările de pînă acum ale țării dv. în construcția socialismului, vorbesc despre marea forță și unitatea partidului dv,, despre minunatele planuri pentru cincinalul viitor.Partidul nostru și poporul polonez privesc cu simpatie frățească și prețuiesc marile realizări ale republicii dv., în- trucît acestea au un rol esențial în întărirea sistemului socialist mondial.Știm din proprie experiență că fiecare dintre țările noastre se dezvoltă și se întărește datorită eforturilor pline de sacrificii ale clasei muncitoare și ale întregului popor, datorită colaborării frățești cu celelalte țări socialiste pe baza principiilor leniniste ale egalității.Colaborarea largă și apropiată cu Uniunea Sovietică și cu toate celelalte țări socialiste frățești este unul din
Cuvîntarea de salut a tovarășului

DIPA NUSANTARA AIDIT
Dragi tovarășiPermiteți-mi ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Indonezia, al delegației P.C. din Indonezia pe care o conduc, în numele celor 3 milioane de comuniști indonezieni, al celor peste 3 milioane de tineri comuniști uniți în organizația „Uniunea Tineretului Popular“, precum și în numele a 20 de milioane de simpatizanți ai P.C. din Indonezia, să transmit caldele noastre salutări și felicitări poporului român și comuniștilor români cu ocazia celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice). Vă rugăm, în același timp, să primiți mulțumirile noastre cele mai profunde pentru invitația ce ne-ați a- dresat-o de a participa la a- cest Congres. (Aplauze)Poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a desfășurat o luptă, e- roică împotriva exploatării, a cruzimilor capitaliștilor și mo- narho-fasciștilor care colaborau cu fascismul hitlerist. Prăbușirea regimului monar- ho-fascist și făurirea bazelor orînduirii democrat-populare, ca formă de trecere spre socialism a constituit o încununare a acestei lupte eroice a poporului român. Comuniștii indonezieni au învățat mult din experiența luptei eroice a poporului român. Noi am studiat și ne-am inspirat din lupta revoluționară a clasei muncitoare și a poporului român, care a îmbogățit tezaurul de experiență al mișcării comuniste internaționale. (A- plauze).Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a dobîndit succese cu care se poate mîndri în construirea socialismului. Comuniștii indonezieni aduc omagiul lor și își exprimă cea mai înaltă apreciere pentru aceste succese și urează poporului român noi succese în întărirea României Socialiste. (Vii aplauze).Dragi tovarăși,Sîntem încredințați că tradițiile revoluționare ale po-
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Dragi tovarăși,Permiteți-mi să transmit Congresului și prin el întregului popor al României un salut fierbinte, frățesc și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al întregului popor ungar. (A- plauze puternice).Documentele și rapoartele Congresului dv. ne-au înfățișat marile succese pe care le-ați obținut sub conducerea partidului în toate domeniile construcției socialiste. Ați construit întreprinderi industriale moderne, cartiere de locuințe, instituții de cultură, cu care, pe drept cuvînt, vă puteți mîndri. Directivele supuse a- cum dezbaterii- schițează noi perspective de dezvoltare. Poporul ungar se bucură sin- 

principalele izvoare ale succeselor pe care le-a obținut în cele două decenii de construcție socialistă și le obține în continuare poporul polonez. Am obținut, după cum se știe, o creștere de 10 ori a producției industriale și o dezvoltare însemnată a producției agricole. în noul plan cincinal, ale cărui directive au fost trasat0 de cel de-al IV-lea Congres al partidului nostru, ținut anul trecut, ne propunem să menținem un ritm înalt de creștere a producției și, în același timp să facem un pas serios înainte spre modernizarea ei. în dezvoltarea mai rapidă a progresului tehnic și introducerea pe scară mai largă a calculului economic. Acordăm o mare atenție lărgirii continue a colaborării economice bilaterale și multilaterale cu celelalte țări socialiste. Sîntem convinși că trebuie să mergem în continuare pe calea adîncirii diviziunii internaționale a muncii în cadrul C.A.E.R., pe baza respectării principiului deplinei egalități, diviziune care să țină seama de interesele tuturor țărilor, întrucît aceasta permite accelerarea dezvoltării economice a fiecăreia dintre țările noastre și a întregii comunități.Partidul nostru și poporul polonez se bucură de dezvoltarea cu succes și multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare între țările noastre — Republica Populară Polonă și Republica Populară Română. (Vii aplauze). Acest lucru este dovedit în mod convingător de creșterea dinamică a schimburilor comerciale, care în ultimii cinci ani au 

porului român, condus de Partidul Comunist Român, care și-a reluat pe bună dreptate numele la acest Congres, vor continua să însuflețească lupta dv. pentru unitatea mișcării comuniste internaționale, pentru aplicarea creatoare a marxism-leninismului, împotriva revizionismului și dogmatismului contemporan, în conformitate cu principiile revoluționare ale Declarațiilor de la Moscova din 1957 și din 1960 ale celor 81 partide comuniste și muncitorești. Pentru fiecare comunist, pentru fiecare partid nu există o sarcină mai nobilă ca aceea de a ține sus, de a continua și dezvolta tradițiile revoluționare ale luptei poporului și partidului. Dăm o înaltă apreciere punctului de vedere al partidului dv. care susține principiile independenței și e- galității în drepturi în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Vizita președintelui Indoneziei în România, precum și vizita președintelui României în Indonezia au întărit în continuare relațiile frățești dintre popoarele indonezian și român. (Aplauze). Vizitele reciproce de delegații ale partidelor noastre frățești ca, de exemplu, vizita din luna mai anul curent a delegației frățești a partidului dv. cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a înființării P. C. din Indonezia, au întărit și ele, în continuare calda prietenie dintre popoarele indonezian și român. (Aplauze). Același scop îl are și participarea delegației frățești a P.C. din Indonezia la cel de-al IX-lea Congres al partidului dv.Se dezvoltă zi de zi relațiile economice și culturale precum și relațiile în domeniul tehnic și științific dintre Indonezia și România în interesul și folosul ambelor părți.Deși țările noastre sînt situate la peste 12 000 km, poporul indonezian și poporul român sînt apropiate în sim-

JENO FOCKcer de realizările dv. și vă urează noi succese în dezvoltarea și înflorirea patriei dv. socialiste. (Vii aplauze).Sîntem convinși că succesele dv. în construcția socialistă întăresc forțele și pozițiile socialismului pe plan mondial.Partidul și poporul nostru urmăresc cu vie atenție dezvoltarea României frățești. A- cest lucru este firesc, deoarece în istoria popoarelor noastre sînt multe elemente comune, luptele celor două popoare și legăturile dintre ele s-au împletit prin numeroase fire. Probleme complicate au îngreunat adesea relațiile dintre popoarele care trăiesc în această parte a Europei, în bazinul Dunării. In țările noastre, eliberate cu ajutorul Uniunii Sovietice, a spus vorbitorul, relațiile dintre popoare au căpătat un conținut nou 

crescut cu 12 la sută anual față de 7 la sută cît se planificase. Planurile pentru următorii cinci ani, asupra cărora s-a căzut de acord, prevăd dezvoltarea în continuare a colaborării economice avantajoase pentru ambele părți.Dragi tovarăși,în prezent există o serioasă încordare a situației internaționale. Principala cauză o constituie amestecul armat al Statelor Unite în Vietnamul de sud și agresiunea lor brutală împotriva R. D. Vietnam. Aceasta este o provocare a imperialismului american împotriva tuturor popoarelor care luptă pentru libertate și împotriva tuturor țărilor socialiste, împotriva păcii în lume.în prezent, cea mai importantă sarcină a tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale, a mișcării de eliberare națională și a forțelor păcii este de a pune capăt acestei provocări.Situația din Europa ridică, de asemenea, probleme importante. Imperialismul vest- german se folosește de intensificarea încordării internaționale pentru a forța problema accesului la arma nucleară, pentru a ridica pretenții față de R. D. Germană și față de alte țări, pentru a încorda situația pe continentul nostru. în aceste condiții a- pare și mai urgentă problema zădărnicirii planurilor de di- siminare a armelor nucleare în Europa și înfăptuirea securității colective europene. In conformitate cu hotărîrile a- 

țăminte. Ele luptă umăr la umăr împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- lonialismului, pentru a pregăti calea făuririi unei lumi noi. (Vii aplauze).Sub conducerea președintelui Sukarno, poporul indonezian duce o luptă consecventă pentru a asigura convocarea Conferinței afro-asiatiee în luna noiembrie 1965 și depune eforturi pentru convocarea C.O.N.E.F.O.-ului (Conferința noilor forțe ascendente), la care să participe statele socialiste, statele neso- cialiste antiimperialiste și forțele progresiste din țările capitaliste. După ce a subliniat importanța acestei conferințe, vorbitorul a spus : In C.O.N.E.F.O. vor fi reprezentate organizațiile de masă și mișcările progresiste din țările capitaliste și din alte țări. Aceasta ar însemna o creștere considerabilă a prestigiului mișcărilor progresiste și al organizațiilor de masă din țările respective. De asemenea, C.O.N.E.F.O. ar reprezenta o tribună minunată pentru a reuni forțele antiimperialiste din întreaga lume, atît statele, cît și organizațiile și mișcările populare.Dragi tovarăși,Strîns unit pe plan național în cadrul Nasakom-ului, care întruchipează colaborarea forțelor politice naționaliste, religioase și comuniste din țara noastră, cu ajutorul țărilor socialiste și al mișcării revoluționare mondiale poporul indonezian a reușit să elibereze Irianul de Vest, parte integrantă a teritoriului Republicii Indonezia, din ghiarele imperialismului olandez. Dar imperialiștilor nu le place să vadă poporul indonezian pornind pe drumul pe care și l-a ales singur. Imperialiștii depun eforturi pentru a stăvili curentul mișcării revoluționare a poporului indonezian și a popoarelor' din Asia de Sud- Est, creînd statul-marionetă neocolonialist al „Malaeziei“. Arhitectul acestei așa-zise 

în cursul construirii socialismului. Pe această temelie se dezvoltă prietenia Republicii Populare Române și Republicii Populare Ungare pentru dezvoltarea căreia trebuie să depunem în continuare eforturi neobosite. (Aplauze).Imperialiștii . speră ca prin noua și abila lor politică de slăbire să poată produce o breșă între popoarele care construiesc socialismul. Iluzii deșarte. In ciuda tuturor problemelor și dificultăților ivite, colaborarea și prietenia popoarelor care construiesc socialismul, sub conducerea partidelor marxist-leniniste, se vor întări și Hmenta în continuare, deoa»ece ele sînt legate prin idealurile socialismului. (Aplauze). Avem țeluri și interese identice. Patriotismul popoarelor noastre are la bază dragostea pentru patria 

doptate în unanimitate la consfătuirea din ianuarie a Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, țările noastre au o poziție hotărîtă și consecventă în a- ceastă problemă.Sîntem ferm convinși că comunitatea socialistă, în colaborare cu mișcarea antiim- perialistă a popoarelor recent eliberate, cu mișcarea comunistă internațională și cu forțele păcii, va putea să-i oblige pe agresorii imperialiști să dea înapoi, să respecte suveranitatea popoarelor și principiile coexistenței pașnice. (A- plauze puternice). Prima condiție a acestui lucru, impusă de situația actuală, internațională, este după convingerea noastră cea mai profundă, asigurarea —■ cu toate deosebirile existente — a unei politici unitare a statelor socialiste în lupta împotriva imperialismului. Unitatea de acțiune a țărilor socialiste, a tuturor partidelor din mișcarea noastră și a tuturor forțelor revoluționare de pe arena mondială are o importanță fundamentală pentru asigurarea succesului în lupta noastră pentru socialism, libertatea popoareloi' și pace. (Aplauze).Vă doresc încă o dată, dragi tovarăși, în numele partidului nostru, succes în desfășurarea lucrărilor și noi și mari realizări în construirea socialismului, în activitatea noastră comună pentru cauza progresului și păcii. (Vii aplauze)Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze puternice)Trăiască prietenia și colaborarea dintre popoarele polonez și român ! (Aplauze îndelungi)Trăiască și să se întărească comunitatea socialistă în lupta împotriva agresorilor imperialiști, pentru socialism, pace și fericirea tuturor popoarelor lumii 1 (Aplauze prelungite)
..Malaezii“ este imperialismul englez, aprobat și sprijinit în- trutotul de către Statele Unite, conducătorul imperialismului mondial. în prezent, poporul indonezian și popoarele din Malaia și Kalimantanui de Nord sînt angajate într-o luptă înverșunată pentru a zdrobi „Malaiezia“ neocolo- nialistă.Dragi tovarăși,Asia de Sud-Est constituie în prezent un punct central al contradicțiilor existente în lume. Imperialismul internațional în frunte cu imperialismul Statelor Unite lovește în popoarele iubitoare de libertate din Asia de Sud-Est, îndeosebi în Vietnam, Laos și Cambodgia. Călcînd în picioare acordurile de la Geneva din 1954 referitoare la Indochina, imperialiștii Statelor Unite bombardează în mod barbar teritoriul Republicii Democrate Vietnam, stat situat în Asia de Sud-Est, membru al lagărului socialist. în același timp, cu intensificarea luptei de confruntare împotriva „Malaeziei“, poporul indonezian își exprimă solidaritatea deplină cu popoarele Indochinei, îndeosebi cu poporul vietnamez, care opune o rezistență eroică intervenției și agresiunii imperialiștilor Statelor Unite.Dragi tovarăși,In numele comuniștilor și al oamenilor muncii din Indonezia urez Congresului partidului dv. succes deplin și noi victorii în construirea socialismului, în lupta pentru unitatea mișcării comuniste internaționale, în lupta împotriva dușmanului nostru comun — imperialismul, colonialismul și neocolonialismul — pentru pace și socialism în lumea întreagă. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze puternice).Trăiască prietenia dintre popoarele indonezian și român ! (Aplauze puternice).Muncitori din toate țările și națiuni asuprite, uniți-vă ! (A- plauze puternice).Proletari din toate țările, u- niți-vă ! (Aplauze puternice).Trăiască mișcarea comunistă internațională ! (Aplauze puternice).Trăiască marxism-leninis- mul ! (Aplauze prelungite).

socialistă, conștiința socialistă, conștiința internaționalistă.Dragi tovarăși,Congresul dv. are loc într-o perioadă cînd acțiunile a- gresive ale imperialismului a- merican au înrăutățit situația internațională. Imperialiștii a- mericani au pornit un război infam, pirateresc. Ei duc războaie împotriva poporului sud-vietnamez și împotriva Republicii Democrate Vietnam. Poporul ungar condamnă cu profundă indignare a- gresiunea Statelor Unite ale Âmericii în Vietnam. Sîntem convinși că agresiunea se va solda cu o înfrîngere rușinoasă, că lupta pentru libertatea eroi ului popor vietnamez va fi victorioasă. Sîntem solidari cu Republica Democrată Vietnam, cu Frontul de eliberare națională din Vietnamul de Sud, cu întregul popor vietnamez, și vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta în lupta lor dreaptă. (Aplauze puternice). Sîntem de acord cu programul propus în repetate rînduri de către Republica Democrată Vietnam și de Frontul de. Eliberare Națională din Vietnamul de sud pen

tru’ rezolvarea .problemei vietnameze. Popoarele lumii aprobă acest program, fapt dovedit și prin rezoluția Congresului Mondial al Păcii de la Helsinki. După părerea noastră, aceasta este baza de plecare pentru tratative între părțile în conflict, pentru reglementarea pașnică a problemei vietnameze.în actuala situație internațională cauza progresului ne impune să întărim coeziunea țărilor socialiste, unitatea partidelor comuniste și muncitorești pentru a putea opune a- ceastă uriașă forță provocări
Cuvîntarea de salut a tovarășului

ARMANDO COSSLITTA
Dragi tovarășe, dragi tovarăși delegați,Sînt deosebit de bucuros să vă transmit dv. tuturor și prin dv. partidului și întregului popor român, cel mai călduros salut și urările cele mai frățești din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, a celor două milioane de militanți și a celor opt milioane de alegători comuniști italieni. (Aplauze puternice).Am urmărit și urmărim cu mult interes și simpatie succesele dv. în construirea socialismului și în lărgirea cuceririlor economice și democratice pe care clasa muncitoare română le-a obținut în douăzeci de ani de putere populară. Acest interes izvorăște nu numai din spiritul internaționalist și solidaritatea muncitorească ce ne însuflețește, ci și din profunda convingere că fiecare succes al dv., al forțelor păcii și socialismului este și un succes al nostru, o contribuție la lupta pe care noi o ducem în Italia pentru afirmarea democrației și înaintarea spre transformarea socialistă a societății italiene. (Vii aplauze).Partidul Comunist Italian este angajat astăzi într-o luptă hotărîtoare pentru â strînge în jurul steagului unității majoritatea claselor de oameni

Cuvîntarea de salut a tovarășului

BOHUSLAV LASTOVICKA
Dragi tovarăși,Transmit celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, partidului dv. și întregului popor român salutările călduroase ale Partidului Comunist din Cehoslovacia, ale poporului cehoslovac împreună cu urarea de succes deplin lucrărilor Congresului. (Aplauze puternice).In perioada care a trecut de la ultimul congres al partidului dv, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a făcut un mare pas înainte în construirea societății socialiste, a obținut creșterea de peste 2 ori a volumului producției industriale, iar în agricultură a realizat trecerea țăranilor individuali Ia formele economiei socialiste. Poporul român construiește intens baza metalurgică, energetică, chimică și constructoare de mașini în vederea dezvoltării continue a țării, asigu- rînd, în același timp, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Aceasta constituie totodată o contribuție la creșterea forței și ponderii întregii noastre comunități socialiste.Pentru aceste sucese Partidul Comunist din Cehoslovacia vă felicită și își exprimă convingerea că înfăptuirea Directivelor planului de cinci ani 1966—1970 și a directivelor pentru utilizarea surselor e- nergetice și electrificarea țării pînă în anul 1975, pe care le dezbateți la Congres, va duce la consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale a socialismului în Republica Socialistă România, la o dezvoltare și mai însemnată în economia dv. națională, în toate domeniile vieții sociale și la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. (Vii aplauze).Stimați tovarăși,Pornind de la principiile internaționalismului socialist, socotim că este de datoria noastră să vă informăm pe scurt și despre viața și activitatea Partidului Comunist din Cehoslovacia și a întregului nostru popor. Experiența practică pe care am cîștigat-o în aplicarea principiilor cuprinse în documentele mișcării comuniste internaționale, adoptate în comun și inspirate de cel de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ne întărește și mai mult convingerea că mar- xism-leninismul trebuie aplicat în mod creator, respectînd principiile generale și comune.Nu de mult noi am trecut printr-o perioadă cînd asupra 

lor războinice ale imperialiștilor. (Aplauze puternice). U- ’nitatea de acțiune, lupta comună împotriva provocărilor imperialiste netezește cel mai bine și calea spre întărirea unității ideologice și politice a mișcării comuniste internaționale.Dragi tovarăși,In ce privește dezvoltarea țării noastre, putem spune că situația internă este bună. Se desfășoară o muncă sîrguin- cioasă, creatoare, viața noastră culturală este clocotitoare, vie.

ai muncii și a tuturor forțelor democratice italiene. Re- levînd însemnătatea luptei pentru întărirea unității sindicale și politice a clasei muncitoare și a oamenilor muncii, pentru înfăptuirea unității organice a forțelor cu adevărat socialiste, vorbitorul a spus : în prezent, activitatea comuniștilor și a clasei muncitoare italiene urmărește ca pe baza învățăturii neuitatului nostru tovarăș Paimiro Togliatti să impună o cotitură radicală în politica internă și externă a Italiei, să aducă pe oamenii muncii la conducerea statului, să facă din țara noastră un factor activ al păcii și al destinderii în lume. (Aplauze).Referindu-se la actuala situație internațională, vorbitorul a spus în continuare : A- gresiunile barbare ale imperialismului american periclitează însăși viața popoarelor atacate și lezează în mod grav perspectiva unui sistem de relații internaționale bazat pe coexistența pașnică între state cu regimuri sociale și politice diferite. Pentru a impune imperialismului politica de coexistență pașnică este necesară o permanentă luptă a tuturor forțelor păcii și antiimperialiste. Convinse fiind de justețea acestei lupte, partidul nostru și poporul italian au dat în ultimul timp bătălii importante și semnificative con- 

economiei noastre naționale au acționat puternic anumite influențe externe și interne negative, care au făcut necesară reexaminarea sistemului și organizării de pînă acum a muncii de conducere, precum și a metodei de planificare a dezvoltării economiei noastre, în prezent, trecem la forme perfecționate de conducere și planificare a economiei noastre naționale. Eforturile partidului nostru dau rezultate pozitive. Anul acesta, planul de dezvoltare economică se depășește în toate ramurile ; față de cifrele planificate crește, de asemenea, productivitatea muncii și se înregistrează o reducere a prețului de cost; au fost consolidați factorii care contribuie la îmbunătățirea producției agricole. Volumul producției noastre industriale este în prezent cu 9 la sută mai mare față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Acestea sînt roadele realizării neabătute a directivelor Congresului al XlI-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia, ale adoptării de către Comitetul Central al partidului nostru a unor măsuri concrete.în momentul de față pregătim planul de dezvoltare a e- conomiei naționale pe anii 1966—1970, care se caracterizează prin orientarea spre trecerea de la dezvoltarea extensivă la dezvoltarea intensivă a economiei și care va duce totodată Ia creșterea eficacității producției și la o mai bună satisfacere a necesităților societății noastre.Experiența noastră ne-a dovedit că societatea socialistă avansată se poate dezvolta cu succes în continuare printr-o permanentă adîncire a colaborării economice cu țările socialiste, inclusiv a colaborării tehnico-științifice și a coordonării planurilor noastre economice. Noi apreciem că în acest fel putem să rezolvăm cel mai bine problemele care apar și să realizăm ritmurile necesare în vederea obținerii unor succese importante ale comunității socialiste în întrecerea e- conomică cu capitalismul.Tovarăși,Partidul nostru comunist a acordat întotdeauna o mare importanță dezvoltării colaborării și consolidării prieteniei între popoarele și partidele frățești din toate țările socialiste, dintre ambele noastre țări frățești.Este o întîmplare fericită că pot să transmit celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român salutări

Cu toate dificultățile ce se ivesc, îndeplinim cu succes sarcinile. construcției socialiste. Avem toate speranțele că vom îndeplini planul pe anul în curs, și pe această bază vom putea începe îndeplinirea noului nostru plan cincinal. Realizările noastre sînt legate de folosirea acelor resurse suplimentare care rezultă pentru toate țările participante din colaborarea economică a țărilor socialiste. Aprobînd politica externă și internă a partidului, fundamentată principial și verificată în practică, po- 

tra agresiunilor imperialiste îndreptate împotriva eroicului popor vietnamez și din Santo- Domingo, au manifestat solidaritatea lor cu toate popoarele și cu toate forțele care luptă în Asia, Africa, America Latină și în Europa pentru independență, libertate și democrație (Aplauze). Prin impunătoare demonstrații de masă, mai ales împotriva cinicei „escaladări“ americane în Vietnam, am inițiat o mare mișcare în fabrici, școli și orașe în semn de solidaritate cu acțiunea eroică a Frontului de Eliberare Națională din Vietnamul de sud și cu politica Partidului celor ce Muncesc din Vietnamul de nord, de care ne simțim legați prin- tr-o frăție indestructibilă. în prezent, atenția întregii noastre mișcări trebuie concentrată asupra acestei probleme, asupra căutării și dezvoltării unor inițiative concrete pentru pace și împotriva imperialismului, concluzii la care a ajuns și ultima plenară a Comitetului nostru Central. Calea spre punerea bazelor unor noi forme de solidaritate, de colaborare și unitate în mișcarea noastră trebuie căutată în dezvoltarea unității de acțiune a tuturor forțelor comuniste și revoluționare, pentru a respinge agresiunile și a impune destinderea și pacea.După ce s-a referit la succesele P.C. Italian pe plan po

le partidului nostru tocmai în ziua celei de-a 17-a a- niversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România. (Aplauze). Tratatul a atestat viabilitatea sa și va fi și în continuare o sursă a aprofundării relațiiloi' reciproce. Prietenia dintre popoarele noastre, are o adîncă tradiție. Ne leagă jertfele date în comun pentru eliberarea țării noastre, ne leagă experiența, avantajul reciproc verificat, al colaborării de pînă acum dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, ne leagă ideologia comună și țelurile finale, înfăptuim relații noi și căutăm căi noi pentru perfecționarea lor. Numai faptul că din anul 1960 schimbul de mărfuri dintre țările noastre a crescut cu 50 la sută demonstrează că lărgirea colaborării economice este socotită de ambele părți ca reciproc avantajoasă și folositoare și că în acest proces dificultățile și obstacolele care se ivesc sînt depășite cu succes.Este foarte îmbucurător faptul că și pentru anii 1966— 1970 se prevede creșterea în continuare a schimbului de mărfuri între cele două țări. Se dezvoltă, de asemenea, cu succes, colaborarea în domeniul științei, tehnicii și culturii. Sîntem convinși că există posibilități largi pentru ca aceste relații de colaborare reciprocă să se dezvolte pe mai departe- în folosul ambelor țări și al întregii comunități socialiste. Noi considerăm că aceste relații reciproce multilaterale între țările socialiste constituie totodată o însemnată contribuție la lupta comună a forțelor revoluționare din lume împotriva imperialismului, pentru pace și victoria socialismului în întreaga lume. (Aplauze puternice).Tovarăși,în actuala situație internațională considerăm imperios necesară lupta împotriva agresiunii imperialiste dezlănțuite în diferitele părți ale lumii, în special lupta împotriva agresiunii imperialismului american în Vietnam. Partidul nostru a condamnat și condamnă cu hotărîre războiul deschis dus de Statele Unite ale Ame- ricii împotriva Republicii Democrate Vietnam frățești. Partidul și țara noastră sprijină lupta poporului din Vietnamul de sud împotriva înăbușirii brutale, cu ajutorul intervenției armate americane, a voinței acestuia de a trăi liber. 

porul nostru pășește cu fermW late pe drumul său istoric.Dragi tovarăși,Permiteți-ne să vă urăm din nou mult succes. Sîntem convinși că acest Congres va da un nou avînt muncii partidului, guvernului și poporului, iar realizarea planurilor a- doptate va întări în continuare Republica Populară Română și va contribui la cauza întregii comunități socialiste, la cauza păcii și progresului. (A- plauze prelungite).
litic și electoral, vorbitorul a spus : Pe baza situației reale italiene și a impulsului unitar al maselor muncitoare, partidul nostru a inițiat în țară o dezbatere largă și profundă asupra necesității de a da clasei muncitoare o unitate politică mai largă, mai organizată, a lansat propunerea constituirii unui partid unificat, care să strîngă toate forțele ce tind în mod sincer spre socialism și luptă pentru a- ceasta. (Aplauze).Angajați în această importantă și hotărîtoare luptă pentru unitate, animați de internaționalismul proletar, de solidaritatea tuturor forțelor socialiste și revoluționare, sîntem convinși că Congresul dv. va însemna o nouă etapă istorică în înaintarea României socialiste pe calea progresului și păcii. (Aplauze puternice). In. același timp, ne înclinăm cu respect în fața memoriei marelui dv. conducător, tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, unul dintre cei mai capabili și clarvăzători conducători ai mișcării muncitorești și comuniste internaționale, luptător consecvent pentru cauza păcii și socialismului, prieten sincer al poporului italian. Lupta celor două partide ale noastre — a spus vorbitorul în încheiere — va contribui la dezvoltarea ulterioară a relațiilor de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul italian, la întărirea unității forțelor comuniste și populare din lume, la triumful cauzei invincibile a păcii, independenței, democrației și socialismului. (Aplauze puternice).
Sprijinim Frontul de Eliberare Națională din Vietnamul de Sud, pe care îl considerăm ca singurul reprezentant adevărat al poporului din Vietnamul de Sud. Sprijinim întrutotul Republica Democrată Vietnam frățească și sîntem alături de ea. Sîntem încredințați că unitatea forțelor socialiste și a tuturor forțelor revoluționare și democratice contemporane este în măsură să apere inviolabilitatea acestei țări socialiste frățești împotriva agresiunii brutale, să asigure respectarea dreptului poporului Vietnamului de Sud de a-și hotărî singur soarta, să salvgardeze cauza păcii, libertății și progresului în lume. (Aplauze puternice). Partidul și poporul nostru demască și condamnă cu hotărîre planurile cercurilor militariste și revanșarde vest-g'ermane care cu ajutorul deschis al oficialităților reînvie în vecinătatea noastră focare de război prin ațîțarea poftelor hrăpărețe asupra teritoriilor vecinilor și prin eforturile lor de a căpăta acces la armele nucleare. împreună cu țările iubitoare de pace, apreciem rolul progresist, pașnic al Republicii Democrate Germane — primul stat al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei.Socotim că în momentul de față lucrul principal este de a fi solidari în acțiunile comune ale tuturor țărilor socialiste, ale tuturor forțelor iubitoare de pace și libertate, împotriva forțelor agresive ale imperialismului care calcă în picioare drepturile popoarelor și amenință pacea.în discuția tovărășească, care se desfășoară în limitele normelor relațiilor dintre partidele frățești, noi vedem calea spre clarificarea reciprocă a pozițiilor fiecărui partid frățesc, spre înțelegerea reciprocă și spre întărirea unității de acțiune a mișcării noastre. Sîntem bucuroși că aceste puncte de vedere și poziții își fac drum tot mai mult și se bucură de înțelegerea și sprijinul unui număr crescînd de partide frățești.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca în încheiere să urez încă o dată succes deplin dezbaterilor dv. și multe succese întregului popor român în realizarea sarcinilor pe care le va trasa cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român 1 (Aplauze puternice).Să se adîncească și mai mult legăturile frățești de prietenie și colaborare dintre poporul român și cehoslovac 1 (Aplauze puternice).Trăiască unitatea țărilor comunității socialiste și a tuturor partidelor comuniste și muncitorești în lupta pentru victoria păcii și socialismului în lumea întreagă 1 (Aplauze prelungite).



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

LE DUC THODragi tovarăși,Delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam este foarte bucuroasă că participă la cel de-al IX-lea Congres a] dv., care are o mare însemnătate. în numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam și al poporului vietnamez, adresăm Partidului Comunist Român, poporului român și dv., tuturor, cel mai călduros salut frățesc și urarea ca Congresul dv. să se termine cu un strălucit succes. (Aplauze puternice).în timpul scurt care a trecut de la ultimul Congres, poporul român a repurtat succese de o mare însemnătate istorică în toate domeniile. Socialismul a obținut mari victorii atît la orașe, cit și la sate. Relațiile de producție socialiste se consolidează fără încetare în toate sferele economiei naționale. Exploatarea omului de către om a fost lichidată. Planul dv. șesenal de dezvoltare a economiei (1960— 1965) se realizează în condiții bune. Astăzi România dispune de o industrie modernă și de o agricultură dezvoltată. îmbunătățiri continue au Ioc în viața materială și culturală a poporului. România a devenit astfel o țară socialistă prosperă și luminoasă pe malurile maiestuoasei Dunări.Dragi tovarăși,Ne bucurăm profund de marile dv. succese pe care le considerăm ca fiind și ale noastre. Aceste succese sînt o ilustrare perfectă a voinței poporului român de a se sprijini în principal pe propriile sale forțe și pe munca sa laborioasă, curajoasă și creatoare. (Aplauze). Acestea nu pot fi despărțite de conducerea Partidului Comunist Român, detașamentul de avangardă al clasei muncitoare române, care a fost întotdeauna fidel intereselor poporului și care acționează în permanență pentru consolidarea și dezvoltarea solidarității lagărului socialist și mișcării comuniste internaționale. (Aplauze puternice).Planul cincinal de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1966—1970 și planul de 10 ani de valorificare a surselor energetice și de electrificare a României în perioada 1966—1975, care vor fi adoptate de actualul Congres, constituie planuri grandioase care deschid României drumul înaintării rapide spre un viitor luminos, fără precedent în istoria patriei dv. Noi sîntem
Către cel de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Romanlor americani nu poate zdruncina fermitatea poporului vietnamez în lupta împotriva imperialiștilor americani pentru salvarea patriei. Imperialiștii americani vor suferi desigur o înfrîngere rușinoasă! Poporul vietnamez va repurta cu siguranță victoria finală.Republica Democrată Vietnam și Republica Populară Română sînt două țări frățești ale lagărului socialist. între cele două partide și între cele două popoare ale noastre există de mult o prietenie frățească. în lupta împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea patriei, poporul nostru se bucură de simpatia și de sprijinul partidului, guvernului și al poporului frate al României. Cu acest prilej, noi vă adresăm sincerele noastre mulțumiri.Avem ferma convingere că solidaritatea și prietenia dintre cele două partide și popoare ale noastre se vor dezvolta din ce în ce mai mult, în interesul întăririi solidarității lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale.— Să se întărească continuu prietenia dintre cele două partide ale noastre, dintre popoarele vietnamez și român !— Trăiască solidaritatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar !— Trăiască invincibila învățătură marxist-leninistă !Pentru Comitetul Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam Președinte,HO ȘI MIN

Dragi tovarăși,în numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al clasei muncitoare și al poporului vietnamez, permiteți-ne să adresăm celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român cel mai călduros salut frățesc și urarea sinceră ca lucrările Congresului dv. să se termine cu un strălucit succes.Sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare și poporul român și-au întărit voința de a se sprijini în principal pe propriile lor forțe și au desfășurat o muncă curajoasă și creatoare, obținînd mari succese în construirea socialismului. Astăzi, Republica Populară Română a devenit o țară socialistă prosperă, dotată cu o puternică forță de apărare națională, care contribuie în mod activ la apărarea păcii în Europa și în lumea întreagă.Partidul celor ce muncesc din Vietnam și poporul vietnamez salută călduros marile dv. succese. Vă urăm noi realizări în îndeplinirea tuturor sarcinilor mărețe elaborate de prezentul Congres.Imperialiștii americani duc actualmente în țara noastră un război de agresiune deosebit de crud. Ei sînt pe cale de a extinde războiul în mod aventurist, de a introduce în Vietnamul de sud zeci de mii de soldați ai Statelor Unite și ai sateliților lor pentru a participa direct la lupte ; în același timp, ei întreprind repetate atacuri aeriene și navale împotriva Republicii Democrate Vietnam. Agresorii americani au recurs la mijloacele de război cele mai sălbatice și cele mai barbare împotriva poporului nostru. Dar nici o uneltire a imperialiști
Cuvîntarea de salut a tovarășului

Dragi tovarăși delegați,Din însărcinarea Comitetului Central al PartiduluiMuncii din teți-mi să Congresului Albania, permi- aduc delegaților al IX-lea alPartidului Comunist Român, comuniștilor și întregului popor frate român, salutările cele mai călduroase, frățești și revoluționare ale Partidului Muncii, ale tuturor comuniștilor și poporului albanez. (Aplauze puternice).în frumoasa dv. țară noi ne simțim ca între frați, pentru că popoarele român și albanez sînt legate printr-o prietenie veche, de luptă. Această prietenie a crescut și s-a întărit și mai mult în zilele noastre cind cele două popoare sînt unite prin scopul înalt al construirii socialis-mului și comunismului, cînd colaborarea noastră se ba-zează pe învățătura atotbiruitoare a marxism-leninismului.(Aplauze).Poporul și comuniștii albanezi urmăresc cu bucurie realizările pe care le-au obținut oamenii muncii români sub conducerea partidului lor în construirea socialismului, înfăptuirea cu succes a planului șesenal, creșterea în a- ceastă perioadă a producției globale industriale de 2,24 ori, progresele agriculturii socia- 

ferm convinși că, cu bogatul său talent și cu marea sa înțelepciune, poporul român, sub conducerea sigură a Partidului Comunist Român, va realiza neapărat, cu mult succes, aceste planuri. Comuniștii vietnamezi și poporul vietnamez urează sincer comuniștilor români și poporului frate român să obțină noi succese strălucite în desăvîrșirea construirii socialismului în România, contribuind astfel la întărirea puterii lagărului socialist și la menținerea păcii în Europa și în lume. (Vii a- plauze).Dragi tovarăși.Viitorul aparține lagărului socialist care reprezintă un factor hotărîtor în dezvoltarea societății omenești. Viitorul aparține, de asemenea, tuturor popoarelor și forțelor care s-au ridicat și se ridică la luptă hotărîtă împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului. pentru pace, independență națională, democrație și socialism.Cuprinși de panică în fața unei înfrîngeri inevitabile, imperialiștii americani și agenții lor intensifică nebunește politica lor agresivă și războinică în lume. Ei caută prin toate mijloacele să submineze lagărul socialist și mișcarea comunistă și muncitorească internațională, să se opună mișcării de eliberare națională care, pretutindeni în lume, le dă lovitură după lovitură.Situația actuală cere, mai mult ca oricînd, ca lagărul socialist, clasa muncitoare internațională, popoarele asuprite și popoarele din lumea întreagă să-și întărească vigilența revoluționară, să se unească și mai strîns într-un front larg, pehtru a lupta împotriva imperialismului american, dușmanul cel mai periculos al tuturor popoarelor. (Aplauze puternice).în războiul lor murdar de agresiune în Vietnam, imperialiștii americani și-au dat pe față uneltirile cele mai crude și mai josnice. Ei credeau că vor putea pune stă- pînire repede și ușor pe jumătatea de sud a țării noastre și că o vor transforma într-o neocolonie și într-o bază militară de agresiune împotriva țărilor socialiste și mișcării de eliberare națională a popoarelor din Asia de sud-est. S-au înșelat amarnic ! Poporul sud- vietnamez, hotărît să nu îngenuncheze vreodată în fața a- gresorrlui american, s-a ridi-, cat la luptă fermă pentru recucerirea independenței și

RAMIZ ALIAliste și ale satului cooperatist, succesele în domeniul învăță- mîntului, culturii și științei, îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor muncii, toate acestea, precum și alte succese, care au fost amintite în raportul tovarășului Ni- colae Ceaușescu, bucură în mod sincer întregul popor albanez. (Aplauze). în aceste victorii, la care s-a ajuns în- frîngînd cu curaj piedici și greutăți de tot felul, noi vedem munca neobosită și talentul poporului frate român, voința și hotărîrea sa în lupta pentru construirea socialismului.Congresul al IX-lea al partidului va deschide noi perspective. Partidul Muncii și întregul popor albanez vă urează din toată inima, dragi tovarăși, succese și victorii și mai mari în lupta dv. nobilă pentru prosperitatea României socialiste. (Aplauze).întreg poporul albanez, sub conducerea Partidului Muncii, în frunte cu tovarășul Enver Hodja, este mobilizat și muncește cu entuziasm și abnegație pentru construirea socialismului. Anul 1965 este ultimul an al celui de-al treilea plan cincinal. în acești 5 ani de luptă și eforturi, în țara noastră a crescut și s-a întărit industria țării, a progresat agricultura . socialistă, a 

libertății. (Aplauze). S-a creat Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud care se întărește continuu și se bucură de o simpatie și de un prestigiu crescînd în lume. El se dovedește astfel demn de a fi unicul reprezentant al populației sud-vietnameze. Armata Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a crescut continuu și, cu cît lupta se prelungește, cu atît această armată se întărește și obține mai multe victorii. La ora actuală, 4/5 din teritoriu și 3/4 din populația Vietnamului de sud au fost eliberate. (Vii aplauze). Armata și guvernul marionetă se zbat în cea mai mare confuzie și sînt pe cale de a se descompune rapid. Este clar că în Vietnamul de sud agresorii americani se înfundă tot mai mult într-un tunel fără ieșire. Ei înaintează în mod sigur spre o înfrîngere rușinoasă.în speranța de a ieși din impasul în care se află, imperialiștii americani intensifică și extind războiul de agresiune din Vietnam. Pe de o parte, ei introduc în Vietnamul de sud, într-un ritm febril, zeci de mii de ostași ai Statelor Unite și ai sateliților lor pentru a participa direct la lupte și recurg la mijloacele de război cele mai atroce și mai barbare, încercînd să micșoreze voința de luptă a compatrioților noștri. Pe de altă parte, ei întreprind a- tacuri aeriene și navale repetate împotriva Republicii Democrate Vietnam, bombardînd, fără deosebire, școli, spitale, sanatorii și regiuni populate.în tinlp ce intensifică și extind războiul din Vietnam, Lyndon Johnson nu încetează să strige sus și tare despre „voința sa de pace“. Primul ministru al Marii Britanii s-a făcut ecoul acestor afirmații, ticluind așa-zisa „misiune de pace a lui Wilson“. Aceasta nu este decît o înșelătorie menită să ascundă intențiile agresive ale Statelor Unite și să liniștească opinia publică mondială care le condamnă cu severitate. Poziția noastră a fost întotdeauna următoarea : imperialiștii americanj trebuie . să-și retragă trupele din Vietnamul de sud, să înceteze bombardamentele împotriva nordului, să respecte cu strictețe acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam și să lase poporul vietnamez să-și rezolve singur propriile sale probleme. (Aplauze puternice). Aceasta este singura cale justă pentru soluționarea problemei Vietnamului. Altă cale nu există.

luat o dezvoltare mai largă învățămîntul și cultura. Iată cîteva fapte : în cursul anilor 1961—1965 producția industriei mecanice s-a dublat, cea de cupru a crescut de 5 ori, iar extracția de petrol a ajuns la 130 la sută. în domeniul a- griculturii parcul de tractoare este aproape dublu, față de anul 1961, iar producția de cereale panificabile a ajuns la 160 la sută. în comparație cu anul 1960, numărul cadrelor cu calificare superioară s-a dublat. Astfel, de e- xemplu, în prezent avem 5 medici la 10 000 de locuitori față de 2,8. Albania este cu adevărat un șantier de construcții : se înmulțesc fabricile, uzinele, hidrocentralele, lucrările de irigație, locuințele și instituțiile culturale și de învățămînt. Viața poporului se îmbunătățește continuu.Succesele obținute și faptele amintite — a arătat vorbitorul — oglindesc linia justă, marxist-leninistă de neclintit urmată de Partidul Muncii, victoriile pe care le-a obținut poporul albanez.în continuare, vorbitorul a spus: Realizările poporului nostru au întărit și mai mult suveranitatea, independența și libertatea Albaniei noi, au o- țelit și mai mult unitatea de nezdruncinat’ a poporului și a partidului de care și-au spart

Ca urmare a intensificării și extinderii de către imperialiștii americani a războiului lor de agresiune din Vietnam, întregul nostru popor consideră drept datoria sa sfîntă de a lupta împotriva lor pentru a salva țara. Poporul nostru, atît în nord cît și în sud, nu se lasă deloc intimidat de acțiunile agresive extrem de sălbatice ale imperialiștilor a- mericani. Oricare ar fi sacrificiile, noi sîntem hotărîți să-i înfrîngem. Așa cum a declarat președintele Ho Și Min, la 10 aprilie 1965, în fața Adunării Naționale a Republicii Democrate Vietnam, „Chiar dacă imperialiștii americani vor trimite sute de mii de soldați americani și vor aduce trupe ale țărilor satelite să participe la acest război criminal, armata și poporul vietnamez sînt hotărîte să lupte împotriva lor și să le înfrângă“. (Aplauze). Nimic nu poate zădărnici această hotă- rîre a noastră.Toate popoarele înfierează și condamnă războiul de agresiune purtat de S.U.A. în Vietnam. Popoarele lumii întregi, inclusiv poporul american,' se situează de partea poporului vietnamez. Republica Socialistă România, ca și celelalte țări socialiste și partidele comuniste și muncitorești. frățești sînt unanime în a ne sprijini. Aceasta constituie o mare încurajare pentru noi și ne dă o încredere fermă în victoria finală. (Vii aplauze).Dragi tovarăși,Să-mi fie permis să exprim aici sincerele mulțumiri adresate de partidul, guvernul și poporul vietnamez, partidului, guvernului și poporului român, care ne-a acordat un sprijin activ în lupta noastră împotriva agresorilor americani, pentru salvarea națională și reunificarea țării noastre. (Aplauze). Acest sprijin reprezintă o expresie strălucită a solidarității și prieteniei dintre cele două partide și popoare ale noastre. Noi a- vem convingerea că această solidaritate și această prietenie se vor consolida și dezvolta și mai mult în interesul păcii, independenței naționale, democrației și socialismului. (Aplauze).— Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre cele două partide și cele două popoare ale Vietnamului și României 1 (Aplauze’ puternice).— Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar 1 (Aplauze puternice).— Trăiască invincibilul marxism-leninism ! (Aplauze prelungite).

și își vor sparge capul dușmanii.Tovarăși,Cu aproape 5 ani în urmă, în Declarația de la Moscova, reprezentanții comuniștilor din întreaga lume accentuau, printre altele, că „atîta vreme cît există imperialismul există și teren pentru războaie a- gresive“. Viața a adeverit în- trutotul această teză leninistă. Popoarele urmăresc cu neliniște acțiunile războinice ale imperialismului în diverse părți ale lumii. în mod deosebit ele urmăresc cu sentiment de revoltă agresiunea barbară a imperialismului a- merican împotriva poporului frate și eroic din Vietnam. Poporul albanez, partidul și guvernul său sînt întrutotul solidare și sprijină fără nici o rezervă lupta dreaptă și eroică a poporului vietnamez, susține pe deplin apelul din 22 martie al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și cele patru puncte ale guvernului din Vietnamul democrat. (Aplauze).Poporul frate vietnamez luptă cu abnegație și eroism împotriva agresorilor americani. Noi considerăm că este o sarcină urgentă și 'sfîntă pentru fiecare revoluționar să sprijine fără rezervă lupta poporului frate vietnamez și să se opună cu hotărîre imperialismului american.Acum cînd frații noștri vietnamezi sînt uciși de imperialismul american, cînd acest jandarm și călău internațional încearcă să înăbușe prin foc 

și fier mișcarea de eliberare a fiecărui popor, Partidul Muncii se situează în mod sincer alături de toți revoluționarii și de forțele naționale de eliberare. Partidul Muncii consideră că lupta popoarelor poate fi a- jutată și pacea poate fi apărată, a arătat vorbitorul în continuare, numai dacă tbate popoarele își vor ascuți vigilența, numai dacă ele vor fi
Cuvîntarea de salut a tovarășului

MAX REIMANNDragi tovarășe și tovarăși,Aș dori să vă transmit dumneavoastră, delegați la cel de-al IX-lea Congres, tuturor membrilor și activiștilor Partidului Comunist Român și întregii populații din țara dv., cel mai cordial salut din partea Partidului Comunist din Germania. (Aplauze puternice).Vă felicităm pe dumneavoastră și poporul român pentru marile cuceriri în construcția socialistă. în această operă de construire a socialismului pe care ați înfăptuit-o în comun cu celelalte state socialiste și pe care o desăvîrșiți zi de zi noi vedem o dovadă a superiorității socialismului asupra capitalismului. (Aplauze). .Securitatea și munca pașnică a popoarelor sînt periclitate de agresiunea imperialiștilor americani în Vietnam și de politica revanșardă a imperialismului și militarismului vest-german. în continuare, vorbitorul a spus : Contrar tuturor asigurărilor de pace și pretinsei dorințe de înțelegere, guvernanții de la Bonn urmăresc anihilarea re-
Cuvîntarea de salut a tovarășei 

JEANETTE THOREZ VERMEERSCHDragi tovarăși,Am cinstea să aduc delegaților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, întregului partid, conducătorilor partidului, tovarășului Ceaușescu și prin dv. poporului muncitor din Republica Socialistă România, salutul fierbinte și frățesc al Partidului Comunist Francez. (Aplauze puternice).Noi ne bucurăm împreună cu dv., dragi tovarăși, de bilanțul succeselor dv. în con- struirea-Jlomâniei noi, socialiste. .Succesele dv. ca și cele ale întregii comunități a țărilor socialiste constituie un ajutor pentru clasa muncitoare pentru popoarele care luptă împotriva exploatării capitaliste și a consecințelor ei, care luptă pentru a pregăti victoria socialismului în țara lor.Aceste succese dovedesc superioritatea sistemului socialist asupra sistemului capitalist. Ele dovedesc că coexistența și întrecerea pașnică sînt favorabile dezvoltării socialismului, mișcării muncitorești și comuniste internaționale, mișcării de eliberare națională și dezvoltării tinerelor state pare și-au cucerit independența și care muncesc cu dîr- zenie pentru a lichida înapoierea economică și socială pe care le-au lăsat-o ca moștenire imperialismul și feudalismul.în douăzeci de ani țara dv. s-a transformat, ați făcut din ea o țară socialistă în plin a- vînt.Agricultura dv. care a devenit o agricultură socialistă, modernă, este în plin progres.Dezvoltarea culturii și a bunăstării care decurge din aceasta are consecințe fericite pentru poporul român — creșterea nivelului de trai de- pinzînd de efortul lui creator.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca în numele Partidului Comunist Francez, să vă urez mari succese în realizarea sarcinii dv. nobile și însufleți- toare. (Vii aplauze).în fața Partidului Comunist Francez stau alte sarcini. Noi luptăm în cadrul regimului capitalist. în 1959 clasa muncitoare, toate forțele democratice au fost aspru lovite prin complotul militarilor, prin instaurarea puterii personale și lichidarea instituțiilor democratice burgheze.
Vizitele unor delegații invitate 

la cel deal IX-lea Congres al P. C. R.Delegațiile unor partide comuniste și muncitorești și ale altor partide democratice invitate la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. au făcut miercuri o serie de vizite în Capitală și în țară.Membrii delegației Partidului Comunist Chinez, în frunte cu Den Siao-pin, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Chinez, au făcut o vizită la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea.Delegația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a vizitat Expoziția de artă plasti

gata să dea lovitura meritată agresorilor imperialiști.Mișcarea comunistă, lagărul socialist și clasa muncitoare internațională pot face ca imperialiștilor americani să le ardă pămîntul sub picioare, izolîndu-i pe aceștia, boicotîn- du-i din punct de vedere politic și economic pentru a-i determina pe agresori să se care din Vietnam.Mișcarea comunistă poate

zultatelor celui de-al II-lea război mondial, cucerirea Republicii Democrate Germane și revizuirea actualelor frontiere cu țările socialiste. Ei se grăbesc, a spus vorbitorul, să ciuntească drepturile democratice în interiorul țării și, cu ajutorul legilor stării excepționale, să introducă starea de război în timp de pace. Ei ridică un nou val de naționalism, șovinism și anticomunism și reiau propaganda cultivării așa-numitului germanism din străinătate.Existența Republicii Democrate Germane, care în alianță cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste s-a dovedit a fi un bastion sigur și de neclintit al păcii și socialismului, a îngrădit pretențiile imperialiștilor vest- germani de a-și impune puterea, țelurile lor revanșarde, de cotropire.în rîndurile forțelor progresiste ale clasei muncitoare vest-germane, în rîndurile celorlalte pături ale populației crește rezistența împotriva politicii de pregătire a războiului, ia amploare curentul în favoarea stabilirii de relații

Referindu-se la poziția P.C.F. față de problemele politicii interne franceze, vorbitoarea a spus :Pe plan intern, guvernul, expresie nemijlocită a monopolurilor, ajută la obținerea profitului maxim pe seama oamenilor muncii, lichidează instituțiile democratice care stînjenesc monopolurile în politica lor reacționară.Pe plan extern, în condițiile contradicțiilor inter-imperia- liste, guvernul apără interesele monopolurilor franceze, ceea ce face ca Franța să se situeze, în unele probleme, pe poziții diferite de cele ale imperialiștilor americani.Partidul nostru consideră că este necesară o politică de adevărată independență a Franței, inseparabilă de politica de pace și dezarmare, de democrație și progres social. De aceea el luptă pentru a opune puterii monopolurilor o alternativă democratică.Noi avem nevoie de pace pentru desfășurarea luptelor noastre democratice, după cum și dv. aveți nevoie de pace pentru a continua opera de construcție — toate popoarele au nevoie de pace. De aceea, cele două partide ale noastre, alături de celelalte partide comuniste și muncitorești, sînt unite în lupta pentru pace. (Aplauze).Alături de întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională și dv. și noi luptăm activ pentru pace, pentru dezarmare — și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară —- pentru coexistența pașnică și rezolvarea pașnică a problemelor internaționale, pentru dezvoltarea relațiilor economice și culturale între toate statele. Noi ne bucurăm de relațiile dintre România socialistă și Franța, relații ce servesc interesele celor două țări ale noastre, interesele păcii în Europa și în lume.Alături de întreaga mișcare comunistă și muncitorească, partidele noastre promovează o politică de sprijinire a mișcării de eliberare națională.Referindu-se la caracterul agresiv al imperialismului vorbitoarea a spus în continuare :Ca și dv. dragi tovarăși, ca toate partidele frățești, noi condamnăm cu indignare a- gresiunea americană din Viet- 

că românească contemporană, deschisă în sălile Muzeului de artă al R.P. Române.Delegația Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, condusă de Jeno Fock, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, a vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate „București“ și Uzinele „Danubiana“.Delegația Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu Kim Koan Hiop, membru al Biroului Politic, vicepreședinte al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a vizitat uzinele „Tractorul“ și „Steagul Roșu“ din Brașov.Delegația Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă 

să-și îndeplinească cu succes sarcinile sale actuale numai respectind Declarația de la Moscova, luptînd împotriva revizionismului contemporan, care constituie principalul pericol. Partidul Muncii din Albania a apărat și va apăra cu consecvență, fără a face nici o concesie, tezele de bază ale acestei Declarații.Vă transmitem încă o dată, dragi tovarăși, sentimentele

normale între guvernele celor două state germane. în ultimul timp, muncitori, profesori, scriitori și confesioniști, organizații ale tineretului muncitor și ale studenților au inițiat numeroase acțiuni împotriva înarmării atomice, împotriva agresiunii americane în Vietnam, împotriva prescrierii crimelor de război naziste și mai ales împotriva legilor excepționale.Partidul nostru, care este interzis de peste nouă ani, joacă un rol important în desfășurarea acțiunilor clasei muncitoare și a tuturor forțelor populare. Datorită luptei noastre pentru pace și securitate, pentru democrație și progres, datorită întăririi rîn- durilor noastre, astăzi, în Republica Federală devine tot mai insistentă cererea de a se anula interzicerea ilegală a Partidului Comunist.Țin să vă mulțumesc dv„ scumpi tovarăși, pentru solidaritatea pe care ați manifes- tat-o față de partidul nostru în lupta pentru redobîndirea legalității sale. .Partidul Comunist din Germania s-a străduit și se stră-

nam. Noi chemăm poporul francez să-și intensifice acțiunile în vederea încetării imediate a agresiunii americane în Vietnamul de sud, retragerii trupelor americane și lichidării bazelor militare din această țară, pentru încetarea imediată a bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, pentru respectarea acordurilor de la Geneva și pentru ca poporul vietnamez să-și rezolve problemele în deplină independență. (Aplauze).Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca reprezentant al Partidului Comunist Francez, legat de Partidul celor ce Muncesc din Vietnam prin îndelungate lupte comune împotriva colonialismului, să asigur, de la tribuna Congresului dv. pe tovarășii vietnamezi că noi susținem și vom susține din țoale puterile noastre cauza lor dreaptă. (Aplauze).Dragi tovarăși, agresivitatea imperialiștilor americani, pericolul unui război mondial, ne amintesc cu tărie de datoriile noastre internaționaliste.Arătînd că între patriotism și internaționalism există o legătură inseparabilă, vorbitoarea a spus în continuare:Unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe bazele solide ale marxism- leninismului este un imperativ al epocii noastre. Noi sîntem, după cum se spune la noi, legați pe viață și pe moarte.în ceea ce-1 privește, partidul nostru este convins de importanța unității de acțiune a partidelor comuniste și muncitorești împotriva dușmanului comun, pentru scopurile noastre comune — pacea, dezarmarea, mișcarea de eliberare națională, socialismul.Neînțelegeri pot interveni între partide. După părerea noastră se poate discuta tovă- rășește, chiar cu pasiune, între partidele frățești. Dar noi trebuie să ne prezentăm în fața dușmanului într-un front unit. (Aplauze puternice).Tovarăși,Congresul dv. are loc nu mult după cea de-a 20-a aniversare a victoriei asupra forțelor hitleriste și în preajma sărbătorii dv. naționale, 23 August, care este, și sărbătoarea eliberării Parisului.Cum să nu evocăm lupta noastră comună împotriva fascismului între cele două răz

Unită, în frunte cu Hussein Khallaf, ministrul Relațiilor culturale cu străinătatea al R.A.U., secretar pentru ideologie și orientare în Uniunea Socialistă Arabă, a vizitat Uzinele „1 Mai“ din Ploiești și rafinăria de la Brazi.Delegația Partidului Popular al Convenției din Ghana, condusă de Paul Tagoe, membru al Comitetului de conducere al Partidului Popular al Convenției din Ghana, ministru de stat, prim-secretar parlamentar, și delegatul Partidului Comunist din Martinica, Georges Mauvois, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Martinica, au vizitat cooperativa agricolă de producție „8 Martie“ din comuna Chir- nogi, regiunea București.(Agerpres)

de prietenie frățească ale partidului și ale poporului albanez. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul înțelept al poporului frate român ! (A- plauze puternice).Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre partidele și popoarele noastre ! (Aplauze puternice).Slavă marxism-leninismului ! (Aplauze prelungite).
duiește să-și aducă contribuția la unitatea și coeziunea mișcării comuniste internaționale. Noi considerăm acțiunile comune și unitare, care au devenit imperativul zilelor noastre, garanția cea mai eficace pentru stăvilirea a- gresiunii imperialiștilor americani în Vietnam. (Aplauze).Sîntem convinși că cel de-al IX-lea Congres va da noi impulsuri pentru obținerea unor succese și mai mari în desăvîrșirea construcției socialismului în țara dumneavoastră. Nu avem o altă dorință mai fierbinte decît aceea ca populația țării noastre să poată conviețui pașnic și în prietenie cu toate popoarele. De aceea, ne pronunțăm pentru îmbunătățirea relațiilor economice și culturale și stabilirea de relații diplomatice între Republica Federală și toate țările socialiste.Vă pot asigura, scumpi tovarăși, că noi, comuniștii nu ne vom precupeți eforturile pentru ca de pe teritoriul vest-german să nu mai pornească un nou război.— Trăiască Partidul Comunist Român și cel de-al IX-lea Congres ! (Aplauze puternice).— Trăiască pacea și prietenia între popoarele noastre ! (Vii aplauze).— Trăiască lupta comună a. mișcării comuniste mondiale pentru pace, democrație și socialism ! (Aplauze puternice).
boaie mondiale, cum să uităm lupta noastră comună pentru eliberarea țărilor noastre, cum să uităm că sîngele partizanilor români s-a contopit cu sîngele partizanilor francezi stropind pămîntul țării noastre cotropite, făcînd să crească tinerele forțe progresiste 1 (A- plauze).Și cum să nu contopim în evocările noastre sîngele milioanelor și milioanelor de tinere și tineri sovietici, care s-au sacrificat pentru patria lor sovietică, dar care, luptînd sub conducerea gloriosului partid al lui Lenin, au luptat și pentru libertatea patriilor noastre.Fie ca tot acest sînge vărsat, ca tot acest eroism, ca toate suferințele îndurate să contribuie la cimentarea unității mișcării internaționale și a prieteniei între popoare ! (Aplauze).ViMtînd Capitala țării dv., dragi tovarăși, noi am evocat lupta comună 1 începînd din primii ani de după prime?, război mondial, cînd Partidul Socialist din România și Partidul Socialist Francez au hotărît să devină partide comuniste și să adere la Internaționala Comunistă.Răspunzînd la chemarea Revoluției Socialiste din Octombrie, la chemarea lui Lemn, avem sentimentul că am fost credincioși idealului mișcării muncitorești franceze.De atunci noi am dus multe lupte împreună. Nil fără rătăciri și nu fără greșeli. Dar noi am pregătit lumea de astăzi.Astăzi, în condițiile diferite ale țărilor noastre, noi continuăm lupta comună pentru sarcinițp comune: lupta pentru pace, dezarmare, coexistență pașnică, pentru sprijinirea mișcării de eliberare națională, pentru socialism.Dorim ca legăturile frățești care unesc cele două partide ale noastre în cadrul marii familii comuniste să se întărească și să se dezvolte, legături bazate pe internaționalismul proletar, pe doctrina noastră comună, marxism-leninismul, în interesul partidelor și popoarelor noastre. (Aplauze).Trăiască cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al construcției socialismului, căruia partidul nostru îi dorește noi și mari succese. (Aplauze).Trăiască comunismul! (A-plauze puternice).

Depuneri de coroane 
de floriDelegația Partidului Comunist Bulgar, în frunte cu To- dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, a .depus, miercuri dimineața, Coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, la Monumentul e- roilor patriei și la Monumentul eroilor sovietici.La solemnitatea depunerii coroanelor au participat tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 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. Bulgaria la București. (Agerpres)



Puternicul ecou internațional 
al Congresului al IX-lea al P. G. R.

(Urmare din pag. I)

Entuziasmul învățăturii, 
îndrăzneala creației

într-o încăpere liniștită din 
Institutul pentru planuri de a- 
menajare și construcții hidroteh
nice (I.P.A.C.H.) doi tineri „se 
scuză“ : nu pot vorbi despre 
promovarea cu îndrăzneală, în 
munci de răspundere a celor ti
neri, fără să nu pomenească des
pre situația acestui institut chiar.

— Vedeți, spune tehnicianul 
ȘTEFAN NICA, începînd cu di
rectorul care nu are nici 35 de 
ani, continuînd cu inginerii șefi, 
apoi cu șefii de ateliere, pretu
tindeni, la noi se vede cum în
crederea partidului în tinerele 
cadre calificate, în tinerii specia
liști crescuți și formați în anii 
noștri, se vădește în mod con
cret, în structura institutului. Ti
nerii sint investiți cu multă, cu 
foarte multă încredere. Iată un 
exemplu, e aici. Abia ieșit de pe 
băncile facultății, inginerul Dan 
Ghiga, aci de față, intra în școa
la șantierului, primind munci de 
răspundere, pînă la aceea de șef 
de șantier.

— Lasă-mă să precizeze eu 
însumi, despre ce este vorba, re
plică inginerul DAN GHIGA. 
N-am fost, în ce mă privește, 
nici un fel de excepție. Intr-ade
văr extrem de tînăr fiind, am 
fost în conducerea șantierului de 
termoficare a orașului Arad; am 
participat în acest fel și la con
struirea stației de transformare 
de 110/15 k\V. Dar elfi n-au fost 
ca mine în toată țara, șefi de 
șantiere, șefi de brigăzi, șefi de 
echipe! Pe vremea aceea cuvîn
tul de ordine nu putea fi altul, 
în condițiile grele ale șantieru
lui, decît: lasă să fie greu, dar 
să fie frumos! Cu o nivelă și un 
teodolit în mîini, la nevoie mai 
dind un pic de ajutor și la des
cărcarea materialelor pe pămîn- 
tul nou, începeai să pichetezi...

— Aproape nostalgic, tovară
șe inginer. „Pe vremea aceea...“ 
de fapt, nu mai departe de a- 
cum 3—4 ani. Și acum ? Inginer 
proiectant la planșete. Nu? După 
câte știm, lucrați la structuri de 
rezistență. Se cere oare mai puțin 
aici ? Entuziasmul nu are și aici 
cîmp larg de desfășurare ?

— Ba da, categoric. Iar entu
ziasmul se cheamă productivita
te, se cheamă calitate. Se cere 
inginerului tînăr să aibă inițiati
vă și aceasta să fie argumenta
tă cu factori de pregătire teh
nică. E domeniul căruia parti
dul îi acordă o imensă însem
nătate. Știți cum se traduce în 
practica institutului nostru aceas
tă preocupare partinică ? Sim

A TREIA ZI A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I) 

organizației regionale, de par
tid Banat, Gheorghe Mihoc, 
delegat al organizației orășe
nești de partid București, Mi- 
hail Florescu, delegat al orga
nizației regionale de partid 
Argeș, Ion Delcea, delegat al 
organizației regionale de par
tid Oltenia, Ion Turcu, dele
gat al organizației orășenești 
de partid București, Wilhelm 
Georg Wagner, delegat al or
ganizației regionale de partid 
Brașov.

în cursul ședințelor de 
după-amiază au rostit cuvîn- 
tări de salut tovarășii Jean- 
nette Thorez Vermeersch. 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Francez; 
Damdinjavin Maidar, membru 
al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Mongole; Mau- 
rice Camara. delegatul Parti
dului Democrat din Guineea, 
ambasadorul Guineei la Mos
cova ; Manuel Yepe Menen- 
dez, delegatul Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste din 
Cuba, ambasadorul Republicii 
Cuba In Republica Populară

Conștiința colectivului — 
faptele sale

(Urmare din pag. I)

Apoi, in convorbirile organi
zate la sfîrșitul schimbului, vo
cea ei s-a alăturat vocilor care 
in aceste zile au exprimat prin 
zeci și zeci de convorbiri la 
locul de producție gîndurile și 
sentimentele țață de Congres, 
față de planurile și documente
le pe care le elaborează in a- 
ceste zile partidul.

21 iulie. Și in 19 și in 21 
iulie in informările trimise co
mitetului de partid, de organi
zațiile de bază din secții, apar 
numele a trei brigăzi din ate
lierul de troleibuze. Brigăzile 
conduse de Dumitru Bobu, Ion 
Stroe, Gheorghe Neagoe. Un 
troleibuz iese din atelier din 
două în două zile. Este aici și 
opera acestor trei brigăzi (elec
tricieni, mecanici, lăcătuși).

21 iulie. Gheorghe Bobu, la 
ora 11, la volanul unui trolei
buz abia ieșit din secție, în 
timp ce îl conduce pe pista de 
încercări declară :

„Așa am discutat noi, cele 
trei brigăzi, ca în zilele Con

Iiiuiliiiil. vom urca 

treptele perfecționării
plu și cuprinzător: nici inerția, 
nici mulțumirea de sine nu sînt 
lăsate să pătrundă în atelierele 
noastre. Încă nu sînt inginer ; 
mai am doi ani și cred că voi a- 
tinge această treaptă la care as
piră atîția tineri muncitori sti
mulați de condițiile excepționa
le care le-au fost create, arată 
Ștefan Nica. Sînt student în a- 
nul V, al facultății de construc
ții civile la cursul seral. Ca să a- 
jung aici, partidul mi-a dat o 
mină puternică de sprijin ; parti
dul — așa cum se întrupează el 
în oameni, în comuniști. Aș pu
tea cita mulți, foarte mulți mem
bri ai colectivului nostru de in
gineri și specialiști de clasă care, 
ascultând de îndemnul conștiin
ței comuniste, au fost și sînt a- 
lături de noi tehnicienii, studenți 
serali.ști, ajutîndu-ne cu înflăcă
rare.

■— în documentele Congresu
lui al IX-lea al Partidului Comu
nist, apar, explicit sau implicit, 
numeroase îndemnuri adresate 
tinerei generații. Care dintre ele 
v-a mers mai mult la inimă ?

Atit inginerul Dan Ghiga cit 
și tehnicianul Ștefan Nica au 
fost într-un consens dînd răspun
sul :

— Îndemnul la îndrăzneală, 
la curaj creator. Este, în ultimă 
instanță, tot o dovadă de încre
dere în forța tineretului, în ma
turitatea sa, în competența sa 
profesională cîștigată prin studiul 
serios și profund.

Partidul a orînduit astfel lu
crurile îneît nici unul dintre ta
lentele noastre, ale celor născuți 
sau formați în anii de după e- 
liherarea patriei, nici una din c- 
nergiile noastre potențiale nu 
lămîne nevalorificată. Numai de 
munca și efortul nostru, de spi
ritul nostru de răspundere, de
pinde ca roadele acestei valorifi
cări să atingă nivelul maxim.

în pas cu progresul 
tehnic

— La noi în țară se constru
iește o societate socialistă și ori
zonturile comunismului, de la un 
cincinal la altul, se vor contura 
tot mai mult, își începe cuvîntul 
LUCIA ROTARU, muncitoare 
la Uzina „Electromagnetica“.

Pentru pregătirea celor care 
făuresc baza tehnico-materială a 
celei -mai înaintate orînduiri, 
partidul nu precupețește nici un 
efort. Nouă, tinerilor, partidul 
ne insuflă setea de învățătură, 
de continuă ridicare a calificării, 
dorința neîncetată de perfecțio
nare a pregătirii noastre. M-a 
impresionat deosebit de mult 
faptul că în fiecare ramură de 
producție, a cărei producție pe 
viitorii cinci ani o prevede cu

Română; Cari Winter, purtă
tor de cuvînt al Partidului 
Comunist din S.U.A. ; Antonio 
Mije, membru al Comitetului 
Executiv și secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Spania ; Kos- 
tas Koliannis, prjm-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Gre
cia ; James Reid, membru al 
Comitetului Politic al Parti
dului Comunist din Marea 
Britanie; Friedl Furnberg, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Austria; Jean Terfve, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Belgia ; ' 
Bruce Magnuson, membru al 
Comitetului Executiv Național 
al Partidului Comunist din 
Canada; Manuel Rodrigues 
da Silva, membru al Secreta
riatului Comitetului Central 
al Partidului Comunist Por
tughez. Cuvîntările de salut 
ale conducătorilor delegațiilor 
partidelor comuniste, munci
torești și altor partide demo
cratice au fost subliniate cu 
vii aplauze de delegații și in
vitații la Congres.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres)

gresului să dăm maximum de 
randament. Sîntem, cei mai 
mulți dintre noi, comuniști și 
am zis să luăm și în fe
lul acesta parte la un moment 
atît de important din viața par
tidului și poporului nostru.

în fiecare zi am dat un nou 
troleibuz, lucrat la cea mai 
înaltă exigentă. Urmăriți 1 (și 
apasă pe accelerație — trolei
buzul nou aleargă pe panglica 
de beton în plină viteză). E bun. 
Controlul de calitate n-a avut 
nimic de reproșat. Mîine pre
dăm cel de-al 600-lea troleibuz 
produs în uzină.

Asta facem acum. în viitor ne 
așteaptă sarcini noi, tipuri noi 
de troleibuze. Brigăzile noastre 
vor răspunde și vor îndeplini 
exemplar toate sarcinile date 
de partid".

„Acest Congres — spunea ti- 
nărul inginer Gheorghe Stanică 
— prezintă în culorile vii ale 
muncii România zilelor noastre 
și România viitorului — o țară 
în care îmi place să muncesc, 
să trăiesc și să mă mîndresc cu 
lot ce se petrece în jurul meu".

Sint sentimentele unei Întregi 
generații de tineri comuniști. 

științifică luciditate, Comitetul 
Central, prin glasul primului său 
secretar, a făcut apel la con
știința eroicei noastre clase mun
citoare ; el și-a exprimat pro
funda convingere că muncitorii 
tehnicienii, maiștrii, inginerii, toți 
oamenii muncii din industrie, 
vor îndeplini cu succes sarcinile 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului. Este o convingere 
întemeiată pe mersul ascendent 
al oamenilor care în acești ani 
de construcție socialistă au pă
șit pe porțile fabricilor si uzine
lor.

— Hai să tălmăcim expresia 
„mers ascendent“.

— Idealurile epocii noastre ne 
cer să învățăm. Pentru noi, ab
solvenți ai școlilor profesionale, 
mîndri de a ne număra printre 
muncitorii industriei electroteh
nice, cursurile de ridicare a ca
lificării reprezintă accesul, „bi
letul de intrare“ ca să zic așa, 
la nivelul de cunoștințe al anului 
ce vine. Aici unde lucrez eu, la 
etalonarea aparatelor de măsură, 
se cere multă finețe de execu
ție, cunoașterea perfectă a fiecă
rei piese în parte, ritmicitate. 
Cursurile realizează aceste cerin
țe.

— Intr-adevăr, ca lector timp de 
doi ani consecutiv la cursurile 
de ridicare a calificării pentru 
strungari — adaugă tov. inginer 
ȘTEFAN VASILE, prezent la 
discuție, pot confirma că efici
ența lor se face simțită. Cine se 
remarcă pozitiv la fiecare exa
men de trecere într-o categorie 
superioară? Tocmai cursar'fii, 
tocmai oamenii care nu se mul
țumesc cu faptul că au dobîn- 
dit odată, acum doi sau zece ani, 
i) diplomă de muncitor calificat.

Și ca să-mi spun pe de-a-ntre- 
gul ideea: este minunat că în 
documentele Congresului am gă
sit, formulat cu claritate, un 
barem al înaltei exigențe apli
cată și muncii tinerilor cu studii 
tehnice superioare. Și anume, 
preocuparea centrală, în viitor 
— „A MINISTERELOR ȘI ÎN
TREPRINDERILOR PENTRU 
PERFECȚIONAREA PREGĂ
TIRII INGINERILOR IN PAS 
CU INTRODUCEREA TEHNI
CII NOI IN ECONOMIE CU 
PROGRESUL TEHNICO-ȘT1IN- 
ȚIFIC".

Partidul ne dă impulsul nece
sar în întrecerea cu timpul. Par
tidul ne educă și în sensul stă- 
pînirii unui simț al noului, în 
sensul unei lupte continue cu i- 
nerția, cu rutina, cu amorțeala 
în gînăire. Dacă vom da ascul
tare acestor luminoase îndem
nuri — și sîntem absolut hotă- 
rili să-i dăm ascultare — vom 
rămîne mereu pe „creasta“ in
dustriei noastre socialiste, în dez
voltarea impetuoasă pe care i-o 
prevăd planurile de perspectivă 
elaborate de partid.

Nlîine, patria socialistă îi 
așteaptă pe studenții de 

azi

— Alaltăieri, tovarășul rector 
acad. Cristofor Simionescu a vor
bit de la tribuna Congresului 
despre faptul că studenții ieșeni 
sînt hotărîți să muncească în așa 
fel îneît roadele muncii lor să fie 
la înălțime, spune unul dintre a- 
oești studenți și anume Vasile 
Rugină, anul II, facultatea de 
electrotehnică Iași. Acest angaja
ment ne reprezintă intr-adevăr. 
Este singurul răspuns pe care 
l-am putea da preocupării parti
dului pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului superior, preocupare atît 
de viu, confirmată la Congresul 
al IX-lea, Mi-aș aminti mie în
sumi, mereu, deși totul este foarte 
prezent și în permanență în bio
grafia mea studențească: profe
sorii de înaltă competență pro
fesională, incluzînd academicieni; 
căminul, nu mai vechi de cinci 
ani, dar deja cu „cămine-urmașe“ 
în lașul universitar; laboratoare
le, bibliotecile cu tot ce este 
necesar studiilor. Tovarăși dragi: 
să tot înveți în condițiile astea!

(Exclamație cu acoperire în 
aur. Pentru că electrotehnicianul

Sărbătoarea poporului polonez

Î
oporul frate polonez sărbătorește astăzi a 21-a aniver
sare a celui mai măreț eveniment din istoria sa : eli
berarea de sub jugul fascist. La 22 iulie 1944, la Chelm, 
unul din primele orașe eliberate a luat ființă guvernul 
• național — Comitetul polonez al eliberării naționale.

Anii care au trecut de atunci au fost ani bogați în 
înfăptuiri. Sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit

a x Polonez, oamenii muncii din Polonia au lichidat urmele 
lăsate de distrugătorul război, obținînd succese impor

tante pe drumul dezvoltării economiei și culturii, al construirii socia
lismului.

Oamenii muncii din țara noastră, tineretul român, urmăresc cu 
simpatie realizările poporului polonez, eforturile sale pentru făurirea 
vieții noi, socialiste. Popoarele noastre, însuflețite de același țel — 
construirea socialismului și comunismului — dezvoltă colaborarea re
ciprocă, adîncesc prietenia lor tradițională.

Cu prilejul marii sărbători a Poloniei frățești, tineretul și poporul 
nostru, transmit tineretului și poporului polonez un cald salut și le 
urează noi succese în opera de construire a socialismului, în lupta 
pentru o pace trainică în lume.

TELEGRAME

a

a

Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Poloniei, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Române, Ștefan Voitec, a trimis o telegramă mareșalului Seimului R. P. Polone, Czeslav? Wycech, prin care, în numele deputaților Marii Adunări Naționale și al său personal, îi transmite felicitări cordiale și urări de noi succese în activitatea consacrată înfloririi continue a Poloniei socialiste, dezvoltării relațiilor de colaborare dintre țările noastre și consolidării păcii în lume. 

nostru a încheiat anul II cu me
dia generală 9,50. E foarte con
stant de la începutul studenției; 
tot cu 9,50 a intrat și pe porțile 
facultății).

— Și totuși, dincolo de exa
menele oare te absorb sesiune 
după sesiune ce loc în economia 
națională ți-1 visezi ? întrebarea 
ți se pare, poate, prematură ?

— E adevărat că abea am în
cheiat anul II. E adevărat, de a- 
semenea, că mă voi duce bucu
ros oriunde voi fi solicitat. Nimic 
nu mă poate împiedica însă să 
visez cu entuziasm la primele 
centrale atomo-electrice, la utili
zarea energiei nucleare pentru 
producerea de energie electrică și 
termică, prevăzută în Directive. 
Sînt mîndru că România, a opta 
țară din lume care a realizat un 
reactor atomic, prin prevederea 
aceasta în dezvoltarea bazei ener
getice se află și acum în primele 
rînduri. Visul meu curge printre 
două țărmuri realiste, precise:
1. realizările economiei noastre și
2. propriile mele rezultate la. în
vățătură. Are, astfel, toate șanse
le să mă conducă spre ceea ce 
tinde.

■—■ Ca student al Institutului 
politehnic din București, vibrez 
puternic la vestea că unul dintre 
primele și marile obiective prevă
zute în cincinal este construirea 
noului local al Institutului poli
tehnic. Este gîndul lui VOICAN 
BUCUR, anul IV automatică. 
Probabil că aceia care vor bene
ficia din plin ■ de splendoarea și 
înzestrarea tehnică a noului lăcaș 
de învățămînt tehnico-științific 
vor fi studenții din anii mai 
mici. Asta nu mă poate împiedica 
să remarc, cu infinită recunoștin
ță, grija partidului pentru educa
rea și formarea tinerelor cadre de 
specialitate.

Acum patru ani am îmbrățișat 
cu entuziasm o profesiune cu 
rezonanțe noi în economia noa
stră. Intre timp s-au făcut pași 
însemnați în acest domeniu o dată 
cu construirea unor întreprinderi 
la cel mai înalt nivel al tehnicii 
moderne. Citind documentele 
Congresului mi-e limpede că Ro
mânia socialistă va avea, un aport 
tehnic din ce în ce mai însemnat 
în lumea științei. Faptul că parti
dul subliniază că „FORMAREA 
TINERILOR CERCETĂTORI, 
ÎNDRUMAREA Șl SPRIJINI
REA LOR ATENTĂ ESTE UNA | 
DIN MISIUNILE DE ÎNALTĂ 
RĂSPUNDERE ALE OAMENI
LOR NOȘTRI DE ȘTIINȚĂ“, 
faptul că îmbinarea armonioasă a 
cercetării fundamentale cu cea a- 
plicativă, cerința ca atît un sector 
cit și celălalt să progreseze con
tinuu strîns împletite sînt puse 
cu tărie în fața oamenilor muncii 
de știință, în sfîrșit faptul că pa
ralel cu atenta cercetare și însu- ■ 
șire a tuturor victoriilor științei 
și tehnicii mondiale, în fața noa
stră se deschide orizontul unei 
munci de cercetare îndrăznețe 
„DE ÎNALTĂ VALOARE ȘTIIN
ȚIFICĂ ȘI PRACTICĂ DUC1ND 
MAI DEPARTE TRADIȚIILE 
PROGRESISTE ALE ȘTIINȚEI 
ROMÂNEȘTI“, — toate acestea 
sînt premizele unei activități ca
pabile să stârnească entuziasmul 
generației mele de tineri viitori 
specialiști în automatică. Din tot 
sufletul, ne angajăm: acest entu
ziasm îl vom traduce în rezultate 
tot mai bune la învățătură. Acest 
entuziasm ne va însoți apoi în 
uzine, în centrale, în laboratoare.

*
Cei cinci ani viitori, de pe a- 

cum limpede desenați de mina 
sigură a partidului — și apoi 
deceniile care vor urma, vor ve
dea cum gîndurile, elanurile, ho- 
tărîrile tinerești exprimate în a- 
ceste rînduri vor deveni realita
te. Ele vor apare atunci sub în
fățișări diferite : vor fi hidrocen
trale, vor fi motoare, vor fi Unii 
automate sau lucrări științifice cu 
largi aplicații practice. In toate 
va fi însă rodul însușirii organice 
a învățămintelor culese acum, în 
zilele glorioase ale Congresului, 
prag înalt al istoriei poporului 
român.

.Ministrul afacerilor externe al R. P. Române, Corneliu Mănescu, a trimis ministrului afacerilor externe al R. P. Polone, Adam Rapacki, cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a eliberării Poloniei, o telegramă prin care îi adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări de noi succese în activitatea consacrată dezvoltării continue a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, cauzei socialismului și păcii în lume.(Agerpres)

U. R. S. S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — 

Ziarele centrale sovietice conti
nuă să publice materiale oglin
dind lucrările Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Sub titlul „într-o atmosferă de 
avînt și de lucru“, ziarul „Prav- 
da“ publică pe prima pagină un 
reportaj de la trimișii săi spe
ciali, în care reproduce extrase 
din rapoartele prezentate de to
varășii Ion Gheorghe Maurer și 
Chivu Stoica. în raportul pre
zentat de tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, scrie ziarul „Prav- 
da“, se arată că ritmurile înalte 
în care se dezvoltă economia na
țională sînt rezultatul politicii 
consecvente a Partidului Comu
nist Român de sporire a acumu
lărilor destinate investițiilor.

Prezentînd raportul despre 
Directivele Congresului cu pri
vire la valorificarea resurselor e- 
nergetice și electrificarea țării în 
anii 1966—1975, expus de tova
rășul Chivu Stoica, ziarul scrie că 
transpunerea în viață a planuri
lor de dezvoltare viitoare a Ro
mâniei, elaborate de Congres va 
contribui la creșterea puterii eco
nomice a țării, la ridicarea pres
tigiului ei politic internațional.

Ziarele „Pravda“, „Trud“, ,,So- 
vetskaia Rossia“, „Moskovskaia 
Pravda“ și „Komsomolskaia Prav
da“ din 21 iulie au publicat 
textul integral al cuvântării rosti
te la Congres de L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
Ziarele publică, de asemenea, me
sajul de salut adresat Congresu
lui de Comitetul Central al 
P.C.U.S.

Ziarul „Izvestia“ din seara zi
lei de 21 iulie publică pe prima 
pagină cuvântarea lui L. I. Brej
nev și salutul C.C. al P.C.U.S. a- 
dresat celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. Același ziar publică o 
corespondență de la trimisul spe
cial la București, N. Novikov.

R. P. Chineză
PEKIN 21 (Agerpres). — A- 

genția „China Nouă“ a transmis 
un comentariu al corespondentu
lui său din București, în care 
sînt prezentate lucrările celei dea 
doua zi a Congresului P.C.R. Co
respondența arată că în această zi 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a prezentat raportul asupra „Di
rectivelor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. privind planul de dez
voltare a economiei naționale pe 
perioada 1966—1970, iar tovară
șul Chivu Stoica a prezentat ra
portul cu privire la „Directivele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. 
privind planul de 10 ani pentru 
dezvoltarea energeticii“.

Agenția „China Nouă“ arată 
că vorbitorii care au luat cu
vîntul în cadrul dezbaterilor 
„și-au exprimat deplina aprobare 
față de Raportul C.C. al P.C.R., 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu“.

Se anunță, de asemenea, că în 
ședința din după-amiaza zilei de 
marți a luat cuvîntul Den Siao- 
pin, conducătorul delegației Par
tidului Comunist Chinez.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 

Sub titlul „Noile planuri econo
mice, tema lucrărilor Congresu
lui P.C.R.“, ziarul „Trybuna 
Ludu" publică o corespondență 
a trimisului său la București des
pre cea de-a doua zi a Congre
sului. Se arată că tovarășul I. 
Gh. Maurer a subliniat în rapor
tul prezentat în ședința de dimi
neață că succesele economice și 
social-culturale realizate în pla
nul șesenal 1959—1965 sînt re
zultatul muncii intense a poporu
lui român și a înfăptuirii liniei 
politice a P.C.R., care în activi
tatea sa se conduce după princi
piile marxism-leninismului, apli
cate în mod creator la condițiile 
României.

Ziarul publică, de asemenea, o 
expunere a raportului prezentat 
de tovarășul Chivu Stoica, în 
care sînt scoase în evidență liniile 
principale ale dezvoltării energe-

renul electric ne a- 
duce cu viteza de o 
sută și ceva de km 
pe oră de la aeroport 
Ia Gclansk, gazda 
călătoriei noastre 
de-a lungul Balticii. 
Undeva, aproape,
foarte aproape, sub 
privirile fierbinți
ale soarelui de iu
lie, în partea cea 

mai de nord a orașului, imensa 
cupolă albastră a cerului se spri
jină pe marea liniștită, trimițînd 
din cînd în cînd unde prelungi
te de răcoare.

Freamătul pe care-1 trăiesc 
marile porturi, ne întîmpină de 
la prima întîlnire cu orașul în
cărcat de istorie și glorie. Apele 
golfului sînt brăzdate de mii de 
vase, iar brațele puternice ale 
macaralelor, măsurînd pulsul e- 
conomic al țării, încarcă și des
carcă anual aproape 10 milioane 
tone de materiale și produse, de 
utilaje și instalații.

înălțat pe orizontala cîmpiei, 
de o parte și de alta a rîurilot 
Moltawa și Vistula — canalul de 
scurgere către exterior a „aurului 
negru“ din adîncurile Sileziei — 
cu „pieptul“ solid înfipt în Bal
tica, Gdansk-ul îți oferă la fie
care pas, vestigii care evocă lupta 
localnicilor, a întregului popor 
polonez pentru păstrarea acestui 
teritoriu din totdeauna al Poloni
ei, pentru dezvoltarea și înflori
rea sa. Atît de prezentă este cro

tieii în România. Coresponden
tul ziarului arată că în ca
drul discuțiilor pe marginea 
rapoartelor prezentate, vorbito
rii au aprobat pe deplin do
cumentele prezentate Congre
sului și au făcut propuneri valo
roase în legătură cu o serie de 
probleme economice importante.

Ziarul „Zycie Warszawy“ arată 
că tovarășul I. Gh. Maurer a 
subliniat că P.C.R. și guvernul 
României „militează cu perseve
rență pentru întărirea unității ță
rilor sistemului mondial socialist, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta de 
eliberare națională a popoarelor 
subjugate, acționează pentru uni
rea tuturor forțelor care se pro
nunță pentru salvgardarea păcii“.

R. S. Cehoslovacă
PRAGA 21 (Agerpres). — In

tr-o corespondență din București, 
ziarul „Rude Pravo“ se referă la 
> aportul prezentat de tovarășul 
I. Gh. Maurer, scoțînd în eviden
ță ritmul rapid de dezvoltare a 
economiei naționale românești în 
ultimii ani. Ziarul arată că, 
pe baza succeselor obținute pînă 
acum, au fost create condiții 
pentru dezvoltarea într-un ritm 
și mai accentuat a economiei Ro
mâniei socialiste, în perioada vii
torului plan cincinal, ale cărui o- 
biective principale sînt dezbătute 
la actualul Congres al P.C.R.

In legătură cu raportul prezen
tat de tovarășul Chivu Stoica cu 
privire la planul de zece ani pen
tru dezvoltarea energeticii, ziarul 
redă perspectivele care se des
chid în viitor în acest domeniu. 
După ce reia pasajul în care se 
arată că „întreaga politică exter
nă a României este întemeiată 
pe baza suveranității, indepen
denței naționale, egalității în 
drepturi, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile inter
ne“, ziarul se referă la aprecierea 
partidului nostru despre necesita
tea unității țărilor socialiste și 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

Ziarele iugoslave de miercuri 
continuă să informeze despre des
fășurarea Congresului P.C.R. 
Ziarul „Borba“ publică o cores
pondență a trimisului său la 
București, intitulată „Industriali
zarea pe primul plan“. Se a- 
rată că în raportul cu privire la 
Directivele celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. „a dominat tema 
industrializării, continuarea ei în
tr-un ritm puternic“. După ce e- 
numeră o serie de probleme prin
cipale cuprinse în raport, ziarul 

■scrie : „Această politică economi
că este pătrunsă de ideea folosi
rii economicoase și raționale a 
bogățiilor naturale ale României 
— înainte de toate, țiței, gaz, 
lemn —■ și a prelucrării lor cît 
mai eficiente de către industria 
autohtonă“.

Ziarul relatează apoi despre 
raportul prezentat de tovarășul 
Chivu Stoica cu privire la planul 
de dezvoltare a energeticii în pe
rioada 1966—1975 despre marile 
obiective prevăzute în acest plan.

Ziarul publică textul integral 
al cuvîntării de salut rostită de 
conducătorul delegației U.C.I., 
Edward Kardeli.

* Sub titlul „Dezvoltarea econo
mică — preocuparea principală“, 
ziarul „Politika“ publică în pa
gina întîi o corespondență a tri
misului său la București, în care 
se arătă că din lucrările Con
gresului „imaginea generală a 
dezvoltării viitoare sociale și 
economice a României capătă 
contururi și mai definite“.

R. D. Germană
BERLIN 21 (Agerpres). — 

Ziarul „Neues Deutschland“ pu
blică o corespondență din Bucu- 

nologia veacurilor, îneît întâlnirea 
cu orașul aproape total recon
struit, este de fapt o incursiune 
în istoria acestuia.

Orașul corăbierilor — cum le 
place localnicilor să vorbească 
despre începuturile sale — ridi
cat de Herelius ca o cetate a 
nordului, a devenit în scurtă vre
me un centru comercial și cultu
ral dintre cele mai dezvoltate din 
țară. „Istoria de aur“ a Gdansk- 
ului — după cum ne spun re
prezentanții municipalității — a 
fost scrisă la sfîrșitul celui de al 
XV-lea veac și începutul celui 

Gdansk 65
următor, cînd el aparținea statu
lui polonez. De altfel, acestei pe
rioade îi corespunde înălțarea 
celor mai mari edificii arhitecto
nice și culturale pe care le-a cu
noscut orașul înainte de 1944.

Arterele sale principale — Dlu- 
ga (Calea Lungă), Szenska (Ca
lea largă). Boguslawski, Ogarna, 
Korzenna — aliniate în stil gotic, 
leagă orașul de Baltica prin por- 
ticii — adevărate ziduri de apă
rare împotriva piraților și a vrăj
mașilor.

In mijlocul orașului, pe strada 
Ogarna, se înalță Primăria princi
pală cu tumul său impunător 
care datează din secolul al XIV- 
lea. Sala roșie a clădirii păstrea
ză goblenuri — picturi originale 

rești în care informează pe citi
tori despre dezbaterile care au 
loc în cadrul Congresului P.C.R., 
cu privire la Raportul de activi
tate al Comitetului Central, pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceau
șescu. Sînt publicate, de aseme
nea, extrase din Raportul prezen
tat de tovarășul I. Gh. Maurer 
privind planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 
1966—-1970 și din Raportul pre
zentat de tovarășul Chivu Stoica 
referitor la planul de 10 ani pen
tru dezvoltarea energeticii.

Același ziar publică cuvîntarea 
de salut rostită în cadrul Con
gresului al IX-lea al P.C.R. de 
către tovarășul W. Ulbricht.

Franța
PARIS 21.— Corespondentul 

Agerpres. Al. Gheorghiu, trans
mite : Sub titlul „Congresul 
P.C.R. — Planul de dezvoltare 
al economiei pe perioada 1966— 
1970, expus de Ion Gheorghe 
Maurer“, ziarul „L’Humanite“ 
scrie : „Prioritate industriei mij
loacelor de producție, o sporire 
simțitoare a bunurilor de con
sum, dezvoltare intensivă și mul
tilaterală a agriculturii, intensi
ficare a activității în domeniul 
cercetării științifice — acestea 
sînt marile linii ale planului e- 
conomic român pe perioada 1966 
—1970“.

Ziarul „Les Echos“ publică 
sub titlul „Prezentarea planului 
cincinal“, o informație în care 
printre altele, se arată că „o- 
biectivele planului cincinal, care 
va intra în vigoare anul viitor, 
acordă prioritate industriei gre
le, fără a neglija însă industria 
bunurilor de consum“

Ziarul „Le Monde“ publică o 
corespondență din București în 
care descrie atmosfera de entu
ziasm în care se desfășoară lu
crările congresului. După ce ci
tează date despre rezultatele ob
ținute de economia României în 
ultimii ani, ziarul se oprește asu
pra sarcinilor trasate de direc
tivele cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în viitorii 
cinci ani, subliniind caracterul 
lor realist. „Le Monde“ scrie că 
creșterea producției industriale 
„va continua într-un ritm impre
sionant“.

Relatări despre desfășurarea 
lucrărilor Congresului P.C.R. pu
blică și ziarele „Combat“, ,,L’Au
rore“, „Figaro“ „France Soire". 
La rîndul lor posturile franceze 
de televiziune au transmis rela
tări despre desfășurarea lucrări
lor Congresului.

S. U. A.
NEW YORK 21 (Agerpres).— 

Ziarul „New York Times“ pu
blică sub semnătura trimisului 
său special, Davicl Binder, un 
articol consacrat deschiderii ce
lui de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist Român și ra
portului prezentat dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Coresponden
ța vorbește despre entuziasmul 
cu care au primit participanții la 
Congres raportul și propunerea 
de a schimba denumirea Parti
dului Muncitoresc Român în 
Partidul Comunist Român. Sînt 
comentate apoi extrasele din ra
port cu privire la problemele in
dustrializării României. Cores
pondentul se referă la faptul că 
România va continua să dez
volte colaborarea cu țările mem
bre ale C.A.E.R. cu toate țările 
socialiste și va dezvolta legături 
economice cu toate statele, indi
ferent de sistemul lor social, 
pe baza avantajului reciproc.

în ce privește proiectul de 
Constituție al României, autorul 
arată, citind raportul, că aceasta 
consfințește rolul Partidului Co
munist Român de forță politică 
conducătoare a întregii societăți.

în legătură cu politica ex
ternă a României, expusă în 
raport, ziaristul american a- 
rată că țara noastră se pro
nunță pentru desființarea tutu- 

ale Gdansk-ului comercial și alte 
colecții de certă valoare artistică.

Pe strada Boguslawski, cu 
poarta sa triumfală — drumul 
de sosire a regilor Poloniei la 
Gdansk în secolul al XVI-lea — 
întîlnim clădirea teatrului con
struit în secolul al XVIII-lea, 
considerat leagănul teatrului 
clasic polonez, iar alături Arsena
lul Armatei construit într-un ba
roc clasic prin secolul al XVII-lea.

In amintirea eroilor care și-au 
jertfit viața pentru apărarea o- 
rașului și patriei — de-a lungul 
anilor nemții au încercat de mai 

multe ori să colonizeze orașul — 
la Gdansk s-a ridicat un monu- 
ment-mormînt în insula Wester- 
platte, Aici, în 1939 timp de 9 
zile, sub conducerea maiorului 
Sucharski, 180 de soldați au 
luptat eroic împotriva atacurilor 
și bombardamentelor hitleriste de 
pe mare și Vistula.

Astăzi, Gdansk-ul cu peste 90 
la sută din locuitori tineri — de
numit orașul copiilor și al tine
reții, în perioada 1945—1963 
s-au născut 110 000 copii — a 
devenit un centru industrial dez
voltat cu întreprinderi chimice, 
metalurgice, constructoare de 
nave și întreprinderi pentru bu
nuri de consum. A devenit în anii 
socialismului cel mai mare șan

ror blocurilor militare și condara* 
nă agresiunea S.U.A. în Vietnam«

R. F. Germană
BONN 21 (Agerpres). — Zia

rul „Frankfurter Allgemeine Zei
tung“ publică o corespondență 
din București a trimisului său 
Harry Hamm în care comentea
ză însemnătatea celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R.

Trimisul ziarului „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung“ vorbește în 
corespondența sa despre unitatea 
rîndurilor Partidului Comunist 
Român ,precum și largul demo
cratism care caracterizează via
ța sa internă.

Sub titlul „Punct de întîlnire 
— București“ ziarul vest-german 
„Süddeutsche Zeitung“ relatează 
despre Congresul P.C.R. oprin- 
du-se îndeosebi asupra prezenței 
la Congres a mai multor delega
ții ale partidelor comuniste și 
muncitorești și a unor partide 
progresiste.

Grecia
ATENA 21.—■ Corespondentul 

Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : Ziarul grec „Kathimerini“ 
scrie într-un articol publicat la 
21 iulie că documentele supuse 
aprobării celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. „subliniază ne
cesitatea de a se continua indus
trializarea țării pentru dezvolta
rea economică a României“. Zia
rul relevă „vijelia de aplauze“ 
cu care participanții la Congres 
au adoptat hotărîrea privitoare 
la schimbarea denumirii partidu
lui. Expunînd pasaje din raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Kathimerini“ scoate 
în evidență „dorința României 
de a trăi în condiții de egalita
te, respect al independenței și 
prietenie cu toate celelalte țări". 
Ziarul se oprește, de asemenea, 
asupra acelor pasaje din raport 
care vorbesc despre relațiile Ro
mâniei cu țările balcanice.

Japonia
TOKIO 21 (Agerpres). — Presa 

japoneză publică materiale în le
gătură cu lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român. într-un articol 
consacrat documentelor prezenta
te Congresului, ziarul „Asahi E- 
vening News“ menționează sar
cinile de bază ale Directivelor 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale pe anii 1966—1970 și e- 
numeră principalele prevederi 
privind dezvoltarea industriei. 
Ziarul arată că, în realizarea o- 
biectivelor stabilite, P.C.R. se 
conduce după învățătura mar- 
xist-leninistă aplicată în condi
țiile specifice ale României.

Redînd extrase din raportul 
prezentat de tovarășul N. Ceau
șescu, ziarul „Japan Times“ se 
oprește îndeosebi la sarcinile 
puse pentru continua dezvoltare 
industrială a țării.

Ziarele japoneze remarcă at
mosfera festivă care domnește 
în România în zilele Congresului.

Olanda
HAGA 21 (Agerpres).— Ziarele 

olandeze publică articole, infor
mații și comentarii referitoare la 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. Sînt prezentate realizările 
României și prevederile directi
velor pentru dezvoltarea econo
miei naționale în următorii 5 ani 
și ale planului de 10 ani de dez
voltare a energeticii.

Referindu-se la dezvoltarea e- 
conomică a României ziarul „De 
Volkskrant“ arată că: „Această 
țară, care promovează industria
lizarea, dezvoltînd cu prioritate 
industria grea și construcția de 
mașini, a creat o bază adevărată 
pentru independența națională și 
suveranitate“.

„România are un proiect 
curajos privind electrificarea țării. 
Acest plan prevede introducerea 
energiei nucleare pentru produ
cerea de electricitate“ — scrie 
la rîndul său ziarul „Nieuwe 
Rotterdamse Courant“.

tier de construcții navale din Po
lonia, cunoscut în multe țări prin 
cargourile de mare capacitate, 
prin vasele pescărești pe care le 
execută. De altfel, peste 90 la 
sută din producția șantierului 
este destinată exportului. Realiza
rea cea mai de seamă — despre 
care îți vorbește cu mîndrie fie
care muncitor, inginer sau tehni
cian din șantier, sau chiar locui
tor al orașului — rămîne vasul 
pescăresc de 12 000 de tone. A- 
semenea vase a căror construcție 
durează 17 luni, s-au executat 
pentru Uniunea Sovietică, Anglia 
etc. Dotate cu instalații de pre
lucrare a peștelui, aceste „orașe 
plutitoare“ cu 280 de locuitori, 
dispun de tot confortul contem
poran (cinematograf, club, resta
urant, policlinică etc.). Preocu
parea actuală a colectivului — 
ne relata inginerul proiectant 
Zakrzewski Marian — este scurta
rea ciclului de fabricație și îm
bunătățirea performanțelor mo
toarelor. întregul șantier este o 
mărturie în acest sens. Se orga
nizează o turnătorie modernă, 
se~ reorganizează secțiile prelu
crătoare pe fluxuri tehnologice, 
crește numărul subansamblelor 
și instalațiilor complete sosite pe 
cala de montaj pentru a fi a- 
samblate.

Eforturile făcute de colectivul 
tehnic de aici pentru creșterea 
nivelului tehnic al producției, se 
adaugă efortului făcut de statul 
polonez pentru dotarea șantieru
lui cu instalații și utilaje moder
ne care să permită executarea în 
viitor a unor nave cu o capacitate 
din ce în ce mai mare.

ION POPESCU
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