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 • ucrările ședințelor de joi di

mineață ale celui de-al

IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român au fost 
conduse de tovarășii Gheor- 
ghe> Stoica și Vasile Vîlcu.

întâmpinat cu vii și puter
nice aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Voitec.

In continuarea discuțiilor au luat cu
vîntul tovarășii Vasile Vîlcu, delegat al 
organizației’regionale de partid Dobro- 
gea, Constantin Daicoviciu, delegat al or
ganizației regionale de partid Cluj, Mihai Marinescu, delegat1 al organizației orășe
nești de partid' București,1 Ștefan Matei, 
delegat al organizației regionale de par
tid Argeș, Suzana Gîdea, delegată a-or
ganizației orășenești de partid București, Emil Oniga, 'delegat al organizației 
regionale ‘ de partid Brașov, Petru Bunea, delegat ' al organizației regio
nale de -partid Bacău, Horia Hulubei, 
delegat al organizației orășenești de par
tid București, Nicolae Constantin, dele
gat al organizației regionale de partid 
Hunedoara.

In cursul ședințelor de dimineață ale 
Congresului au rostit cuvîntări de salut 
tovarășii Haled Bagdaș, secretar general 
al Partidului Comunist Sirian; Virginia Gonzales, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului ■ Comunist din Chile; Layachi ‘Abdallah, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Marocan; Per Svensson, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Norvegia ; Kyriakos Hristu, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Partidului 
Progresist al Poporului Muncitor din 
Cipru; conducătorul delegației Partidului 
Comunist din Liban; Jose Luis Masseră,

r --------------- -

membru al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist din 
Uruguay; Oka Masayoshi, membru al 
Prezidiului și Secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Japo
nia; 
țiilor 
blicii 
logie 
Arabă; Gbsta Johansson, pleant al ~~

Hussein Khallaf, ministrul Rela- 
culturale cu străinătatea al Repu- 
Arabe Unite, secretar pentru ideo- 
și orientare în Uniunea Socialistă 

membru su- 
Biroului Politic al Comitetului
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Central al Partidului Comunist din Sue
dia ; Vincenzo Ansanelli, membru al Di
recțiunii Partidului Socialist Italian al U- 
nității Proletare; Dominique D. Urbany, 
președintele Partidului Comunist din 
Luxemburg; Roger Dafflon, secretar al 
partidului, membru al Comitetului Di
rector al Partidului Muncii din Elveția; Hanna van Ommereen Averinck, mem
bru al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Olanda; Yacub Demir, 
prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Turcia.

Cuvîntările de salut ale conducătorilor 
delegațiilor partidelor comuniste, munci
torești și ai altor partide democratice au 
fost subliniate cu vii aplauze de delegații 
și invitații la Congres.

T

Succese ale 
siderurgiștilor

CLUJ (de la corespondentul nos
tru). — în zilele Congresului, side
rurgiștii de la Uzinele „Industria 
sîrmeiu-Cîmpia Turzii, desfășoară 
cu entuziasm sporit întrecerea so
cialistă. La oțelărie, unde în urmă 
cu cîteva zile a intrat în funcție 
cuptorul electric nr. 2 modernizat, 
planul a fost depășit cu 5 la sută. 
Anul acesta, cuptorul, datorită 
modificărilor, va produce în plus 
față de vechea capacitate 500 tone 
oțel. Oțelarii din echipa condusă 
de comunistul Gheorghe Chioreanu 
printr-o mai bună încărcare a cup
toarelor și-au depășit planul în 
zilele de luni, marți și miercuri. 
Șarjele produse au fost de cea mai 
bună calitate. La zincator s-au e- 
laborat primele tone de sîrmă gal- 
vanizată la instalația de zincare 
nr. 1.

RAME

Excelenței Sale
Domnuliii GAMAL ABDEL NASSER 

Președintele Republicii Arabe Unite
CairoCu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a revoluției egiptene vă transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, al poporului român și al meu personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, de noi succese poporului prieten al Republicii Arabe Unite în opera de construcție economică și culturală a patriei.îmi exprim speranța că relațiile prietenești între "Republica Populară Română și Republica Arabă Unită vor continua să se dezvolte în interesul ambelor popoare și al întăririi păcii în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

___________________ «

Excelenței Sale 
Domnului ALI SABRI 

Prim-ministru al Republicii Arabe Unite
CairoPermiteți-mi ca, în numele guvernului Republicii Populare Române și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre și membrilor guvernului Republicii Arabe Unite sincere felicitări și cele mai calde urări cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări 

a revoluției egiptene.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române

(Continuare în pag. a VIII-a.)

Lucrările ședințelor de după-amiază ale
Congresului au fost conduse de tovarășii 
Suzana Gîdea, Aldea Militaru și Mihai Dalea.

Întâmpinat cu vii șt puternice aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Alexandru Bîrlădeanu.

La discuții, în continuare, au luat cuvîntul 
tovarășii Petre Enache, delegat al organi
zației regionale de partid lași, Fila Da- maschin, delegat al organizației regionale de 
partid Banat, Teodor Haș,, delegat al orga
nizației regionale de partid ■ Crișana, Lajos Csogor, delegat al organizației regionale‘de 
partid Mureș-Autonomă Maghiară, Alexandru Iliescu, delegat al organizației regionale 
de partid Suceava, Gheorghe Burada, dele
gat al organizației regionale de partid Galați.

In cursul ședințelor de după-amiază au 
rostit cuvîntări de salut, tovarășii Eduardo Callegos Mancera, membru al Biroului po
litic al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Venezuela; Hertta. Kuussinen, 
membru al Biroului Politic al , Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Finlanda; Naji Mahawi, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Irak; Mohamed Harmel, conducător al comuniști
lor tunisieni; Gelius Lund, membru al Co
mitetului Central al Partidului Comunist din 
Danemarca;; Eskandary Iradj, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Popular (Tudeh) din Iran; Hector Agosti. membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Argentina; Jorge Kolle, membru al Secretariatului și Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Bolivia; Hemando Hurtado,

DIN SALA
CONGRESULUI
LA INIMA POPORULUI
Sonda de pe stema țării

într-o unitate a „detașamentului de frunte

al constructorilor socialismului"

„îndrăzneților și pricepuților constructori ploieșteni ai socialismului o caldă urare de succes 1“în inimile oamenilor muncii din Ploiești, — acest puternic centru industrial care în 1965 realizează 65,8 la sută din valoarea globală a întregii producții petroliere •— cuvintele trecute în cartea onoare a pzinei către conducătorii partid și de stat prilejul adunăriidezbatere a proiectului de Directive de la Uzinele „1 Mai“ Ploiești au rămas ca o simbolică și vie inscripție.O caldă urare de succes !Succes pentru prezent, pentru fiecare clipă fierbinte de

de de decu de

muncă, succes pentru viitor, pentru înfăptuirea sarcinilor importante ce le stau în față.încă înainte de a apare ziarele cu textul tipărit al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul Uzinelor „1 Mai“ luase cunoștință, pe calea undelor, atît de importanța acordată pe plan republican uzinei lor cît și de sarcinile de onoare ca- re-i revin. „Vom continua să acordăm o mare atenție dezvoltării industriei constructoare de mașini“, în cadrul dezvoltării acestei industrii „un loc important îl va ocupa utilajul petrolier“.— Sînt aici pro- priilo noastre sarcini,

ne-a spus maistrul Ion Ungureanu de la secția sape-foraj. Noi ne-am străduit să muncim în fiecare perioadă bine. Dar de fiecare dată ne-am dat seama că putem munci și mai bine.Intr-adevăr, colectivul uzinei a dovedit în repetate rînduri, dar mai ales în aceste zile emoționante și fierbinți prin importanța evenimentului pe care îl trăim cu toții — că poate obține realizări remarcabile. In aceste zile s-a desăvîrșit ția de 315.Au zile de
foraj instala-

4 DH-multetrecutmuncă entu-
PAVEL AIOANEI

(Continuare
în pag. a VIII-a)

înainte de termen
Colectivul Uzinei constructoare de ma

șini Reșița cinstește cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. prin noi și importante 
succese în muncă. Constructorii de turbine 
hidraulice au terminat, cu 30 de zile 
înainte de data prevăzută, cea de-a treia 
turbină de 7,5 MW destinată echipării 
centralei electrice Bacău 2. Intr-un ritm, 
însuflețit lucrează și ceilalți constructori 
de mașini reșițeni. In timp ce dieseliștii 
au dat în cinstea Congresului un motor 
Diesel de 2 100 CP peste sarcina planifi
cată, constructorii de utilaje tehnologice 
au executat cu mult înainte de termen 
două poduri rulante.

DESTINAȚIA - 
PORȚILE DE FIER

GALAȚI (de la corespondentul nostru). — Constructorii de nave gălățeni au înscris în cartea întrecerii socialiste un nou succes. S-a lansat la apă, cu 5 zile înainte de termen, prima platformă autoridicătoare destinată construcției barajului de la Porțile de Fier. întregul ciclu de fabricație al platformei a durat 3 luni. La construirea acesteia s-au evidențiat în mod deosebit, constructorii conduși de maistrul Teodor Papuc, Nicu Macovei, precum și inginerii Constantin Duțu și Dumitru Dan. Cea de-a doua platformă autoridicătoare se află într-un stadiu avansat de construcție, urmînd ca în scurt timp să fie lansată'la apă și trimisă la Porțile de Fier.

Ansamblu de blocuri în cartierul gării Gonstanța

Eti!

.....

INCANDESCENȚA

HUNEDOAREI

Hunedoara, cetatea de scaun a oțelului românesc, înregistrează în aceste zile și nopți pe termometrele sale mii de grade. Siderurgiștii — peste 20 000 la număr — supraveghează focurile veșnic nestinse ale marelui combinat, menținînd în- tr-una punctul maxim de topire a metalului, întreaga Hunedoară ,e- voluează pe o orbită incandescentă. Desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea al partidului a creat aici, ca pretutindeni pe întinsul țării o atmosferă de entuziasm și însuflețire. Marele sfat al comuniștilor este urmărit cu cea mai mare a- tenție, cu cel mai unanim interes, deschiderii Congresului au fost acasă, în
In ziuaaduse de Combinat, pentru a completa pe cele existente, cîteva sute de aparate de radio și televizoare, și instalate în cluburi, pe săli, în punctele de afluență. Agregatele nu au încetat o clipă din mersul dimpotrivă, focu- se întețeau. Oame- se aflau Ia postu-

rile lor. O ștafetă străbatea însă cu țeala fulgerului, minut în minut, zonele combinatului, stabilind prin mii de fire nevăzute o permanentă legătură cu sala Congresului.Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, devenea cunoscut pasaj cu pasaj în chiar momentele ex-, punerii lui. Lucrările Cbngresului sînt urmărite cu multă atenție și însuflețire. O deosebită mîndrie au simțit siderurgiștii hunedoreni, cînd delegatul lor la Congres — tov. Nicolae Agachi, directorul general al Combinatului — a raportat Congresului în numele lor depășirea angajamentelor luate în cinstea istoricului eveniment. De la începutul anului Combinatul siderurgic Flunedoara a dat patriei peste plan produse în valoare totală de aproape 44 milioane lei.

vie iu- din

ROMULUS LAL

( Continuare 
în pag. a

Cărbune peste plan
ORADEA (de la corespondentul nostru). — In 

fruntea întrecerii minerilor din unitățile Trustului 
minier „Ardealul“ se situează colectivul de la Să
lajul Sărmășag. In întrecerea de a da în cinstea 
Congresului al IX-lea al partidului cît mai multe 
substanțe minerale utile, minerii de la această ex
ploatare și-au depășit angajamentul extrăgînd peste 
prevederi 11 324 tone de cărbune, în prezent con- 
solidîndu-și rezultatele cu noi succese. Astfel, în 
primele trei zile ale acestei săptămîni, aici au fost 
date în plus încă 239 tone cărbune. In frunte se 
situează brigada lui Farcaș Gheorghe de la sectorul 
2 Sărmășag, cu o depășire de 106,6 la sută.

Duminică, în preajma des
chiderii lucrărilor Congre
sului partidului, construc
torii hunedoreni au rapor
tat terminarea coșului de 
fum, înalt de 100 metri. în fotografie : Pascu Marușca, 
Ioan Frunză, Vasile Eftimie 
și Petre Dobrică — patru 
dintre constructorii coșului 

noului furnal

LITERA

EMOȚIEI
„Sint muncitoare șl mă min- 

dresc cu acest titlu. Am crescut 
in anii luminoși ai socialismu
lui. In fiecare moment am, sim
ții grija părintească a partidu
lui iubit. La chemările lui mi-am 
sporit — și o voi face-o și-in: 
viitor — eforturile pentru a da: 
lucru de bună calitate. Lui, par
tidului drag, fi fnclțin versurile 
mele, aduse din inimă spre cu
vinte". Așa își începe scrisoarea muncitoarea Emilia Voicu din Cernavodă.Mai numeroase ca oricînd sînt în aceste zile febrile de iulie, cînd se desfășoară la marea tribună a țării lucrările istoricului eveniment, cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., scrisorile ce sosesc pe adresa redacției. în cuvinte așezate cu simplitate și emoție pe hîrtie tinerii vin să împărtășească sentimentele lor și ale tovarășilor lor de, muncă, faptele lor, realizările lor la locurile de producție ; vin, să raporteze cu literele de aur ale, emoției că în cinstea Congresului partidului ei și-au sporit eforturile pentru exemplara îndeplinire a angajamentelor în întrecere, a sarcinilor de producție. Iar printre faptele de muncă , descrise cu sobrietate și mîndrie, ei așează cu dragoste versuri înflcărate, expresie a sentimentelor înalte care-i cuprind, înnobilîndu-i, în aceste zile ale mîndriei patriotice și ale certelor anticipații asupra istoriei noastre viitoare.Din buchetul bogat de versuri dedicate de tineri evenimentului ale cărui dimensiuni le percep și trăiesc cu intensitatea proprie tinereții, desprindem cîteva petale.
Citiți în pagina a VIII-a: 
VERSURI DEDICATE CON

GRESULUI

I



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cuvîntarea tovarășului

MIHAIL FLORESCU

în Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se face o amplă și profundă finaliza a rezultatelor obținute în perioada dintre cele două congrese în activitatea de partid și de stat. In raport s-au expus direcțiile principale ale dezvoltării societății noastre socialiste, marile sarcini în creșterea susținută a economiei naționale în viitorii cinci ani.Rezultatele obținute în economia noastră sînt o strălucită confirmare a justeții politicii de industrializare socialistă, a dezvoltării cu prioritate a sectorului mijloacelor de producție. Printre ramurile principale ale industriei socialiste cărora partidul nostru le-a acordat o a- tentie continuă se numără industria petrolului și chimiei.Pentru industria extractivă de țiței s-au acordat mari mijloace financiare și tehnice. A crescut an de an volumul lucrărilor de cercetări geologice. în activitatea de foraj s-a înregistrat în șesenal o reducere a prețului de cost de circa 1,3 miliarde lei în raport cu prețurile din 1959. în ultimii ani a început forajul la adîncimi între 3 000 și 6 000 m. Este meritul sondorilor, inginerilor și maiștrilor din industria de foraj de a-și fi însușit intr-un timp scurt tehnica complicată a forajului de mare adincime. în extracția țițeiului s-au aplicat procese de injecție de apă și gaze, ceea ce a permis să crească producția și rezervele recuperabile din zăcăminte.Principalele sarcini care revin în continuare industriei extractive de țiței constau în descoperirea de noi rezerve, asigurarea gospodăririi judicioase a acestora, exploatarea economică și rațională a tuturor zăcămintelor. în această perioadă se vor fora în industria de petrol și gaz metan circa nouă milioane metri. Din volumul total de foraj, peste jumătate va fi efectuat pentru lucrările de cercetare geologică.Ținînd seama de fondurile mari de investiții repartizate industriei de petrol, în vederea unei cit mai bune gospodăriri a acestoi- uriașe mijloace financiare, se vor lua măsuri pentru folosirea completă a instalațiilor de foraj, reducerea timpului neproductiv prin eliminarea unor deficiente de natură organizatorică, întărirea disciplinei în muncă, precum și ridicarea nivelului de calificare a sondorilor.Pe baza cercetărilor efectuate în institutele petroliere din țara noastră s-au experimentat cu succes metodele de combustie subterană și injecție de abur în strat, prin apli
Cuvîntarea tovarășului

GHEORGHE MIHOC

Particip la acest eveniment de o deosebită însemnătate în istoria partidului și a patriei noastre, cu sentimentul de legitimă mîndrie și satisfacție pentru succesele raportate Congresului și pentru perspectivele luminoase pe care el le deschide, expresie a intereselor fundamentale și aspirațiilor întregului nostru popor.Reprezentind un program complex de dezvoltare a patriei noastre în toate domeniile vieții sociale, economice, politice și culturale, rapoartele prezentate prevăd măsuri importante și pentru dezvoltarea învățămîntului de toate gradele și a cercetării științifice în țara noastră.în acest cadru revin mari sarcini și universității, care reprezintă nu numai principalul centru de învățămînt superior, ci și un centru puternic de cercetare științifică fundamentală, iar în prezent devine și un centru de seamă de cercetare aplicativă.Sîntem moștenitorii unei vechi, și bogate tradiții științifice și didactice, ilustrată prin numele unor savanți ca Gh. Țițeica, D. Pompeiu, N. Iorga, B. P. Hașdeu, V. Babeș, Gh. Marinescu, V. Pîrvan, O. Den- sușianu, N. Titulescu, G. Căli-' nescu, T. Vianu și mulți alții, în fiecare facultate găsim școli științifice, cunoscute peste granițele țării. Printre profesorii Universității se numără mulțî academicieni și directori ai institutelor de cercetări ale Academiei. Putem afirma că Universitatea din București dispune de un corp didactic capabil să transmită studenților preocupările complexe ale științei contemporane și să-i pregătească pentru rezolvarea problemeloi- pe care le pune progresul impetuos al economiei și culturii naționale.Vorbitorul s-a oprit apoi a- supra unor sarcini și obiective ale. corpului profesoral. învă- țămîntul matematicii — a spus el — va trebui să capete o o- rientare mai accentuată în do

carea cărora se vor obține creșteri importante de producție la zăcămintele cu țiței greu sau vîscos. Schelele de extracție vor fi dotate cu instalații perfecționate în sistem închis pentru colectarea, tratarea și transportul țițeiului.O sarcină de bază a industriei de petrol a fost creșterea eficienței economice în valorificarea țițeiului. Dacă în trecut valoarea produselor realizate dintr-o tonă de țiței era scăzută, în 1965 produsele obținute au o valoare de două ori mai mare decît țițeiul prelucrat. în anii viitorului cincinal, valorificarea produselor obținute dintr-o tonă de țiței va crește în continuare. Se vor construi noi instalații de înalt nivel tehnic, de mare capacitate și eficiență economică ridicată.De la elaborarea primelor planuri de dezvoltare a economiei naționale, partidul nostru a subliniat importanța industriei chimice și necesitatea realizării unor mari lucrări pentru valorificarea resurselor naturale existente la noi în țară.Este meritul istoric al partidului nostru de a fi acordat o atenție deosebită dezvoltării industriei chimice, fără de care nu poate fi concepută o economie modernă. Această dezvoltare a fost orientată încă de la primele începuturi spre petrochimie. La Congresul al Vl-lea al partidului, din februarie 1948, s-a subliniat că există toate condițiile ca în țara noastră să se dezvolte industria chimică prin valorificarea gazului metan și a petrolului.Prin Directivele congreselor al VH-lea și al VIII-lea ale partidului s-au trasat industriei chimice sarcini deosebit de importante. La sfirșitul a- cestei perioade, în anul 1965, industria chimică este în măsură să livreze 1,2 milioane tone îngrășăminte minerale, peste 30 mii tone fire și fibre chimice, aproape 90 mii tone materiale plastice ; exportul de produse chimice este de 6 ori mai mare în 1965 față de 1959. Pentru realizarea creșterii producției în ritm accelerat, industria chimică a primit importante mijloace financiare și tehnice. Numai în șesenal s-au alocat peste 20 miliarde lei.Cu toate rezultatele importante obținute în organizarea producției și, îndeosebi, în realizarea investițiilor au fost numeroase lipsuri. Uzinele n-aii primit întotdeauna din partea direcțiilor generale din minister sprijinul tehnic și organizatoric necesar realizării sarcinilor stabilite. Pregătirea uneori nesatisfăcătoare pentru introducerea în planurile anuale a lucrărilor de investiții a întîrziat contractările și elabo- 

meniul aplicațiilor. Va trebui să acordăm o pondere mai mare pregătirii studenților în domeniul programării mașinilor electronice de calcul, dez- voltînd în același timp și în- vățămîntul ciberneticii și al celorlalte ramuri ale matematicii, care stau la baza automatizării proceselor’ de producție moderne. Se va acorda o deosebită grijă dezvoltării studiului statisticii matematice. Predarea mecanicii pune, de asemenea, noi probleme. Dacă în trecut rezolvarea de către ingineri a unor probleme tehnice nu necesita utilizarea unui aparat matematic de specialitate, astăzi rezolvarea în condiții științifice a unor probleme ale tehnicii moderne cere colaborarea la locul de producție a inginerului cu mecanicianul matematician.Proiectul de Directive prevede începerea utilizării energiei nucleare pentru producerea de energie electrică și termică. Aceasta implică noi sarcini pentru predarea. fizicii și chimiei în domeniul nuclear. Pentru pregătirea de buni specialiști chlmiști este necesară dezvoltarea unor domenii ca analiza fizico-chimică și structurală, sinteza organică fină, prepararea elementelor ultra- pure, precum și multiple aspecte ale chimiei teoretice. Interesează în mod deosebit învățămîntul hidrocarburilor, avînd ca țel atît aspectele teoretice, cît mai ales cele practice legate de valorificarea petrochimică.Multe probleme se pun și în legătură cu predarea biologiei, unde va trebui să se dea o pondere mai mare matematicii, fizicii și chimiei.Cu mare satisfacție am constatat că în Raportul Comitetului Central se menționează în mod expres contribuția pe care cei 12 000 de specialiști din învățămîntul superior o aduc, în afară de activitatea lor la catedră, și la cercetarea științifică din țara noastră. Se 

rarea documentației. Unele instalații au fost achiziționate fără suficientă prospectare tehnică. Deși multe lucrări de investiții s-au terminat în mai puțin de doi ani, au fost instalații la care termenele de execuție s-au prelungit din cauza unor deficiențe de organizare, a aprovizionării nesatisfăcătoare cu materiale de construcție, a nerespectării termenelor de livrare a utilajelor din țară și străinătate. Nu s-a realizat în toate cazurile punerea la timp în funcțiune a instalațiilor. Atingerea parametrilor proiectați la instalațiile puse în funcțiune a durat uneori mai mult decît a fost prevăzut inițial. A- ceste deficiențe au contribuit la nerealizarea unor nivele de producție stabilite pentru finul 1965, îndeosebi la îngrășăminte minerale, fire și fibre chimice, celuloză și hîrtie.Aceste lipsuri au fost periodic examinate în colegiul ministerului, pe șantierele de construcții și montaj, cu institutele de proiectare și titularii investițiilor. Ridicarea competenței tehnice și economice a cadrelor de conducere din Minister, din institutele de proiectare și unitățile industriale va permite să se ia a- semenea măsuri care să asigure realizarea producției și a investițiilor la timp și cu o eficiență cit mai ridicată.Proiectul de Directive ale celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român prevede dezvoltarea în continuare a industriei chimice în- tr-un ritm ridicat. In 1970 producția va fi de 2,3 ori mai mare decît în 1965.Și în viitorul plan cincinal se acordă o atenție deosebită creșterii produselor destinate agriculturii. Odată cu creșterea producției, se va urmări în continuare ridicarea calității îngrășămintelor minerale prin îmbunătățirea raportului dintre cele trei elemente fer- tilizante — azot, fosfor, potasiu — creșterea conținutului în substanță activă, fabricarea unor cantități sporite de îngrășăminte concentrate și compuse, livrarea integrală a producției sub formă granulată. Se vor livra agriculturii cantități importante și un sor- liment mai larg de insecticide, fungicide și ierbicide de mare eficacitate, precum și biosti- mulatorii necesari creșterii producției în zootehnie.Se vor pune la dispoziție industriei textile mari cantități de fire și fibre chimice, în- tr-un sortiment mai bogat și de hună calitate ; celorlalte ramuri ale economiei naționale li se va livra un sortiment. de materiale plastice și rășini sintetice.Un rol important în dezvoltarea industriei chimice l-a avut organizarea institutelor 

prevăd crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea cercetării științifice, participarea largă a cadrelor didactice universitare la cercetările din. institute și din întreprinderi. Se pune astfel în evidență faptul că cercetarea științifică din învățămîntul superior este necesară nu numai pentru că activitatea didactică nu poate fi separată de cea științifică, dar și pentru ponderea ei însemnată în cercetarea științifică din întreaga țară. Rapida evoluție a' științei contemporane are mari repercusiuni asupra alcătuirii planurilor și programelor de învățămînt care, corespunzător volumului din ce în ce mai mare de cunoștințe în domeniul respectiv și necesității însușirii la un nivel modern a acestor cunoștințe, ar trebui să capete un număr sporit de ore. Supraîncărcarea planurilor de învățămînt cu un număr prea mare de discipline și ore poate avea însă drept efect pregătirea superficială a studenților. Se impune de aceea raționalizarea continuă a acestor planuri, a programelor analitice, a cursurilor și o orientare corespunzătoare în metodele de predare. Va trebui să se pună accentul nu atît pe creșterea volumului de cunoștințe, cît pe expunerea riguroasă a principiilor de bază, pe sistematizarea și modernizarea metodelor de predare.Corespunzător acestor cerințe, planurile și programele de învățămînt ale Universității bucureștene reflectă tendința școlii superioare române de a se încadra continuu în actualitate și de a introduce, atunci cînd necesitatea dezvoltării științei o cere, noi secții și grupe de specializare. Dintre numeroasele secții create recent în Universitate pot fi menționate fizica macromole- culelor, biofizica, mașini de calcul, statistica matematică, chimia fizică a macromolecu- lelor și altele.în lumina Raportului apar 

și laboratoarelor uzinale de cercetare. Mai mult de un sfert din întreaga producție a industriei chimice din anul 1965 se va obține în instalațiile realizate pe baza lucrărilor proprii de cercetare și proiectare. în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu se propune înființarea unui Consiliu național al cercetării științifice. Consider această măsură deosebit de utilă, deoarece va permite elaborarea unor planuri de cercetare coordonate pe întreaga economie. Se va putea elabora programul de colaborare între institutele A- cademiei, cadrele de specialitate din învățămîntul superior și ministere, în vederea concentrării forțelor de cercetare și a bazei tehnice existente pentru soluționarea celor mai importante probleme prevăzute în planul cincinal.O problemă de mare răspundere este recrutarea și pregătirea persona'ului pentru noile uzine, cu calificarea corespunzătoare tehnicii moderne. S-a creat o rețea de școli profesionale, tehnice și de maiștri, care numai în acest an va pune la dispoziția industriei chimice un număr de circa 6 500 absolvenți. Față de 250 ingineri cîți erau în uzine la naționalizare, în industria chimică lucrează acum peste 6 000 de ingineri.în procesul de creștere rapidă a industriei chimice, al construcției și punerii în funcțiune a unor mari capacități de producție, al însușirii tehnicii de exploatare a instalațiilor cu un înalt grad de automatizare, tinerii absolvenți ai școlilor profesionale, din universități și politehnici au dovedit calități excepționale, însușindu-și într-o perioadă de timp foarte scurtă cunoștințe de înalt nivel tehnic, muncind cu rîvnă și însuflețire pentru organizarea producției.Tineretul nostru, minunatul nostru tineret, a dat dovada capacității sale de a realiza cele mai îndrăznețe planuri, a manifestat o grijă deosebită pentru însușirea unor bogate cunoștințe tehnice, pentru întărirea disciplinei în muncă și realizarea îndatoririlor sale, rod al unei înalte conștiințe socialiste, al devotamentului nețărmurit pentru marea cauză a partidului comunist.Un sprijin de prim ordin în realizarea sarcinilor s-a primit din partea organizațiilor de partid din întreprinderi. Comitetele de partid orășenești, raionale și regionale au controlat și îndrumat în permanență cu o înaltă competență economică și tehnică, activitatea uzinelor și șantierelor. Aceasta a avut o contribuție hotărîtoare în realizarea sarcinilor stabilite.Proiectele de Directive pentru viitorii cinci ani au fost larg dezbătute în schelele petroliere și rafinării, în uzinele chimice și întreprinderile de construcții și montaje. în- t.r-o atmosferă de înflăcărat entuziasm, cei ce lucrează în industria de petrol și chimie s-au angajat să muncească cu elan și nețărmurit devotament pentru desăvîrșirea construcției socialismului, pentru prosperitatea și înflorirea României socialiste.
noi legături între școala superioară și școala de cultură generală. Universitatea este chemată să joace un rol mai mare în modernizarea învățămîntu- lui mediu.La baza muncii noastre, a cadrelor didactice din învățămîntul superior, stă principiul fundamental că formarea unui specialist de înaltă calificare nu poate fi despărțită de activitatea de educare patriotică si cetățenească a studenților. Noi avem datoria să instruim tineretul universitar nu numai cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale culturii, ci. în același timp, să-1 formăm ca un tineret patriotic, luptător ferm pentru triumful politicii marxist-leninîste a partidului nostru. Aceasta cu atît mai mult cu cît majoritatea absolvenților noștri devenind profesori în învățămîntul mediu, noi sîntem în bună parte răspunzători și pentru pregătirea și educarea sutelor de mii de elevi din acest invă- țămînt.Din cele arătate reiese că în fața Universității stau mari sarcini, pentru a căror aducere Ia îndeplinire în bune condiții toate cadrele didactice trebuie să desfășoare o muncă didactică, științifică și politică vie, creatoare, să stăpîneasro în mod profund învățătura marxist-leninistă, să lupte cu toate forțele pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.Intelectualii din țara noastră aderă cu înflăcărare patriotică la măsurile preconizate de Congres, avînd profunda convingere că muncind pentru traducerea lor în fapte vor contribui, alături de ceilalți vrednici oameni ai muncii, la întărirea patriei, la îmbogățirea vieții spirituale a poporului român, la înflorirea României socialiste. Asigurăm Congresul că împreună, profesori și studenți, ne vom strădui să fim demni de grija pe care o manifestă partidul și statul față de învățămîntul superior și că vom lupta pentru ridicarea prestigiului științific al Universității din București, pentru formarea specialiștilor de înaltă calificare de care patria noastră are nevoie.

Cuvîntarea tovarășului

ȘTEFAN VOITEC

Stimați tovarăși,Raportul de activitate al Comitetului Central, înfățișat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectele de Directive privind dezvoltarea economiei naționale și a electrificării țării în anii următori, precum și proiectul de Statut al P.C.R. și cel al noii Constituții sînt documente de covîrșitoare importanță, conținutul lor reflectind cu claritate și pregnanță, linia generală a partidului, justețea politicii marxist-leniniste a statului și partidului nostru, aplicată cu consecvență la condițiile specifice ale României. (Vii aplauze). Adoptarea și traducerea în viață a acestor documente vor asigura partidului, tuturor oamenilor muncii, posibilități sporite pentru cucerirea de noi și tot mai hotărîtoare succese în desfășurarea ireversibilă a operei mărețe de desăvîrșire a construcției socialiste.Raportul de activitate al Comitetului Central, atît de cuprinzător și temeinic elaborat, plin de o mare bogăție de idei, străbătut de combativitate revoluționară, partinică, înfățișează — pe baza unei profunde analize marxiste — bilanțul vastei și rodnicei activități a oamenilor muncii, a întregului nostru popor, desfășurată de-a lungul ultimilor cinci ani sub neabătuta și mereu clarvăzătoarea conducere a partidului. El trasează, totodată, marile sarcini pentru noua etapă în care pășim, conturînd perspectivele luminoase ale propășirii pe mai departe a României socialiste.Cuprinsul Raportului Comitetului Central al partidului, a documentelor pe care le dezbate Congresul, primite cu înflăcărată satisfacție de oamenii muncii, nestăvilitul entuziasm care a îijsoțit în cursul a două luni, discutarea lor pe tot cuprinsul țării, în adunări de partid și în largi consfătuiri de masă, ca și atmosfera de puternică însuflețire în care se desfășoară acest Congres istoric, ne umplu inima de bucurie, ne insuflă optimism și încredere nețărmurită. Sub conducerea partidului. prin muncă devotată, prin forța creatoare a poporului, realizarea sarcinilor din cincinal va fi deplină.Marile succese obținute în dezvoltarea economică și culturală a țării constituie o bază solidă de pornire spre viitor și o garanție, în același timp, a îndeplinirii obiectivelor statornicite în Proiectele de Directive, pentru cincinalul care va începe în 1966. Chezășia sigură a acestor realizări rezidă în consecvența cu care este aplicată linia politică generală a partidului nostru, verificată cu prisosință și reflectată convingător în dezvoltarea complexă', echilibrată și în ritm înalt, a economiei noastre naționale.Tovarăși,In Raportul de activitate al Comitetului Central se menționează că victoria definitivă a socialismului în patria noastră a dus la profunde schimbări social-economice în întreaga structură a societății, ceea ce a făcut ca actuala Constituție, adoptată în anul 1952, să nu mai corespundă.Comisia pentru elaborarea noii Constituții, aleasă de Marea Adunare Națională șl prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a alcătuit proiectul legii fundamentale a României socialiste, supus amplei dezbateri a întregului popor.Marea și unanima însuflețire cu care a fost primit și este discutat pe tot cuprinsul țării proiectul de Constituție arată în modul cel mai convingător că el corespunde etapei actuale de dezvoltare a societății socialiste, întruchi- pînd cele mai profunde năzuințe ale poporului nostru. Textele lui oglindesc cuceririle dobîndite prin neînfricată și neabătută luptă, prin jertfele eroice ale celor mai buni fii ai poporului, ca și premizele dezvoltării viitoare a țării pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste și al trecerii la comunism.Sînt 13 ani de cînd Marea Adunare Națională a adoptat Constituția în vigoare, dar, în acest răstimp s-au săvîrșit transformări profunde. Astăzi avem o economie socialistă unitară, forțele de producție au crescut impetuos, țărănimea a trecut în totalitatea ei pe făgașul cooperativizării socialiste, exploatarea omului de către om a fost definitiv lichidată, au înflorit știința și cultura, organizarea și activitatea statului nostru, s-au perfecționat neîncetat prin dezvoltarea și adîncirea democratismului socialist, bunăstarea materială și nivelul cultural ale celor ce muncesc au crescut fără întrerupere. Sub conducerea partidului, socialismul a triumfat pentru totdeauna la orașe și sate. (Aplauze puternice)Acestea sînt realități însu- flețitoare, rezultatele propriei noastre experiențe. Și acestor realități, acestei experiențe le dă expresie proiectul de Constituție a Republicii Socialiste România.Esența transformărilor revoluționare, a căror consacrare o exprimă prevederile proiectului de Constituție, apare cu toată limpezimea în textele care definesc Republica Socialistă România ca stat al 

oamenilor muncii de la orașe și sate, suveran, independent și unitar, ca și în acelea care consfințesc că întreaga putere aparține poporului, liber și stăpîn pe soarta sa.Merită o examinare adîncă trăsăturile deosebite ale Constituției Republicii Socialiste România : caracterul socialist, științific, profundul realism șl democratism, umanismul prevederilor sale. Mă voi limita, însă, numai la cîteva considerații asupra profundului și consecventului democratism al Constituției.Necesitatea îndeplinirii sarcinilor din ce în ce mai ample și mai complexe ce se pun în fața poporului, pe măsura dezvoltării orînduirii socialiste, impun perfecționarea continuă a organizării și activității statului nostru — principalul instrument al clasei muncitoare și al tuturor celor ce muncesc, în organizarea victoriilor socialismului — perfecționarea realizabilă, îndeosebi, pe calea dezvoltării și adîncirii democratismului socialist.Aceasta a fost una din preocupările principale care au stat în centrul atenției partidului nostru și care și-au găsit concretizarea în numeroase măsuri și acte de stat, care au determinat adîncirea continuă a realității, că, liber șl stăpîn pe soarta sa, poporul participă la întreaga viață de stat.Proiectul noii Constituții, consfințind realitățile noastre, conține noi și numeroase dispoziții, care asigură continua lărgire a democratismului socialist. Astfel, în ce privește problema esențială a puterii, el statornicește că poporul nu este un titular abstract, ci însuși deținătorul ei suveran și efectiv.Toate organele statului, prin care poporul își exercită puterea, sînt constituite într-un sistem unitar, la baza căruia se află Marea Adunare Națională și sfaturile populare, nemijlocit alese prin vot universal, egal și secret.Realizarea unitară a puterii este asigurată prin poziția și rolul organului reprezentativ suprem, singurul îndreptățit să legifereze și sub a cărui conducere și control se desfășoară întreaga activitate de stat.Efectuînd controlul general al aplicării Constituției, fiind unicul competent să se pronunțe asupra constituționalității legilor, el asigură realizarea înaltelor principii ale Constituției. In acest scop se prevede alegerea unei comisii constituționale permanente.în Marea Adunare Națională vor fi dezbătute atît bugetul, cît și planul de stat al economiei naționale, iar comisiile sale vor desfășura o activitate tot mai susținută, întocmind rapoarte și avize nu numai asupra proiectelor de legi, dar și, între sesiuni, asupra normelor cu putere de lege, emise de Consiliul de Stat care vor fi supuse dezbaterii la prima sesiune, potrivit procedurii de adoptare a legilor.Proiectul de Constituție prevede o largă dezvoltare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor. El nu se mărginește numai să proclame a- ceste drepturi, ci le garantează efectiv, prevăzînd ca una din sarcinile cele mai importante ale statului, crearea condițiilor necesare pentru exercitarea lor deplină. Este, de asemenea, subliniat rolul organizațiilor de masă și obștești în scopul creșterii participării ample și organizate a maselor populare la viața politică, economică și culturală a țării și la înfăptuirea controlului obștesc.Adîncirea continuă a democrației noastre socialiste își găsește o puternică reflectare în prevederile referitoare la statornicirea expresă a conducerii colective, ca principiu și metodă de bază în activitatea de stat. Aplicarea acestui principiu este o garanție că hotărîrile adoptate sînt cele mai corespunzătoare cu interesele poporului.Acestea sînt doar unele din cele mai de seamă prevederi ale proiectului noii Constituții, care, în ansamblul lui, dînd viață năzuințelor de veacuri ale poporului nostru și stabilind premizele victoriilor viitoare, fixează ca una din aceste premize conducerea tot mai activă și mai cuprinzătoare a vieții de stat, de către popor.în mersul înainte al societății noastre, tăria de neclintit a democrației socialiste o constituie conștiința înaltă a răspunderii și îndatoririlor fiecărui cetățean față de cuceririle revoluționare, față de patria socialistă, de soarta întregului popor.Partidul comuniștilor, con- ducînd poporul cu fermitate, consecvență revoluționară, cu înțelepciune și. pricepere, la cucerirea puterii de stat, a libertății și suveranității naționale la victoria deplină a socialismului, se bucură de un imens prestigiu, de dragostea și încrederea nemărginită a maselor de oameni ai muncii, care văd în partid chezășia permanentă a realizării intereselor lor fundamentale. (A- plauze puternice). Consfințind această măreață realitate, proiectul de Constituție consacră Partidului Comunist Român, 

rolul de forță politică conducătoare a întregii noastre societăți. (Aplauze puternice).Tovarăși,Proiectul Statutului Partidului Comunist Român, pus în discuție și spre aprobarea Congresului, a prilejuit în cursul temeinicei și amplei sale dezbateri, în toate organizațiile de partid o impresionantă mărturie a coeziunii de nezdruncinat a rîndurilor partidului și a unității sale de monolit, a încrederii nețărmurite și adeziunii depline manifestate de toți membrii săi, față de normele și principiile marxist-leniniste, privitoare la activitatea partidului revoluționar al clasei muncitoare, față de întreaga noastră societate ; el a atras participarea activă, larga intervenție a membrilor de partid.Și este firească această satisfacție și masivă adeziune.Document de uriașă însemnătate principială și politică, Proiectul de Statut al Partidului Comunist Român sintetizează și generalizează bogata și îndelungata experiență organizatorică a partidului, constituie o expresie a abordării creatoare a învățăturii marxist-leniniste despre partidul de tip nou. în el sînt cuprinzător oglindite schimbările calitative intervenite în viața partidului și a întregii societăți, creșterea forței și maturității lui, trăsăturile caracteristice partidului în stadiul său actual de dezvoltare.La cel de-al IX-lea Congres, partidul nostru este mai puternic ca oricînd în decursul glorioasei sale existențe. Sub steagul său de luptă, se află astăzi puternicul detașament al celor peste 1 450 000 de comuniști — muncitori, țărani, intelectuali — cei mai buni fii ai patriei socialiste. împletind experiența bogată a vechilor cadre de partid, călite în focul bătăliilor revoluționare, cu elanul tinerilor comuniști intrați în anii din urmă în rîndurile sale, partidul înconjurat de dragostea fierbinte și încrederea maselor, își îndeplinește cu cinste rolul de forță politică conducătoare a societății noastre, de călăuză fermă a poporului spre culmile cele mai înalte ale progresului social, ale civilizației umane. (Aplauze puternice)în cadrul lucrărilor Congresului, numeroși tovarăși s-au referit cu competență, cu îndreptățită mîndrie la prevederile caracteristice ale Proiectului de Statut și, desigur, își vor mai spune cuvîn- tul și alții. Aceasta este o ilustrare grăitoare a interesului și răspunderii cu care întregul partid privește conținutul legii sale de bază.Să-mi fie îngăduit să mă opresc asupra a ceea ce consider că este astăzi, nu numai binevenit, dar și necesar în condițiile luptei pentru desăvîrșirea construcției socialiste și treptata înaintare spre cea mai înaltă formă a societății omenești, societatea comunistă și, anume, asupra denumirii de Partid Comunist Român, pe care cu atîta însuflețire Congresul a statornicit-o gloriosului nostru partid. (Vii aplauze)Este de netăgăduit că această denumire concordă întru totul cu rolul și caracteristicile partidului nostru în aetu- ala etapă, ea fiind totodată legată de cele mai luminoase pagini ale istoriei mișcării muncitorești dinainte șl de după primul război mondial. Este o logică strînsă, de ordin istoric și structural, în adoptarea acestei denumiri. Ea corespunde trecutului și prezentului dar și viitorului.Trecutului — prin tradiția ce ne leagă de acea primă carte de căpătîi a mișcării muncitorești-revoluționare din lumea întreagă, Manifestul Partidului Comunist, elaborat acum 118 ani de genialii întemeietori ai socialismului ; științific, operă tălmăcită la noi încă din anul 1892 si răspîndită în mii și zeci de mii de exemplare în România de către vechea mișcare socialistă.De asemenea, titulatura este strîns legată de tradiția de luptă neînfricată a partidului de avangardă al muncitorimii din țara noastră, Partidul Comunist din România. Crearea. Partidului Comunist din România, cu 44 de ani în urmă, într-un moment de răscruce al mișcării muncitorești din țara noastră și din toată lumea, a însemnat înmănunche- rea într-un program de luptă a idealurilor și năzuințelor celor mai înalte ale clasei muncitoare, ale poporului, ridicarea pe o treaptă superioară a nobilelor tradiții ale mișcării noastre muncitorești și ale încercatului nostru popor. A însemnat, de asemenea, făurirea în România a partidului revoluționar de tip nou, călăuzit de înțeleaptă și invincibila învățătură marxist-leninistă, partid care a condus clasa muncitoare, poporul nostru la izbînda de azi a socialismului. (Aplauze puternice).Numele unui partid trebuie să ilustreze nu numai trecutul de luptă și stările de lucruri prezente, ci și țelul către care merge. De aceea, titulatura corespunde întocmai viitorului ce se întrevede la orizont. Am realizat socialismul, ne aflăm în faza desăvîrșirii lui și ne vom îndrepta pașii, treptat dar hotărîți, spre 

orînduirea comunistă. Este deci firească denumirea de Partid Comunist, tot așa precum este firesc ca statul nostru să se numească astăzi Republica Socialistă România. (Apiauze puternice).Denumirea aclamată de Congres este totodată un emoționant omagiu adus luptei eroice a comuniștilor pentru' lichidarea asupririi și exploatării capitaliste, pentru victoria deplină a socialismului în patria noastră.Tovarăși,Se cuvine să subliniem că, în pofida sciziunii intervenite în mișcarea muncitorească, comuniștii și socialiștii de stingă au militat permanent, între cele două războaie mondiale, pentru, unitatea de acțiune a detașamentelor clasei muncitoare, pentru lupta comună împotriva dușmanului comun.înfrîngînd grele împotriviri, unitatea de acțiune s-a închegat totuși și atunci. E adevărat, vremelnic, dar în multe împrejurări. Prin ea a fost posibilă mobilizarea cu succes a maselor largi de oameni ai muncii și s-au putut afirma forța și rolul conducător al clasei muncitoare.Nenumăratele acțiuni din acele vremuri, ale muncitorilor mineri, metalurgiști, forestieri, portuari, constructori, tipografi, eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din anul 1933, bătăliile de clasă împotriva instaurării fascismului, s-au desfășurat în cadrul unității de acțiune, inițiată, condusă și urmărită cu perseverență de partidul comuniștilor, sprijinită de mulți dintre socialiști, social-democrați, de numeroase elemente progresiste convinse de imperativul unității de clasă.Cu adincă emoție gindul se duce înapoi către acele zile de neuitat din primăvara anului 1944, cînd unitatea de acțiune a clasei muncitoare, temelia de granit a unității depline de mai tîrziu, se pecetluia sub semnul luptei pentru zdrobirea fascismului și eliberarea țării.înfăptuirea, de la partid la partid, a Frontului Unic Muncitoresc, comunist-social-de- mocrat, în timpul celei mal crunte terori dezlănțuite de dictatura militaro-fascistă, a marcat un moment decisiv în istoria mișcării revoluționare muncitorești din țara noastră. Frontul Unic Muncitoresc a devenit coloana vertebrală a unirii tuturor forțelor politice, patriotice și democratice, în lupta pentru înfăptuirea insurecției armate, pentru instaurarea puterii populare. Totodată, el a constituit una din etapele esențiale pe drumul spre realizarea unității depline, organizatorice, politice și ideologice, sub steagul atotbiruitor al marxism-leninis- mului. (Aplauze puternice).Partidul Muncitoresc Român, care a condus glorios clasa muncitoare, poporul nostru, din biruință în biruință, este rezultatul unirii dintre Partidul Comunist Român și Partidul social-democrat, înfăptuită la Congresul din februarie 1948. Această unire a fost urmarea firească a unui îndelungat și laborios proces de clarificare ideologică, de a- propiere tovărășească a mîli- tanților, în toiul grelelor lupte duse de clasa muncitoare, pentru cucerirea puterii, ca și împotriva elementelor și ideologiei reformiste, unificarea a însemnat triumful deplin al marxism-leninismului în mișcarea muncitorească din România.Unitatea organică realizată în 1948 — precedată de alt e- veniment de importanță hotărîtoare, unitatea sindicală, închegată imediat după eliberare — a fost desigur rodul acțiunii conștiente și neabătute a conducerilor și membrilor celor două partide muncitorești. Ea s-a realizat nu ca urmare a unor tranzacții sau compromisuri, ci pe baza intereselor de clasă, revoluționare, ale proletariatului.Punînd capăt dezastruoaselor lupte fratricide, unitatea deplină a mișcării noastre muncitorești a corespuns în- trutotul momentului istoric, vechilor năzuințe precum și voinței nestrămutate a proletariatului, care, devenind clasă conducătoare a susținut cu fermitate necesitatea înfăptuirii unui singur stat major de luptă al său — partidul unic marxist-leninist.Privind în urmă la drumul îndelungat al mișcării muncitorești din România, pe parcursul unei existențe . de a- proape un secol, drum stropit cu sînge, înnobilat de un șir neșfîrșit de jertfe și de lupte vrednice de cinstire, putem ti mîndri de a fi înfăptuit partidul unic al clasei muncitoare și de a fi dat astfel patriei ■forța politică invincibilă, care a făcut posibile toate realizările din etapa regimului de democrație populară pînă îa România socialistă de astăzi. (Aplauze puternice).Partidul Muncitoresc Român s-a achitat cu cinste de misiunea sa de forță politică conducătoare în Republica Populară Română.In Republica Socialistă România, Partidului Comunist Român îi revine misiunea istorică de a împlini sarcinile ce voi' fi stabilite de cel de al IX-lea Congres al său, de a conduce opera grandioasă a desăvîrșirii construcției socialiste, mergind mai departe spre orînduirea comunistă.Tovarăși,Raportul Comitetului Central supune aprobării Congresului propunerea ca membrilor de partid care înainte de 23 August 1944 au desfășurat o activitate permanentă în mișcarea revoluționară, fără
(Continuare în pag. a Ill-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)să fi fost atunci membri ai Partidului Comunist, ca și celor care au făcut parte din fostele partide social-democrat și socialist, în anii regimului burghezo-moșieresc, să /■’fi se acorde vechimea în partid - ■ din momentul intrării lor în 
J mișcarea revoluționară muncitorească. In același timp urmează să se acorde toată grija și să se dea posibilitatea folosirii în munca de partid a experienței vechilor cadre, mai în vîrstă. Se arată astfel, o binemeritată prețuire activității desfășurate de militanții clasei muncitoare în anii grei ai regimului burghezo-moșieresc, ca și după eliberare, împotriva dușmanului de clasă și pentru a- firmarea idealurilor înalte ale , mișcării muncitorești din țara noastră. Este o dovadă emoționantă a respectului și căldurii tovărășești cu care sînt înconjurați de partid militanții cu îndelungat stagiu în mișca-
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înscriindu-mă la cuvînt și urcînd la tribuna acestei istorice adunări a comuniștiloi’ din România, mărturisesc, iubiți și stimați tovarăși, că am cedat unui îndoit imbold interior : întîi, aceluia de a aduce respectuosul meu omagiu Congresului partidului și, prin el, întregii obști a comuniștilor din țara noastră și întregului nostru popor muncitor care, sub conducerea viguroasă a Partidului Comunist Român, călăuzit de încercatul său Comitet Central, clădește, cu stăruință pilduitoare pentru întreaga lume, magnificul edificiu al socialismului și comunismului în draga noastră țară, în România socialistă de astăzi și comunistă de mîine.In al doilea rînd. tovarăși, nu puteam rezista dorinței de a participa și eu, ca delegat al comuniștilor din regiunea Clujului, la discutarea atît de importantelor probleme ce se dezbat* în sînul acestui suprem for de partid.Pe răbojul vremilor ce curg necontenit, aceste șase zile ale lunii iulie 1965 vor fi, desigur, scrise cu litere mari și de foc; se dăltuiesc acum trei pietre unghiulare ale existenței poporului și țării noastre: Directivele Partidului Comunist Român, Statutul Partidului Comunist Român și Constituția Republicii Socialiste România. Nemăsurata pondere a acestor trei teme mă face să corectez pe venerabilul nostru cronicar moldovean și să afirm că — sub conducerea partidului clasei muncitoare — s-a sfîrșit cu starea cînd bietul om era sub cîrma vremurilor, ci, dimpotrivă, azi vremurile sînt sub puterea omului, sub puterea omului socialist.Vă cer îngăduința ca, ple- cînd de Ia mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu la întîlni- rea cu oamenii de știință, să mă opresc asupra unor componente în legătură cu știința și mai ales cu școala.Este meritul clasicilor mar- xism-leninismului de a fi pus la temelia zidirii societății comuniste știința. Iată, acest nedezmințit adevăr cuprins — pentru a fi aplicat și a-1 face să rodească din plin — în Directive, în Statut și în Constituție ! Fericită țară, de trei ori fericită, care își înteme

rea revoluționară a poporului nostru.
Tovarăși,în Raportul Comitetului Central se subliniază cu claritate poziția consecventă a partidului și a țării noastre în problemele unității întregii mișcări comuniste și muncitorești internaționale și ale coeziunii țărilor sistemului mondial socialist, probleme de însemnătate primordială pentru mișcarea revoluționară a clasei muncitoare, pentru progres social și pace în toată lumea.Partidul nostru activează cu fidelitate nestrămutată pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, considerînd aceasta ca o supremă datorie interna- ționalistă. El își va aduce în continuare întreaga contribuție la apărarea acestei cauze vitale, sub steagul marxism- leninismului, în spiritul internaționalismului proletar.In Declarația din aprilie 1964, document care exprimă preocuparea neobosită a partidului nostru pentru creșterea 

iază puterea și trăinicia pe dreptatea socială, pe cultură și știință !Am ascultat cu încordată atenție și am întîmpinat cu entuziasm luminoasele indicații programatice cuprinse în Raportul Comitetului Central, atît de convingător și răspicat rostite de tovarășul prim-se- cretăr Nicolae Ceaușescu, privitoare la organizarea pe temelii solide a cercetării științifice și a școlii, la dezvoltarea neostoită a științei, artei și literaturii. Consider drept cea mai înțeleaptă soluție în această privință crearea Consiliului național al cercetării științifice, organ menit să asigure fundamental — printr-o muncă colectivă și pătrunsă de o înaltă răspundere — cultivarea și progresul științei în toate instituțiile competente din,țara noastră. Programul e măreț,. avîntul e uriaș, ca unul cejizvorăște din realele necesități ale zidirii României so- 'cialiste, ca și din nevoia de a valorifica cu discernămînt, dar și cu toată dragostea, moștenirea culturală a gloriosului nostru trecut multisecular. La baza întregii noastre activități vom pune nestăvilita vrere de a face să triumfe adevărul pe care-1 căutăm și-l descoperim la,lumina și cu metoda mate- rialist-dialectică pe care o mînuim cu neclintită fidelitate ca pe o călăuză sigură și fără greș în gîndirea și acțiunile !noastre.Adresată oamenilor de creație literară și artistică, ne-a mers și nouă, istoricilor, de-a dreptul la inimă emoționanta evocare a frumuseților patriei și a vredniciei poporului —■ popor care milenii de-a rîndul a creat pe aceste meleaguri, muncind din straja dimineții și pînă în noapte și și-a apărat glia, strămoșească, luptînd cu dîrzenie pentru o viață mai bună, pentru progres social.Și noi, istoricii, fii ai aceleiași țări, români, maghiari, germani și de alte naționalități, sîntem pe deplin convinși de nevoia continuării asidue a cercetărilor în ogorul istoriei patriei, de obligația noastră morală de a aprofunda și lărgi atîtea aspecte din trecutul nostru încadrînd istoria României la locul ce i se cuvine în complexul lumii universale. 

necontenită a forțelor socialismului și întărirea unității mișcării comuniste mondiale, se arată cu îndreptățire că ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești frățești reprezintă esențialul și aceasta este infinit mai puternic decît orice deosebire de vederi. (Vii aplauze).în împrejurările de azi, deosebit de prielnice desfășurării luptei popoarelor pentru pace, libertate, independență națională, democrație și socialism, coeziunea și unitatea partidelor comuniste și muncitorești, precum și a țărilor socialiste, constituie premiza fundamentală a creșterii puterii și influenței socialismului în lumea întreagă, a zădărnicirii acțiunilor războinice ale imperialiștilor și a oricăror a- tentate ale acestora la libertatea și independența popoarelor, pentru salvgardarea păcii în lume.
Tovarăși,„Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român

în cercetarea și studierea trecutului, noi ne vom strădui să oglindim faptele cu o riguroasă obiectivitate științifică pe baza concepției noastre despre lume, a materialismului istoric, în desăvîrșită conformitate cu adevărul și cu realitatea istorică, ferindu- ne de a urma, necritic, niște clișee izvorîte din tendințe pseudo-științifice de apologie sau de o viziune unilaterală a evenimentelor și fenomenelor petrecute. Vom depune cu toții, într-o muncă colectivă, tovărășească și frățească, români, maghiari, germani și istorici de alte naționalități, toate eforturile și întreaga noastră pricepere pentru a da științei istorice marxiste românești întreaga splendoare, continuînd tradițiile progresiste ale înaintașilor noștri — în frunte cu Bălcescu, Xeno- pol, Iorga și mulți alții — iar istoriei patriei întreaga strălucire de care vrednică este.Ca cetățean al acestei țări, ca istoric și dascăl, nu pot să nu-mi manifest pentru toate acestea mîndria de a face parte din Partidul Comunist Român, de a-mi exprima toată recunoștința și gratitudinea față de această forță conducătoare a patriei și poporului nostru.Sîntem adînc recunoscători pentru înalta apreciere ce se dă școlii și dăscălimii, științei și oamenilor de știință și cultură. Clujul este un puternic centru de știință, cultură și artă. în care intelectuali români, maghiari, germani și de alte naționalități slujesc cu entuziasm, cu devotament același scump idea], urmează cu credință politica înțeleaptă a partidului, pentru înălțarea patriei noastre, a tuturora, România Socialistă. In numele acestei intelectualități, ne angajăm să mergem cu hotărîre, neabătut, pe această cale luminoasă. Grijii' partidului pentru școală, în general, și pentru universități și institute superioare, în special, noi, profesorii, nu putem să-i răspundem mai cu vrednicie decît asigurîndu-1 că ne vom face datoria.Mă declar cu totul de acord cu rolul pe care îl acordă conducerea partidului învăță

va î'ămîne înscris, cu litere de aur în istoria României“, a- răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, în încheierea raportului său. Și e firesc să fie așa, întrucît acest Cong'res istoric va stabili sarcini și va lua. hotărîri determinante pentru continua, și multilaterala înflorire a țării. El deschide largi și luminoase perspective partidului, poporului, patriei noastre socialiste.Sub conducerea înțeleaptă a partidului comunist, minunatul nostru popor, traducînd cu succes în viață politica mar- xist-leninistă a partidului și îndeplinind sarcinile și hotă- rîrile acestui Congres, va face ca în anii noului cincinal, țara să fie tot mai puternică și mai bogată, să crească bunăstarea, să se dezvolte știința, tehnica și cultura, să se adîncească opera măreață, căreia cu toții îi dăruim toate. strădaniile noastre — desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră. (Aplauze puternice).De curînd, marele scriitor cetățean Tudor Arghezi, spunea atît de sugestiv, făcînd tabloul vieții noastre noi socialiste : „România are un vi-, itor strălucit, care a și început“...Da, a început, prin înțelepciunea și hotărîrea partidului, prin munca, talentul și însuflețirea întregului nostru po
por. (Aplauze prelungite).

mîntului .superior chemat să asigure specialiști de înaltă pregătire.Acum sîntem și mai convinși de imensul rol pe care îl are școala, de la cea primară și secundară pînă la cea superioară, în construirea societății socialiste, în formarea omului nou. Pătrunși de răspunderea pe care o avem față de partid și de popor, am depus și vom depune și de acum încolo toată energia și priceperea pentru ca să facem din școala noastră o școală a vieții, școala socialistă — școală care trezește și promovează energia omului în toate direcțiile.în dezvoltarea continuă . a școlii, adaptînd-o la cerințele vitale ale zidirii lumii celei noi, vom ține seamă de specificul țării noastre și de tot ceea ce a fost cinstit, curat și progresist în școala românească, precum și de tot ceea ce este mai avansat în știința pedagogică universală.Școala —■ și îndeosebi școala superioară — plămădește valorile, formează caracterele și oțelește voințele. întreaga istorie a învățămîntului universitar și superior face demonstrația certă a însemnătății și rolului pe care-1 au universitățile în formarea oamenilor de știință, în creația și promovarea științei. Nu poate fi format un om de știință teoretică sau aplicată fără ca ucenicul să nu fi avut un maestru, el însuși un adevărat om de știință.Spre continua perfecționare a corpului didactic la cel mai înalt nivel profesional, politic și ideologic trebuie să se ■ îndrepte —■ socotesc eu —■ toată solicitudinea și atenția noastră, căci de valoarea corpului didactic depinde în cea mai mare măsură valoarea școlii noastre.Făgăduim să fim exemple vii ale profesorului comunist: ne legăm să contribuim la continua îmbunătățire și desăvârșire a învățămîntului nostru și, astfel, la cimentarea sigură a creației științifice nu numai prin activitatea noastră de fiecare zi, dar și punîndu.- ne la dispoziția partidului și guvernului în această acțiune toată știința și conștiința noastră.Achitîndu-ne de această măreață sarcină, vom da partidului cea mai autentică și bine primită dovadă de comuniști întregi, iar nouă înșine conștiința datoriei împlinite față de partid, față de țară și față de popor ne va fi cea mai înaltă podoabă și cea mai frumoasă răsplată.
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Tovarăși,Țara urmărește în aceste zile lucrările Congresului cu adîncă atenție și desăvîrșită încredere. Aceasta izvorăște din faptul că, de-a lungul a- nilor de luptă ilegală și celor de construcție a orînduirii socialiste, toți oamenii muncii din patria noastră s-au convins că politica partidului reprezintă interesele și năzuințele lor fundamentale. Pentru că exprimă fidel și din plin aceste interese și aspirații, Raportul de activitate al Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este întîmpinat cu unanimă aprobare de Congres, de partid și de țară. Acest document, care constituie o analiză științifică multilaterală a întregii noastre vieți politice, economice, cultural-sociale, fixează cu precizie jaloanele dezvoltării viitoare a țării noastre. Raportul trasează obiectivele fundamentale, definite limpede în conținutul lor și eșalonate realist în timp, privind dezvoltarea forțelor de producție, îndreptîndu-le în primul rînd spre continuarea neabătută a industrializării socialiste, linia de bază a politicii economice a partidului și a țării noastre, spre mobilizarea susținută a rezervelor și posibilităților agriculturii socialiste, spre promovarea perseverentă a progresului în toate domeniile.Pe bună dreptate, Raportul Comitetului Central subliniază că, înfăptuind sarcinile dezvoltării sale socialiste continue, poporul nostru își aduce și pe această cale contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea prestigiului socialismului în întreaga lume, la sprijinirea forțelor care luptă pentru progres social, pentru eliberarea din jugul colonialismului și imperialismului. (A- 
piauze puternice).O importanță deosebită, principială și practică, are expunerea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la poziția partidului și statului nostru în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale relațiilor dintre partidele comuniste și statele socialiste. Nu există membru al partidului, cetățean al țării noastre care să nu înțeleagă, cu rațiunea și cu inima, și să nu fie devotat trup și suflet poziției partidului nostru, care pornește de la ideile dominante ale grijii pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, pentru coeziunea țărilor sistemului mondial socialist, pentru apărarea păcii și socialismului. (Aplauze îndelungi).Partidul nostru întreg este acela care își exprimă prin Raportul Comitetului Central profunda încredere că deosebirile de vederi ce apar între partidele frățești pot fi soluționate în spiritul stimei reciproce, prin discuții tovărășești de la partid la partid, pe baza respectării consecvente a normelor fundamentale ale relațiilor dintre partide, în concordanță cu învățătura marxist-leninistă. Partidul nostru întreg este acela care își exprimă prin Raportul Comitetului Central profunda încredere că pe aceste baze, ceea ce unește veșnic pe comuniștii din toată lumea va sfîrși prin a triumfa asupra a ceea ce astăzi îi desparte în mod temporar. (Vii aplauze).Raportul Comitetului Central arată de asemenea că trăsăturile fundamentale ale politicii externe a țării noastre se bazează pe principiile respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne și că dezvoltarea relațiilor frățești cu toate țările socialiste e considerată de țara noastră drept o datorie a sa interna- ționalistă.•Poporul nostru își afirmă 

solidaritatea sa de neclintit în jurul acestor poziții fundamentale ale partidului, exprimate în Raportul Comitetului Central, și pe care el le urmează cu tot . devotamentul și toată fermitatea. (Aplauze 
îndelungi).

Tovarăși,Raportul Comitetului Central acordă o îndreptățită a- tenție necesității îmbunătățirii continue a formelor și metodelor folosite în conducerea și planificarea economiei — și cîteva aspecte ale acestei probleme constituie obiectul cu- vîntului meu.Ținînd seama că nu există tipare sau rețete unice, partidul desfășoară o intensă activitate creatoare, căutînd soluțiile cele mai corespunzătoare pentru rezolvarea problemelor noi pe care le ridică construirea socialismului în fiecare etapă ; îmbunătățirea întregii munci de organizare și conducere planificată a e- conomiei naționale este astfel strîns legată de activitatea teoretică și practică a partidului.Ar fi contrar experienței și prea simplist să se considere că economia socialistă, prin virtuțile sale interne, se dezvoltă fără greutăți, potrivit u- nor legi care-i asigură în orice condiții și în mod automat o evoluție ascendentă. Analiza realității scoate la iveală, ca în orice tablou, pe lingă lumini — și umbre, alături de succese — lipsuri și dificultăți. Dat fiind caracterul planificat ăl economiei noastre și lăsînd la o parte influența factorilor ce nu.depind de voința noastră — nu e o greșeală să afirmăm că o bună parte a acestor dificultăți izvorăsc din imperfecțiuni sau lipsuri ale metodelor de conducere și planificare a economiei, pe diverse trepte ierarhice.Orice îmbunătățire a acestor metode nu poate avea în,să decît un singur sens, acela subordonat realizării sarcinilor determinate de politica economică a partidului și nu . poate călca legile obiective caracteristice economiei socialiste — legea dezvoltării plani- ce proporționale a economiei naționale, legea valorii, legile reproducției socialiste lărgite și altele. Orice contradicție între metodele practice de conducere a economiei și a- ceste coordonate fundamentale duce la situația în care viața economică începe să infirme formele sale de conducere, iat faptele să contrazică prevederile planului.Pornind de la aceste considerente generale, de la început trebuie să spun că proiectele partidului nostru în a- ceastă direcție prevăd, corespunzător nivelului de dezvoltare a economiei și a sarcinilor etapei în care ne găsim, unele îmbunătățiri ale formelor și metodelor, dar nu o modificare a principiilor organizării și planificării economiei naționale, întrucît experiența de pînă acum a dovedit pe deplin viabilitatea și eficiența acestora în condițiile țării noastre.Așa cum subliniază raportul, centralismul democratic va rămîne în. continuare principiul fundamental de organizare a activității economice.Planul nostru este instrumentul realizării unei politici, el afirmă o voință, stabilește obiective, el are sarcina de a aduce ordine, coerență și e- conomie maximă a resurselor.De aceea, întărind continuu rolul organelor centrale în ce privește stabilirea cadrului general de dezvoltare a economiei, este necesar totodată să dezvoltăm neîncetat pe toate treptele inițiativa creatoare a oamenilor muncii, a întreprinderilor și a organelor locale, deschizînd un cîmp larg de a

plicare spiritului gospodăresc al maselor.Principiul conducerii colective va fi aplicat cu și mai multă consecvență și fermitate, pe toate verigile și în toate etapele de muncă, astfel ca deciziile luate să fie rodul gîn- dirii colective. Aplicarea acestui principiu trebuie însoțită de stabilirea precisă și fără echivoc a sarcinilor fiecărei persoane, a aportului și răspunderii ei în cadrul muncii colective.Exercitîndu-și rolul conducător în toate domeniile vieții sociale, partidul privește conducerea și planificarea e- conomiei drept un domeniu în care se îmbină într-un grad înalt economicul cu politicul. Aceasta este adevărat nu numai în ce privește determinarea liniilor fundamentale po- litico-economice de perspectivă, ci și în ce privește aspectele concrete ale muncii de planificare. Repartiția venitului național între fondul de consum și cel de -acumulare pune față în față prezentul și viitorul. A lăsa fondul de acumulare, necesar investițiilor, deci dezvoltării economiei, să muște adînc din fondul de consum înseamnă a încetini creșterea nivelului de trai al poporului; dimpotrivă, a diminua fondul de acumulare, baza reproducției socialiste lărgite, înseamnă a reduce ritmul de dezvoltare și a prelungi rămînerea în urmă a e- conomiei. Determinarea proporțiilor respective e o hotărîre prin esența sa politică, întrucît prin ea se definește ziua de azi și ziua de mîine 
a țării. (Aplauze puternice). Același lucru este adevărat și pentru repartiția fondului de acumulare între sectoarele e- conomice și cele social-culturale, pentru repartiția între diversele ramuri ale economiei, stabilind prioritatea acestora pentru așezarea teritorială a forțelor de producție etc., etc.Cineva a spus că a planifica înseamnă în fapt a face un nesfîrșit șir de alegeri între diversele necesități, deseori aspre alegeri, căci satisfacerea necesităților nu se poate face prin adunarea, lor, ci numai prin triere.. Aceste trieri sînt, în mai mare sau în mai mică măsură, hotărîri determinante pentru condițiile vieții poporului. De aceea partidul nostru stă ferm pe poziția că dreptul suveran al țării de a lua aceste hotărîri nu poate fi nici cedat, nici împărțit, nici fărîmițat. (Aplauze vii, 
puternice).în lumea de azi circulă o noțiune, aceea a tehnocratului, adică a specialistului care, stăpînind profund cunoștințele domeniului respectiv, în activitatea sa de conducere face abstracție de om. Iar o- mul 1 rebuie înțeles și ca o sumă de aspirații și nevoi individuale, dar și ca o sumă a aspirațiilor și nevoilor colectivității din care el face parte. Din cauza copacilor, tehnocratul nu vede pădurea — și acest păcat e comun oricărui tehnocrat, fie că se o- cupă de problemele economice interne, fie de cele internaționale.Partidul nostru, prin întreaga sa activitate teoretică și practică, combate în munca de conducere a economiei noastre aceste aspecte care, pînă la urmă, nu constituie decît forme evoluate ale subiectivismului și ale voluntarismului, adversarii cei mai periculoși ai conducerii economiei socialiste. Partidul a reușit prin munca sa politico- ideologică să țină mereu a- prins în conștiința constructorilor economiei noastre farul obiectivelor finale politico- economice — făurirea unei e- conomii proporționale și echilibrate, în continuă dezvoltare, bază materială a noii societăți socialiste.

în acest fel procesul, conștient dirijat, de consolidare și dezvoltare a economiei naționale, unitară în structura : sa socialistă și organic sudată între diversele ei sectoare, s-a identificat cu procesul de eliminare a nedreptății sociale de clasă — și, așa cum precizează raportul — cu procesul de eliberase și desăvîrșire a formării depline a națiunii noastre, în cadrul și mulțumită orînduirii socialiste. (A- 
plauze).în activitatea sa de conducere a economiei, partidul ține seama permanent de criteriile orientative fundamentale — productivitatea ridicată a muncii, serii economice de producție, rentabilitate, introducerea tehnicii noi, colaborarea frățească și coordonarea economică cu țările membre C.A.E.R. și cu toate celelalte țări socialiste, schimburile economice internaționale — confruntîndu-le însă cu nevoile, posibilitățile, proporțiile, cu caracterul etapelor, într-un cuvînt cu realitățile economiei noastre naționale și ale vieții internaționale.Partidul nostru, a căutat totdeauna să găsească metodele de conducere a economiei fiecărei etape, pornind de la învățătura leninistă de a nu se depărta niciodată de viață. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,Experiența pozitivă și negativă a trecutului și cerințele sporite ale stadiului actual conturează o serie de probleme practice ale îmbunătățirii metodelor de conducere și de planificare a economiei naționale.Planul economic, în conformitate cu prevederile noii Constituții, va fi supus aprobării Marii Adunări Naționale. Această măsură va reprezenta o formă superioară de aplicare a principiilor muncii colective și a central: :ului democratic. Fără a anticipa a- supra modului în care Marea Adunare Națională va hotărî să-și exercite această nouă atribuție, este de prevăzut că această aprobare va da o mai adîncă fundamentare obiectivelor planului și fermitate sporită realizării acestora.Sarcinile cuprinse în Directive vor fi transpuse într-un plan cincinal, defalcat pe ani, ceea ce va permite ca planurile anuale să fie pregătite într-o singură etapă și nu în două, ca în prezent. în acest fel se va economisi un mare volum de muncă atît la organele centrale cît și la întreprinderi, dînd putința organelor de planificare să se consacre mai mult analizelor de fundamentare și urmăririi e- xecutării planului, iar celor de conducere executivă — problemelor de îndrumare și control.în ultimii ani a existat o preocupare pentru îmbunătățirea metodologiei de planificare la nivelul economiei naționale, care a dat rezultate mulțumitoare. în schimb, planificarea în cadrul ramurilor a rămas în urmă, avînd drept corolar desele, aș spune exageratele, modificări făcute de ministere în planurile întreprinderilor în subordine. Acest lucru a fost foarte bine ilustrat aici de tov. Oniga. O metodologie greoaie, cu un volum de muncă impresionant, se poate întîlni și în planificarea financiară a întreprinderilor, lucru de care răspunde Ministerul Finanțelor. Este necesar ca organele departamentale să analizeze chiar de pe acum metodologia lor de planificare, prin prisma eficienței acesteia, stabilind un sistem de repartizare a planului pe întreprinderi, pe bază de fundamentare tehnico-eco- nomică cît mai reală și urmărind o stabilitate mai mare a planurilor la nivelul întreprinderilor.în domeniul metodologiei este necesar să fie perfecționat sistemul general de indi- . catori ai planului de stat. în actualul sistem nu și-au găsit o rezolvare corespunzătoare o serie de indicatori de cea mai
(Continuare in pag. a IV -a)
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IX-LEA CONGRES AL
Cuvintarea tovarășului

ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

(Urmare din. pag. a IlI-a) mare importanță, cum sînt de pildă, indicatorii calității și nivelului tehnic al producției, indicatorii care să exprime cit mai complet productivitatea muncii și multe altele. Perfecționarea sistemului trebuie să urmărească stabilirea u- nor indicatori care să exprime fidel obiectivele fixate prin plan și să permită aprecierea reală a rezultatelor obținute.In îmbunătățirea muncii de planificare și a metodologiei ei, un rol important și de mare răspundere revine Comitetului de Stat al Planificării.îmbunătățirea activității C.S.P. trebuie să meargă pe linia întăririi principiului muncii colective, nu numai în interiorul său, ci și în colaborarea cu celelalte organe centrale și locale, eliminîndu-se manifestările de subiectivism, deficiențele în fundamentarea propunerilor, pornirea spre automulțumire.Un domeniu în care se impun măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității este cel al aprovizionării tehnico- materiale. Sistemul actual nu mai corespunde stadiului de astăzi al dezvoltării forțelor de producție și repartizării teritoriale a acestora. Vor trebui îmbunătățite organizarea și metodologia aprovizionării tehnico-materiale, stabilindu- se relații de lungă durată între întreprinderi și simplifi- cînd actualul sistem de raporturi contractuale.Caracteristic construcției socialiste este economia riguroasă în folosirea tuturor resurselor — nu numai la scara întreprinderii, ci pe proporțiile întregii economii naționale. Pentru noi, acest adevăr este cu atît mai profund cu cît singurele resurse materiale ale dezvoltării noastre economice sînt munca poporului și avuțiile naturale ale teritoriului. Noi evităm îndatorarea externă a statului, nu acceptăm capital străin, nu recurgem la credite decît în limitele comerciale uzuale. Chiar în colaborarea noastră frățească cu țările socialiste — colaborare ce reprezintă un factor important pentru dezvoltarea tuturor țărilor socialiste — căutăm să nu dăm mai puțin decît primim. Toate acestea ne fac drumul ceva mai aspru, în schimb însă roadele muncii poporului îi aparțin în întregime lui și — după cum se subliniază în raportul Comitetului Central — sprijinim independența noastră politică prin independența economică. (Aplauze puternice).Linia pe care o urmăm ne obligă însă să socotim cu multă chibzuință dacă vrem să scoatem maximum de efecte din sursele noastre limitate. Aceasta poate aduce u- neori încordări în balanțele noastre materiale. De aceea, simultan cu îmbunătățirea metodologiei aprovizionării tehnico-materiale, va trebui să îmbunătățim politica noastră a stocurilor și rezervelor, în care uneori nevoile de e- conomii imediate au precumpănit asupra asigurării desfășurării ritmice și calitative a producției.Sistemul cointeresării materiale — pîrghie economică de cea mai mare importanță a statului — trebuie axat pe criterii corespunzătoare sarcinilor fiecărei etape. Pentru perioada 1966—1970, cointeresarea materială a întreprinderilor trebuie să acționeze în direcția introducerii tehnicii noi, a îmbunătățirii calității produselor, punerii în funcțiune la termen, sau înainte de termen, a noilor capacități de producție, paralel cu îndeplinirea indicatorilor calitativi de plan (productivitatea niuncii, prețul de cost, beneficiul).Vor trebui folosite mult mai eficient decît pînă acum funcțiile finanțelor și creditului în economie, mergînd pe linia u- tilizării mai accentuate a creditelor, înlocuind, prin ele, în limite justificate, ceea ce în prezent se acordă sub formă de finanțare sau dotare de la buget.Se impune necondiționat o modernizare a activității de administrare, evidență și calcul, sector al cărui nivel de echipare tehnică este foarte înapoiat. Modernizarea trebuie desfășurată concomitent pe două planuri: raționalizarea muncii, prin simplificarea reglementărilor și procedurilor — dar mai ales recurgerea la metode mai moderne prin mecanizare. în acest scop se studiază înființarea unui organ specializat, care să coordoneze întreagă această acțiune.Un domeniu important — aș spune hotărît în etapa actuală — este cel al îmbunătățirii activității întreprinderilor. Perfecționarea conducerii economiei naționale din partea organelor centrale va fi eficace numai în măsura în care aceasta se va reflecta direct în îmbunătățirea organizării și conducerii muncii în întreprinderi, celulele de bază în care se realizează producția materială și în care se înfăptuiește concret progresul în eficacitatea factorilor economici fundamentali — oamenii și tehnica.Este necesar să creăm un cadru mai larg și precis ' de sarcini, dar și de mijloace, care să dea posibilitatea co

lectivelor din întreprinderi să-și desfășoare mai din plin inițiativa pentru realizarea o- biectivelor ce le revin prin planul de stat.Prima condiție care trebuie asigurată astăzi întreprinderilor noastre este aceea a clarificării perspectivei activității lor. Pentru organizarea unei producții moderne nu este suficient, finind seama de complexitatea acesteia, ca planurile de producție anuale să fie cunoscute de către întreprinderi doar cu cîteva luni înainte de începerea a- nului.Elaborarea noului plan cincinal, defalcat pe ani, suficient de detaliat pentru a da posibilitate întreprinderilor să-și întocmească planuri pe mai mulți ani, va deschide a- cestora perspectiva activității lor și le va stimula inițiativa, în condițiile noi, această inițiativă se va putea manifesta mai puternic în direcția realizării unei producții la nivel tehnic în progres și la un preț de cost în scădere, în alegerea celor mai bune metode de organizare a producției, în pregătirea și calificarea cadrelor etc., măsuri care, în genere, cer un răstimp cu mult mai mare decît un an.Desigur, atunci cînd ridicăm în fața întreprinderilor cerințe sporite, sîntem pe deplin conștienți de faptul că ele trebuie sa dispună de mijloacele necesare activității la nivelul solicitat și să aibă o mai mare independență operativă decît pînă acum în gospodărirea rațională a acestor mijloace. Sînt în studiu măsuri pentru descongestionarea întreprinderilor de o tutelă măruntă, paralel cu mărirea drepturilor conducerii acestora de a dispune, în limitele rezultatelor obținute, de fondurile și mijloacele pe care le au la dispoziție. Vom acorda o mai largă posibilitate de u- tilizare a creditelor pentru lucrări de mecanizare și pentru alte obiective de mare eficiență economică și vom stimula în mai mare măsură, prin pîrghiile financiare, introducerea tehnicii noi.
Tovarăși,Sînt cîteva domenii ce ocupă un loc deosebit în preocupările partidului pentru perioada 1966—1970 și care au fost în mod special subliniate în proiectul de Directive, în raportul general și în raportul la Directive.Prima problemă este aceea a calității produselor, pe care partidul o ridică la rangul de politică de stat, pe toate verigile economiei naționale. A- cest lucru e cerut de necesitățile îmbunătățirii sistematice a nivelului de viață, de nevoile sporirii eficienței e- conomice și progresului tehnic, de condițiile de compe- tivitate impuse pe piața externă — și, deși avem unele rezultate evidente în acest domeniu, nu ne putem mulțumi cu ele.Vom concentra acțiunea tuturor pîrghiilor de care dispunem în direcția realizării acestui mare obiectiv. O primă măsură va fi axată pe conturarea mai precisă a noțiunii „calității produselor“ prin standarde sau caiete de sarcini, astfel ca să existe un etalon științific de măsurare, adaptat continuu nivelului tehnicii contemporane. în a- cest scop va trebui radical îmbunătățită activitatea organului de standardizare.Stabilirea prețurilor pe calități, stimularea materială individuală și colectivă pentru calitate, precum și alte măsuri vor fi folosite din plin. Vom întări controlul tehnic și re- cepționarea produselor, astfel ca să îngrădim producția și pătrunderea produselor de proastă calitate pînă la consumator. Aceste măsuri vor putea însă da eficiență totală numai cu condiția ca toate colectivele din întreprinderi să participe activ la rezolvarea politicii de calitate.Unii adversari ai socialismului — pe plan ideologic sau politic — afirmă că, în acest domeniu, noi stăm în fața u- nei probleme irezolvabile — în special din cauza lipsei de concurență. Mi-ar fi imposibil acum să enumăr șirul lung de deziluzii pe care acești adversari l-au avut de suportat pe parcursul dezvoltării noastre socialiste dar, rezolvînd propriile noastre probleme în 
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domeniul calității produselor, să nu ne zgîrcim în a le oferi prilejul unei deziluzii în plus. 
(Animație în sală).Al doilea • domeniu de preocupare deosebită pentru anii următori, reflectat în Directive și în Raportul Comitetului Central, este cel al dezvoltării agriculturii și, în consecință, al îmbunătățirii metodelor de conducere și planificare în acest sector de cea mai mare importanță și de un mare viitor al economiei noastre naționale.Partidul și guvernul au luat, începînd încă din anul trecut, o serie de măsuri de îmbunătățire a planificării și conducerii agriculturii, măsuri care se desfășoară în continuare. Ținînd seama de faptul că în sectorul cooperatist proprietatea asupra mijloacelor de producție nu aparține statului, ci reprezintă o proprietate socialistă de grup, este firesc ca metodele de planificare să fie adaptate acestei realități structurale, precum și caracteristicilor proprii producției agricole. De aceea, cooperativele trebuie să aibă o autonomie mult mai mare în planificarea producției, iar influența statului asupra activității economice a cooperativelor agricole de producție trebuie realizată mai ales pe calea indirectă a cointeresării materiale și a legăturilor economice, de bună învoială, între organele de stat și cooperative. Ceea ce va planifica statul mult mai riguros în viitorul cincinal vor fi măsurile destinate dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii.Iată de ce, concomitent cu toate aceste îmbunătățiri, se face atît de simțită nevoia u- W măsuri organizatorice, a- nunțate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înființarea unor uniuni intercooperatiste — de la nivelul raionului pînă la centru — ca o nianifestare a adaptării continue a metodelor de conducere a economiei la realitățile vieții noastre.O ultimă problemă, pusă în termeni și proporții cu totul noi în Raportul Comitetului Central, este problema cercetărilor științifice. Ceea ce doresc eu să adaug în această materie privește doar schițarea unor măsuri prin care cuceririle sporite ale cercetărilor științifice și tehnice indigene să pătrundă, cît mai urgent, în viața economică.Trăim o perioadă de revoluționare a industriei, rezultat al unui progres nemaiîntîlnit al științei și tehnicii. în a- ceste condiții, cînd tehnologia și procedeele de producție se schimbă radical șl la intervale scurte, cînd cuceririle științei pătrund cu o cadență tot mai accelerată — aproape imediat — în domeniul aplicărilor practice cînd se introduce pe scară tot mai largă automatizarea, ar însemna să comitem o mare greșeală dacă ne-am mulțumi să vedem în dezvoltarea economiei noastre naționale mai ales aspectele dinamismului său cantitativ și nu ne-am îndrepta simultan toată atenția spre conținutul său științific și tehnic, în special în domeniul industriei, unde se petrece un intens proces de reînnoire cu efecte hotărîtoare asupra productivității muncii, asupra venitului național, asupra condițiilor de trai.Nu uităm o clipă că astfel de cercetări științifice și a- plicațiile lor tehnice cer fonduri bănești și resurse materiale enorme ; nu uităm nici proporțiile și posibilitățile pe care le are țara noastră. Dar orînduirea noastră și colaborarea cu celelalte țări socialiste creează condițiile necesare de a folosi mai bine toate posibilitățile pentru a obține efecte maxime.Și pînă acum am promovat cu fermitate introducerea tehnicii noi, dar aceasta, mai a- les sub forma importului de instalații moderne. A venit momentul cînd știința și tehnica noastră trebuie să aducă o contribuție proprie mai mare la dezvoltarea economiei.Consider interesant de relevat, în această ordine de idei, că din costul fiecărei instalații moderne importate din țările occidentale, circa 30—40 la sută reprezintă plata licenței sau procedeului tehnologic ; acesta este costul plătit de noi pentru inteli

gența altora. Probabil că în epoca în care construim potențialul nostru industrial, nici nu este o altă cale ; a- vem însă obligația să privim în viitor și să creăm condițiile pentru a folosi în economie din ce în ce mai mult inteligența noastră proprie, științifică și tehnică.Mărginindu-mă la domeniul economic, sînt dator să constat că așa-intitulatul capitol „plan tehnic“ din planul de stat — care, în prezent are un rol secundar — trebuie să devină unul din elementele de bază ale aprecierii modului de dezvoltare a economiei naționale și să conțină într-ade- văr liniile directoare ale introducerii celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, străine și indigene, în toate compartimentele vieții economice. Prin el trebuie să fie date ministerelor și institutelor lor sarcini științifice legate direct de nevoile economice, de genul celor de care vorbea aici tov. Tăbîrcă, referitor la producerea în țară a catalizatorilor.în această epocă de furtunos progres tehnic, un mare pericol îl constituie, alături de învechirea utilajelor, situația în care este pus, într-o anumită măsură, corpul nostru tehnic, căruia obligațiile cotidiene de muncă îi fac mai puțin accesibile rapidele progrese ale cunoștințelor tehni- co-științifice.De aceea, concomitent cu măsurile despre care a vorbit aici tov. Simionescu privitor la programele facultăților, și paralel cu măsurile menite să-i țină în mod obișnuit pe tehnicieni la curent cu tot ceea ce este nou, vor trebui găsite forme de împrospătare periodică a cunoștințelor lor.Aceste măsuri — ,a căror listă eu sînt foarte departe de a o epuiza — trebuie completate și cu o îmbunătățire a sistemului de cointeresare materială a cercetătorilor în rezultatele aplicării practice a lucrărilor lor.Industria noastră este scutită de amenințarea dispariției celor mai slabi, caracteristică legii concurenței din lumea capitalistă. Trebuie să înlocuim, însă, în condițiile noastre, această amenințare prin folosirea conștientă și pricepută a legilor obiective ale economiei socialiste, care au nu numai caracter obligatoriu, ci și caracter stimulativ.Aceasta este calea care ne va asigura dezvoltarea economiei prin progres^ tehnic.Și acum, tovarăși, permi- teți-mi, în încheiere, să spun cîteva cuvinte cu caracter extra-economic.Directivele pentru perioada 1966—1970 nu sînt doar o înșiruire de sarcini și nu ne pun în poziția unor a- nonimi truditori pentru dezvoltarea unei oarecare economii. Sîntem oameni vii și omenesc este să dorim să îmbunătățim continuu viața noastră materială și s-o îmbogățim pe cea spirituală. Sintem părinți și trebuie să muncim pentru a crea condițiile în care vor trăi mîine copiii noștri. Sîntem cetățeni și trebuie să asigurăm viitorul patriei noastre socialiste. (Vii aplauze). Sîntem comuniști și sîntem datori să apărăm ideologia noastră, internaționalismul proletar. în a- ceasta constă conținutul real — sensul profund uman, patriotic și comunist — al Directivelor. (Aplauze puternice).Viitorul nostru nu este o fatalitate ce cade peste noi, ci o realitate pe care o construim. De acest lucru este conștient poporul nostru constructor al socialismului care pentru prima oară în istorie are încredere în viitorul său, pentru că are încredere în politica generală a partidului, izvorîtă din adevărurile învățăturii marxist-leniniste a- plicate în condițiile țării noastre și confirmată de scurta, dar intensa perioadă, a construirii orînduirii noastre socialiste și a înfloririi patriei. (Aplauze prelungite).Toate documentele supuse dezbaterilor Congresului, pornind de la baza solidă a realizărilor de pînă astăzi, sinte- tizînd cuceririle revoluționare ale poporului nostru, confirmă ziua de azi și ne cheamă la ziua de mîine.Ne așteaptă sarcini mari și nu ușoare — dar trecutul trăit de noi înșine e mărturie că sîntem capabili să le îndeplinim cu succes. (Vii 
aplauze). Să fim la înălțimea răspunderilor istorice ce ne revin și cu toată priceperea noastră cu pasiune comunistă, să clădim acest viitor, așa cum este indicat el de linia politică generală a partidului, de hotărîrile pe care le va adopta Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. 
(Aplauze prelungite).

Cuvîntarea tovarășului

PETRE ENACHE

împreună cu întregul popor, tînăra generație a României socialiste a întîmpinat cu nețărmurit entuziasm istoricul eveniment la care participăm — Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, în ale cărui documente tineretul vede întruchipat propriul său program de muncă și luptă.Ne-a produs o mare bucurie aprecierea activității tineretului, a organizației sale revoluționare, cuprinsă în Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această înaltă apreciere constituie pentru noi un nou și puternic imbold pentru a munci cu și mai multă hotărîre, cu abnegație și e- lan tineresc în vederea ridicării patriei pe noi culmi ale construcției socialiste.Alături de toți oamenii muncii, tineretul și-a adus o contribuție activă la marile izbînzi obținute în făurirea orînduirii socialiste. El a participat la realizarea și depășirea, an de an, a prevederilor șesenal'ulul, la înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării, la dezvoltarea agriculturii socialiste, la înflorirea învățămîn- tului,. științei și culturii. O dată cu înaintarea patriei noastre pe drumul socialismului, s-au format din rîndurile generației tinere noi detașamente de constructori entuziaști — muncitori pricepuți, tehnicieni și ingineri cu înaltă calificare, țărani cooperatori — stăpîni pe metodele a- grotehnicii avansate, intelectuali talentati care slujesc cu devotament cauza poporului.în acești ani s-a întărit continuu Uniunea Tineretului Muncitor ; ea cuprinde aproape 2 200 000 membri și exercită o puternică influență în masele largi ale tineretului, pe care, sub conducerea permanentă a partidului, le educă în spiritul dragostei și atitudinii înaintate față de muncă, le însuflețește și le mobilizează în grandioasa operă constructivă a întregului popor.Organizația noastră revoluționară este conștientă că toate succesele obținute în formarea și afirmarfa profesională și spirituală a tineretului sînt rodul grijii și atenției cu care partidul, Comitetul său Central, se ocupă de tînăra generație a cărei educare și formare în spirit comunist, așa cum se arată în raport, constituie una din preocupările centrale, o îndatorire de onoare a întregului partid.Vă rog să-mi dați voie să exprim aici, în fața Congresului, profundul sentiment de recunoștință al tineretului nostru față de partid și să vă asigur că ne vom consacra tot elanul, pasiunea și energia noastră măreței cauze a Partidului Comunist Român, construcției socialismului și comunismului în patria noastră.înfăptuirea obiectivelor de mare însemnătate, pe care le stabilește Congresul, va cere eforturi susținute din partea întregului popor, în care se vor integra și eforturile tineretului nostru. Nouă, membrilor Uniunii Tineretului Comunist, ne este limpede că

Cuvîntarea tovarășului
FILA DAMASCHIN

Dezvoltarea multilaterală a economiei naționale face necesară continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă a țării. în legătură cu aceasta am reținut din Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și din celelalte rapoarte marea răspundere care revine industriei constructoare de mașini pentru înfăptuirea pe mai departe a acestei politici.Sînt muncitor la Uzinele constructoare de mașini Reșița .de 25 de ani. Ca și tovarășii mei de muncă, sînt adînc convins de justețea politicii partidului nostru de dezvoltare cu prioritate a industriei grele, în special a industriei constructoare de mașini. De această ramură depinde în mare măsură dezvoltarea pe o linie mereu ascendentă a întregii economii naționale, bunăstarea poporului, independența și suveranitatea țării.în anii șesenalului, colectivul Uzinelor constructoare de mașini Reșița a obținut succese remarcabile în asimilarea și punerea în fabricație a unor produse de înaltă tehnicitate ca: motoare Diesel de 2 100 C.P. pentru locomotiva Diesel- electrică, o gamă largă de turbine hidraulice și generatori pentru centralele hidraulice de pe Bistrița, turbine cu abur și altele. Aceste produse, prin caracteristicile lor tehnic- funcționale, se ridică la nivelul celor mai reușite existente pe piața mondială. 

pentru îndeplinirea acestei sarcini este necesară îmbunătățirea activității tuturor organizațiilor U.T.C. din întreprinderile industriale, șantiere, unități agricole, din școli și facultăți.Așa cum subliniază documentele Congresului, factorul determinant al progresului în- tregii economii, al dezvoltării construcției socialiste, este continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă pe baza tehnicii celei mai avansate. Or, dezvoltarea industriei pe o asemenea bază presupune, pe lîngă entuziasm, o înaltă competență, capacitatea de a folosi cu maximum de randament tehnica nouă. Iată de ce, Uniunea Tineretului Comunist își propune să desfășoare o activitate și mai intensă pentru a stimula la tineri dorința de a-și perfecționa necontenit pregătirea profesională, de a cunoaște și folosi cu pricepere procedeele tehnologice avansate, mașinile, instalațiile și u- tilajele moderne care se introduc în toate ramurile economiei naționale, de a întări răspunderea și disciplina în producție. Considerăm necesar ca ministerele și conducerile întreprinderilor să a- corde mai multă atenție conținutului diferitelor forme de pregătire profesională a muncitorilor, încît acestea să asigure însușirea de cunoștințe la nivelul actual al înzestrării industriei noastre.O mare parte a tinerilor muncitori se pregătesc pe băncile școlilor profesionale, în rîndul cărora U.T.C. își propune să îmbunătățească munca politică și organizatorică pentru mobilizarea elevilor la o temeinică pregătire profesională. Ne exprimăm convingerea că, în ansamblul măsurilor cu privire la dezvoltarea învățămîntului, își va găsi rezolvarea și problema coordonării îndrumării a- cestor șooli din partea ministerelor de specialitate și a Ministerului învățămîntului, în vederea perfecționării procesului de învățămînt și a înlăturării unor deficiențe care se mai manifestă în activitatea școlilor profesionale. în același timp, credem că se vor găsi soluții și pentru îmbunătățirea practicii în producție, care are o importanță deosebită pentru pregătirea elevilor acestor școli.Uniunea Tineretului Comunist își propune ca unul din obiectivele importante ale activității de viitor, îmbunătățirea muncii în rîndul tineretului de la sate. Vom depune toate strădaniile pentru a mobiliza pe tinerii cooperatori, mecanizatori, pe cei care lucrează în gospodăriile agricole de stat, la îndeplinirea cu succes a sarcinilor cuprinse în Directive privind creșterea producției cerealiere, lărgirea, bazei furajere, dezvoltarea șeptelului de animale, folosirea mecanizării și aplicarea agrotehnicii înaintate.Am reținut cu mare satisfacție măsurile preconizate pentru îmbunătățirea învățămîntului de toate gradele, faptul că în anii cincinalului aproape un sfert din populația țării va fi cuprinsă în școli. Indicațiile din Raport cu privire la necesitatea extinderii duratei învățămîntu

în aceste realizări se reflectă nu numai munca depusă de colectivul întreprinderii, ci și ajutorul deosebit de important acordat uzinei care, în ultimii ani, a fost în mare parte reconstruită, modernizată și înzestrată cu utilaje de cea mai înaltă tehnicitate. Numai în perioada 1960—1965 s-au investit în acest scop pes te 600 milioane lei. Secții noi, cum sînt complexul de turnătorii de la Mociur, forja, hala de utilaj greu și secția de motoare Diesel, care au intrat în funcțiune în ultimii ani, au transformat Uzinele constructoare de mașini Reșița în una din cele mai puternice și mai bine înzestrate uzine din această ramură de bază a industriei țării. Din însărcinarea colectivului uzinei noastre, a- duc cele mai călduroase mulțumiri conducerii de partid și de stat, pentru condițiile pe care ni le-a creat și pentru dotarea cu noi capacități de producție la un înalt nivel tehnic.însuflețit de mărețele perspective prevăzute în Directivele Congresului, colectivul uzinei, sub îndrumarea organizațiilor de partid, desfășu- rînd larg întrecerea socialistă a realizat sarcinile de plan pe primul semestru cu 7 zile mai devreme. Permiteți-mi să raportez Congresului că toate angajamentele luate în cinstea acestui măreț eveniment au fost realizate și depășite, din- du-se peste plan importante cantități de mașini și utilaje.Rezultatele obținute ilus

lui general obligatoriu, reflectă preocuparea partidului nostru pentru viitorul tării, pentru a asigura întregului tineret al patriei noastre un nivel tot mai înalt de cultură, în pas cu dezvoltarea impetuoasă a patriei noastre, cu progresul științei contemporane. Noi perspective deschid în fața tineretului măsurile prevăzute pentru extinderea învățămîntului mediu și înființarea, în afara liceelor de cultură generală, a liceelor tehnice, agricole, economice, pedagogice.Extinderea gratuității manualelor și pentru elevii școlilor medii este o nouă dovadă semnificativă a grijii partidului și guvernului de a a- sigura tinerei generații condiții tot mai favorabile de învățătură. Tineretul primește a- ceastă prevedere cu o vie recunoștință, cu hotărîrea de a-și însuși tot mai temeinic comorile științei, artei și culturii cuprinse în cărțile pe care poporul i le pune cu a- tîta generozitate la dispoziție.Uniunea Tineretului Comunist va da cea mai mare atenție îmbunătățirii muncii de e- ducație a tineretului studios, în primul rînd pentru că tot tineretul țării trece prin școală și pentru că, plecînd din școală, tinerii trebuie să intre în viață cu o bună pregătire profesională, cu un larg orizont de cultură generală. Din Raportul Comitetului Central am desprins sarcinile mari pe care actuala etapă le ridică pentru formarea o- mului nou. însuflețit de idealurile nobile ale socialismului, de principiile moralei comuniste, cu un larg orizont cultural.Organizația noastră, mili- tînd pentru dezvoltarea acestor trăsături în rîndul tinerei generații, își va aduce o contribuție sporită la creșterea unui tineret devotat trup și suflet partidului, caracterizat prin energie și pasiune în îndeplinirea sarcinilor, prin- tr-un înalt simț de răspundere față de îndatoririle sociale. Vom lupta pentru formarea unui tineret demn,. cinstit și curajos, cu o conduită ireproșabilă în toate împrejurările vieții, optimist și încrezător în viitor, animat de profunde sentimente patriotice și internaționaliste, un tineret al cărui ideal de viață să fie slujirea cu abnegație a intereselor poporului, a cauzei socialismului și păcii.Avînd în față bogăția de idei, analiza profundă și multilaterală făcută de Congresul partidului tuturor laturilor vieții economice, politice și sociale, organizația noastră va desfășura o intensă activitate pentru ca tinerii să-și însușească învățătura marxist-leninistă, politica partidului și, pe această bază, să înțeleagă și mai clar țelurile pentru care luptă, să transforme în profunde convingeri comuniste învățămintele cuprinse în documentele de partid.în acest proces de formare a conștiinței comuniste, un rol deosebit îl va avea istoria partidului nostru, sinteză a îndelungatei sale tradiții de luptă, carte de căpătîi în educarea tinerei generații, care va 

trează creșterea capacității organizatorice a organelor și organizațiilor de partid, a nivelului de conștiință a oamenilor muncii, competența, spiritul de răspundere și avîntul cu care înfăptuiesc politica partidului.Din planurile de perspectivă ale dezvoltării economiei naționale, muncitorilor reșițeni le revin sarcini de mare răspundere — și anume de a construi cea mai mare parte a utilajului pentru hidrocentrale și termocentrale, de a dezvolta producția de motoare Diesel necesare modernizării transportului feroviar. Noi sîntem mîndri de încrederea ce ni se acordă, în mod deosebit pentru participarea noastră efectivă la construcția a 3 din cele 6 hidroagregate de 178 MW, care vor echipa hidrocentrala electrică de la Porțile de Fier. Munca de perspectivă, care caracterizează politica partidului nostru, ne-a permis să luăm din timp măsurile necesare, printre care întărirea disciplinei tehnologice, ridicarea calificării profesionale, îmbunătățirea muncii de concepție, astfel încît putem să asigurăm cel de al IX-lea Congres că sîntem pe deplin pregătiți să îndeplinim cu cinste aceste sarcini. în momentul de față se află într-o fază înaintată asimilarea turbinei de 50 MW — agregat de mare capacitate și tehnici- tate-ridicată ce se fabrică pentru prima dată în țara noastră. De asemenea, în a- cest an vom livra, primul mo

găsi în paginile acestei istorii un permanent exemplu și un îndemn de devotament și de slujire în toate împrejurările vieții a cauzei partidului și poporului. Cunoscînd în profunzime trecutul glorios de luptă a Partidului Comunist Român, sub al cărui steag poporul și-a îndeplinit secularele sale aspirații de libertate și fericire — tineretul din țara noastră va învăța să prețu- iască și mai mult marile izbînzi ale socialismului și perspectivele care, deschizîndu-se larg în fața patriei, șe deschid in fața fiecăruia dintre noi.Tineretul manifestă o mare, sete de cultură, dorește să cud noască ceea ce este nou în ști-- ință, artă și literatură. Pentru a contribui la formarea unui tineret multilateral pregătit, cu un larg orizont de cunoștințe, vom folosi mai bine multiplele posibilități pe care le oferă activitățile cultural educative și sportive, instituțiile de cultură și artă. Tinerii au primit întotdeauna cu interes operele scriitorilor și artiștilor noștri contemporani. Ei sînt dornici să vadă oglindite în lucrările creatorilor noștri de azi munca poporului, aspirațiile, frumusețile vieții și marile sale bucuriț pe care le trăiește în anii d< construcție socialistă. împăr- . tășim convingerea că scriitorii și artiștii nu-și vor precupeți eforturile și strădaniile spre a îmbogăți tezaurul spiritual al poporului cu opere valoroase, care să contribuie la formarea omului nou al societății noastre socialiste.Cu adîncă bucurie și satisfacție au întîmpinat membrii Uniunii Tineretului Muncitor propunerea ca organizația revoluționară a tineretului să poarte numele de Uniunea Tineretului Comunist. Această denumire, care evocă eroicele tradiții ale mișcării de tineret din România corespunde pe deplin caracterului revoluționai’ al organizației noastre, idealurilor comuniste, în spiritul cărora, sub conducerea partidului, Uniunea Tineretului Comunist educă tînăra generație.Statutul Partidului Comunist Român conferă Uniunii Tineretului Comunist deosebita cinste de a fi principala rezervă a partidului. De-a lungul celor aproape 45 de ani de existență, cei mai buni membri ai organizației revoluționare a tineretului au considerat drept cea mai înaltă aspirație a vieții lor cinstea de a munci și lupta sub steagul partidului, au considerat drept cea mai înaltă dovadă de încredere primirea lor in rîndurile partidului, Raportăm, cu mîndrie, Congresului că din rîndurile organizației noastre, numai în perioada care a trecut de la Congresul al VlII-lea al Partidului Comunist Român, peste 230 000 tineri au fost recomandați să intre în detașamentul de a- vangardă al clasei muncitoare.In numele milioanelor de tineri și tinere din țara noastră ne angajăm solemn în fața Congresului să ne strîn- gem și mai puternic rîndurile în jurul Partidului Comunist Român și, sub steagul său glorios de luptă, să muncim neobosit, alături de întregul popor, pentru a apropia de prezentul României socialiste luminile viitorului comunist, spre care se îndreaptă ochii și inimile noastre tinere.
tor Diesel de 1 250 C P pentru locomotiva Diesel hidraulică.îp legătură cu sarcinile ce le avem în viitorul cincinal la hidroagregate, din analiza făcută rezultă că eșalonarea pe ani a acestora nu este în concordanță cu actualele capacități la utilajele grele. Astfel, în primii ani acestea nu vor fi folosite integral, ca apoi în ultimii ani să fie supraîncărcate. De aceea, pentru folosirea cît mai deplină a capacităților de producție cu care este înzestrată uzina, propun ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Comitetul de Stat al Planificării să studieze reeșalonarea pe ani a fabricației de hidroagregate. De asemenea, consider necesar să se stabilească cît mai curînd temele de proiectare pentru hidroagregate, în scopul creării decalajului necesar între proiectare și fabricație.în același timp, propun ca organele centrale să stiv’-'aze dezvoltarea capacităților de producție, ale fabricilor de scule normalizate și eleme. ’. de asamblare, astfel încît scu- leria. uzinelor noastre să realizeze numai pe cele specifice și să contribuie în mai mare măsură la echiparea cu scule, dispozitive și verificatoare a procesului de fabricație.In încheiere, mă angajez, în numele constructorilor de mașini de la Reșița, să dăm viață mărețelor sarcini ce ne stau în față, să depunem toată priceperea și capacitatea noastră de muncă sub conducerea și îndrumarea organelor , și organizațiilor de partid, să l realizăm produse la un înalt nivel calitativ, cu parametrii funcționali la nivelul tehnicii moderne, aducîndu-ne contribuția la înfăptuirea mărețului program de înflorire a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.



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

DAMDINJAVIN MAIDAR
Dragi tovarăși,In numele Partidului Popular Revoluționar Mongol, per- miteți-ne să transmitem din partea delegației noastre, dv., delegaților la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, și, prin dv., tuturor comuniștilor din România, un fierbinte și frățesc salut. (Vii aplauze).Permiteți-mi, de asemenea, să exprim Comitetului Central al Partidului Comunist Român mulțumirea cordială a Comitetului Central al P.P.R. Mongol pentru invitația delegației partidului nostru la acest Congres.Congresul dv. este un mare eveniment în viața întregului popor român. Raportul de activitate al C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu face bilanțul muncii înfăptuite de partidul dv. în perioada de la congresul trecut și trasează sarcini mărețe pentru dezvoltarea viitoare a Republicii Socialiste România.Comuniștii mongoli și întreg poporul mongol sînt ferm convinși că harnicul și talentatul popor român va îndeplini cu succes mărețele sarcini trasate de acest Congres pentru dezvoltarea economiei naționale și culturii țării. (Aplauze).Poporul român frate, prin munca sa plină de abnegație, sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român, a obținut uriașe succese in toate

Cuvîntarea de salut rostită
de MAURICE CAMARATovarăși congresiști,Cu prilejul celui de-al IX-lea Congres al partidului dv., sînt foarte fericit să transmit Partidului Comunist Român și poporului român salutul frățesc și sentimentele de stimă prietenească ale Partidului Democratic din Guineea, ale secretarului său general, fratele nostru, președintele Ahmed Seku Ture și ale întregului popor din Guineea. (Aplauze puternice).Prin intermediul 'partidului și poporului dv., salutul și stima noastră se adresează tovarășilor cărora le-a revenit sau le revine sarcina grea, a conducerii luptei dv. Gîndul nostru întristat se îndreaptă spre marele luptător pentru libertate, spre omul care a inițiat insurecția armată împotriva cotropitorilor teritoriului dv. național, acel om care a întruchipat voința dîrză de independență a poporului român, omul pe care-1 venerați și pe care noi îl admirăm, Gh. Gheorghiu-Dej, erou al tuturor conștiințelor progresiste din lume.Urăm acelora care și-au a- sumat. după el greaua răspundere care revine partidului, colectivului grupat în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceleași succese în construirea societății socialiste române. (Vii aplauze).Tovarăși congresiști,Spun adesea și repet și aici că poporul guineez își va aminti întotdeauna de prietenii lui din primele zile ale independenței sale. în acele zile întunecate, cînd eram părăsiți, fără mijloace, într-o țară secătuită de colonialism, voi, tovarăși români, împreună cu ceilalți tovarăși din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, Ungaria ați venit în, Guineea, ca frați, ca prieteni, pentru a ne ajuta să învingem nenumăratele greutăți pe care imperialismul le ridica în calea noastră.Au trecut 7 ani de atunci! în acest timp, relațiile dintre partidele noastre, dintre gu- 

domeniile vieții economice, culturale și politice ale țării.S-a dezvoltat sub toate aspectele industria socialistă a României, care are numeroase ramuri, s-a încheiat cooperativizarea agriculturii. înflorește noua cultură socialistă, crește neîncetat bunăstarea materială a oamenilor muncii.Republica Socialistă România militează activ pentru pace în Europa și în întreaga lume, pentru înfăptuirea principiilor coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri social-po- litice diferite, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Tovarăși,în anii puterii populare, poporul mongol, prin munca sa dîrză, sub conducerea P.P.R.M., cu sprijinul țărilor socialiste frățești, și în primul rînd, al Uniunii Sovietice, a obținut victorii istorice în dezvoltarea țării sale. (Aplauze).Procesul dezvoltării statului nostru democrat-popular demonstrează marea forță transformatoare a marxism-leninis- mului, viabilitatea învățăturii leniniste despre posibilitatea trecerii țărilor înapoiate spre socialism, fără a parcurge stadiul capitalist de dezvoltare.în prezent, calea necapita- listă de dezvoltare atrage tot mai mult atenția tinerelor state naționale. Raportul de forțe pe arena internațională s-a schimbat în favoarea păcii, democrației și socialismului. A crescut forța sistemului socia- 

vernele și popoarele noastre s-au dezvoltat în mod armonios, iar Africa înaintează cu pași mari pe calea eliberării sale politice și economice. (A- plauze).Statele africane care s-au eliberat fără putință de întoarcere, dc sub jugul dominației străine s-au angajat pe calea dezvoltării socialiste, deoarece confiscarea, în folosul popoarelor noastre a mijloacelor de producție, care au servit asupririi și exploatării timp de mai bine de un secol, constituie un imperativ istoric.Tovarăși congresiști,Prezența unui delegat al Partidului Democratic din Guineea la acest Congres este o dovadă a sentimentelor de stimă și de prietenie ale poporului guineez față de militanții români care au făcut din țara dv. ceea ce ea reprezintă astăzi. (Aplauze).Tovarăși congresiști,Ținem să vă asigurăm în mod public, de la această tribună, de solidaritatea deplină a Partidului Democratic din Guineea cu lupta voastră neîntreruptă pentru asigurarea păcii. Partidul Democratic din Guineea condamnă și stigmatizează împreună cu dv. pe a- gresorii din Vietnam, pe mercenarii din Congo, bandele armate din Portugalia, pe coloniștii rasiști din Africa de Sud și atacul sălbatic al infanteriei marine împotriva patrioților din Republica Dominicană. Partidul Democratic din Guineea urmărește îndeaproape și demască împreună cu dv. pe ațîțătorii la război, pentru că Africa, exploatată și pustiită timp de mai bine de un secol, are nevoie mai mult decît oricare alt continent de pace pentru a-și reface unitatea și a înfăptui reformele care o vor scoate din mizeria stării de subdezvoltare. (Aplauze).Prin cuvîntul pace înțelegem libertate pentru Vietnam, libertate pentru patria lui Lu- 

list, influența lui asupra desfășurării evenimentelor internaționale. Mișcarea de eliberare națională a înregistrat noi și mari succese. în țările capitalului se intensifică lupta clasei muncitoare și a tuturor forțelor progresiste, împotriva monopolurilor și a reacțiunii imperialiste. în schimb, în opoziție cu aceasta, imperialiștii caută să agraveze situația în diferite regiuni ale lumii, întreprind acțiuni agresive îndreptate împotriva țărilor socialismului, împotriva statelor care s-au eliberat de sub dominația colonială, împotriva mișcării de eliberare a popoarelor. Imperialismul american acționează ca un jandarm mondial.Războiul murdar dezlănțuit de Statele Unite ale 'Americii în Vietnamul de Sud și acțiunile. agresive ale militariștilor americani împotriva Republicii Democrate Vietnam au provocat mînia și indignarea popoarelor iubitoare de pace, printre care și a poporului mongol. Imperialiștii americani se amestecă cu brutalitate în treburile interne ale Republicii Dominicane. Toate a- cestea accentuează tensiunea internațională, sînt un izvor de pericole pentru pacea mondială și pentru securitatea popoarelor.în situația actuală, problema unității dc acțiune a tuturor forțelor revoluționare ale e- pocii noastre în lupta împotriva dușmanului comun, pen- 

mumba, libertate pentru Angola, Mozambic, Guineea zisă portugheză, abolirea apartheidului. Prin cuvîntul pace înțelegem sfîrșitul dominației străine și al exploatării colonialiste, sfîrșitul agresiunilor nedrepte, libertatea pentru toate țările de a-și instaura regimul pe care-1 doresc. Popoarele pe care le-am amintit — a spus vorbitorul — luptă astăzi cu arme rudimentare împotriva arsenalului de agresiune cel mai perfecționat ai secolului.Dragi prieteni.Trebuie să știți că noi avem astăzi în Africa o situație foarte grea. Cunoașteți Organizația Unității Africane pe care am creat-o cu prețul a mii de dificultăți în scopul u- nirii africanilor- pentru a fi puternici. Puternici, pentru a infrunta imperialismul, puternici pentru a dejuca manevrele neocolonialismului, puternici pentru a fi liberi. Imperialismul și lacheii săi au pornit la asalt împotriva Organizației Unității Africane. Ei vor să dezmembreze a- ceastă organizație, să-i dezbine pe africani, să-i slăbească pentru a perpetua sub forme neocolonialiste asuprirea și exploatarea lor.Asistăm la naștere«» și la u- neltirile unor grupări de marionete în slujba capitalului monopolist străin. Marioneta Moise Chombe, asasinul lui Lumumba, și alți șefi de state care nu înțeleg mersul istoriei, fac astăzi acest joc perfid de sabotaj pe continentul nostru.însă, în numele Africii conștiente, putem să vă asigurăm că Organizația Unității Africane va învinge! (Aplauze).Tovarăși,A manifesta solidaritatea dv. activă cu lupta dusă de a- ceste popoare pentru zdrobirea imperialismului și a marionetelor sale înseamnă a contribui la consolidarea păcii, căci atîta timp cît va exista un colț al acestei planete 

tru întărirea Unității rînduri- lor mișcării comuniste internaționale, capătă o importanță deosebit de mare. Unitatea și acțiunile comune ale tuturor partidelor frățești în lupta împotriva imperialismului reprezintă calea cea mai sigură și baza reală pentru strîngerea rîndurilor mișcării comuniste internaționale.P.P.R. Mongol, ca și celelalte partide marxist-leniniste, face tot ce-i stă în putință pentru întărirea unității și coeziunii țărilor comunității socialiste și a rîndurilor mișcării comuniste internaționale. (Vii aplauze).Tovarăși,Constatăm cu satisfacție că legăturile și colaborarea dintre P.P.R.. Mongol și P.C.R., dintre R. P. Mongolă și R. S. România se dezvoltă cu succes.Partidul nostru consideră că lărgirea și adîncirea în continuare a acestor legături și a colaborării corespund intereselor construirii socialismului în țările noastre, intereselor întăririi forței și tăriei țărilor comunității socialiste.în încheiere, permiteți delegației noastre să vă ureze din suflet, dragi tovarăși, partidului dv. și întregului popor român frățesc, noi și mari succese în dezvoltarea și înflorirea patriei sale. (Vii a- plauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască prietenia frățească între popoarele mongol și român ! Să se întărească unitatea și coeziunea rîndurilor mișcării comuniste și muncitorești internaționale ! (Aplauze repetate, puternice).
dominat și aservit prin forță, pacea nu va putea fi garantată în restul lumii.în ceea ce îl privește, Partidul Democratic din Guineea este convins că victoria este de partea celor ce luptă pentru libertate și pace.Declarînd că nu poate exista o pace adevărată atîta timp cît imperialiștii încalcă drepturile unor popoare, cît se recurge la dominația prin forță, vorbitorul a continuat:Țările africane, care au fost vitregite de istorie, nu au nici un resentiment față de cei care au fost favorizați de către istorie. Ele sint doar ho- tărîte să lupte cu înverșunare împotriva tuturor formelor de dominație, vizibile sau o- culte. Nu este vorba de ură, ci de pretenția legitimă a fiecărei ființe umane de a revendica partea ce i se cuvine din civilizația universală și mai ales a dreptului imprescriptibil al fiecărui popor la libertate și la alegerea modului său de viață. (Aplauze).Partidul Democratic din Guineea ține să vă asigure că întregul popor guineez va a- corda un ajutor eficace tuturor fronturilor antiimperialis- te și anticolonialiste și va sprijini întotdeauna fără rezervă popoarele care luptă împotriva imperialismului.Tovarăși congresiști,Secretarul general al Partidului Democratic din Guineea, fratele Ahmed Seku Ture, m-a însărcinat să transmit salutul său personal și al Partidului Democratic din Guineea primului secretar al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (A- plauze). Mă aflu aici pentru a asigura pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe colaboratorii săi și pe toți militanții Partidului Comunist Român de simpatia și solidaritatea noastră.în numele Partidului Democratic din Guineea, în numele întregului popor guineez unit în rîndurile Partidului Democratic din Guineea, vă urez mult succes pe calea construirii socialismului.Trăiască unitatea frontului antiimperialist! Trăiască libertatea ! Trăiască Pacea ! Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze repetate, puternice).

Cuvîntarea de salut a tovarășului

MANUEL YEPE MENENDEZ
Tovarăși delegați,Permiteți-mi ca în numele Conducerii Naționale a Partidului Unit al Revoluției Socialiste din Cuba, al comuniștilor cubani, al clasei muncitoare și al întregului popor din Cuba să vă transmit dv., tovarăși delegați la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și prin dv. tuturor comuniștilor români, salutul nostru frățesc și urările noastre cele mai sincere de succes în activitatea dv. viitoare, de fericire și progres pentru poporul român prieten. (Aplauze).Exprimînd sentimentul poporului nostru — care prin- tr-o luptă tenace împotriva imperialismului nord-ameri- can a făcut posibilă crearea primei țări socialiste pe con

/ elegramă adresată CongresuluiCu prilejul desfășurării lucrărilor celui de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român, exprimăm cele mai calde urări de succes acestui congres, pentru progresul și propășirea poporului român, pentru realizarea sarcinilor complexe ale construirii noii societăți socialiste.Cu această ocazie, exprimînd sentimentele poporului cuban și ale membrilor partidului nostru, ne reafirmăm poziția în sprijinul unității mișcării comuniste internaționale, pe baza luptei practice comune împotriva imperialismului, colonialismului și reacțiunii mondiale, și în sprijinul luptei mișcărilor de eliberare a popoarelor, în special a luptei eroice a poporului vietnamez.Cu salutări revoluționare. CONDUCEREA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI UNIT AL REVOLUȚIEI SOCIALISTE DIN CUBA
Cuvîntarea de salut a tovarășului

CARL WINTER
Tovarăși,în numele Partidului Comunist din Statele Unite, delegația noastră are marea cinste de a transmite un salut frățesc celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Aplauze).Vă transmitem, de asemenea, salutări și cele mai bune urări de succes în lucrările dv. din partea tovarășului Gus Hali personal, cel mai de seamă conducător al partidului nostru, căruia aceleași autorități din Washington care poartă război împotriva altor țări, în numele „apărării libertății“, i-au refuzat dreptul de a călători în străinătate. (Aplauze).Partidul Comunist din Statele Unite ale Americii exprimă Partidului Comunist Român profunda sa admirație pentru marile progrese înfăptuite de către poporul român sub conducerea dv., pe calea ridicării bunăstării și a construirii societății socialiste.Salutăm realizările dv. și pe acelea ale întregului lagăr socialist care sînt un imbold pentru cei asupriți din toate țările, fiind pe deplin con- știenți de răspunderea proprie pe care o avem față de popoarele lumii. Această răspundere izvorăște din faptul că partidul nostru trăiește și luptă în citadela imperialismului mondial.Declanșînd războiul împotriva eroicului popor vietnamez și ocupînd Republica Dominicană, imperialismul din Statele Unite primejduiește pacea și securitatea întregii omeniri. El caută să stăvilească sau să

Cuvîntarea de salut a tovarășului
ANTONIO MME

Dragi tovarăși,Delegația noastră, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Spania. dorește să exprime cele mai călduroase felicitări și un salut de luptă Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. (Aplauze puternice).Cei care am avut ocazia să vizităm țara dv. în anii de după triumful revoluției am rămas impresionați de vasta operă a poporului român și a partidului său conducător, Partidul Comunist Român.Cit de mărețe sînt schimbările înfăptuite prin efortul creator al clasei muncitoare române, constructoare a societății socialiste !Dragi tovarăși,Călit în lupta aspră și grea împotriva dictaturii fasciste, a oligarhiei financiare din țara noastră, Partidul Comunist din Spania salută cu multă emoție și respect succesele dv. și este convins că aceste victorii vor exercita o importantă influență asupra luptei noastre pentru democrație. (Aplauze). Noi știm că succesele dv. constituie un mare ajutor pentru militanții și pentru masa muncitorilor spanioli.Comuniștii, clasa muncitoare din țara noastră, toate forțele care luptă pentru democrație din Spania avem motive temeinice să apreciem minunata solidaritate de care ne-am bucurat totdeauna din partea Partidului frățesc român. Această solidaritate, ca și solidaritatea manifestată de țările lagărului socialist, de partidele comuniste din toate țările, de clasa muncitoare și forțele democratice, constituie o contribuție de preț adusă luptei noastre. 

tinentul american, contribuind în felul acesta la întărirea forțelor socialismului pe scară mondială — reafirmăm astăzi aci, de la tribuna Congresului dv., poziția noastră in favoarea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a lagărului țărilor socialiste pe baza luptei practice comune împotriva imperialismului, colonialismului și reacțiunii mondiale, în sprijinul luptei mișcărilor de eliberare a popoarelor de pe toate continentele și în special în sprijinul și ajutorul acordat gloriosului popor din Vietnam, care duce cea mai eroică luptă împotriva imperialismului nord-ameri- can și a lacheilor săi.Este necesar să fie oprită mina criminală a imperialis

zdrobească prin forță brutală tendința spre independență națională și libertate umană.Administrația Johnson extinde cu aroganță agresiunea împotriva poporului din Vietnam, semănînd moarte și distrugere după bunul său plac, atît în nord cît și în sud.Agresiunea Statelor Unite a- menință întreaga omenire cu pericolul bombei nucleare care poate fi făcută să explodeze orieînd.Aceasta este politica disperată a acelora care se tem de valul crescînd al mișcării de eliberare și ale căror planuri imperialiste sînt împiedicate și zădărnicite de un zid puternic de opoziție.Aceasta nu este politica poporului american care, în marea sa majoritate, dorește în mod sincer pacea. Cu aproape 9 luni în urmă, poporul american a votat împotriva lui Goldwater, împotriva politicii pentru care acesta a militat fățiș. Alegătorii americani l-au împuternicit pe Johnson cu mandatul precis de a apăra pacea în lume.Acest mandat a fost încălcat cu cinism, iar astăzi există o opoziție crescîndă a maselor față de politica agresivă a Washington-ului, opoziție care se extinde în toate păturile populației americane. (A- plauze).Pînă în prezent această o- poziție nu a atins încă nivelul unei lupte conștiente împotriva imperialismului. Ea însă exprimă voința tineretului țării noastre care nu vrea să moară într-un război absurd,

Noi răspundem încrederii acordate Partidului Comunist din Spania și poporului țării noastre de către mișcarea comunistă și democrată internațională, intensificînd lupta maselor, stimulînd dezvoltarea și întărirea organizării partidului nostru, deschizînd în acest fel noi căi pentru restabilirea democrației în Spania.Relevînd că în ultimii ani a luat o mare extindere lupta maselor din Spania, vorbitorul a spus în continuare : Pentru a avea o imagine despre schimbările amintite este suficient să menționăm că deși în Spania grevele sînt interzise, iar după legile fasciste sînt considerate drept delicte militare, în țara noastră au loc greve de masă la care participă sute de mii de muncitori. (Aplauze). De asemenea, cu toate că manifestațiile sînt obiect de represiune, fiind interzise prin lege, manifestațiile muncitorilor și studenților iau mari proporții în diferite provincii ale țării. Guvernul lui Franco este incapabil să împiedice marile lupte greviste și manifestațiile de masă. (Aplauze).Muncitorii, studenții fac să se cutremure structura sindicală fascistă, impusă de către guvern. Muncitorimea și tineretul universitar își impun propriile forme specifice de organizare.Necesitatea libertăților democratice se transformă într-o cerință națională arzătoare la care participă cele mai diverse sectoare politico- sociale.Lupta pentru dobîndirea de libertăți democratice se împletește cu lupta pentru schimbări structurale, mai a- les în agricultură pentru împărțirea pămîntului celor care îl muncesc. 

mului, să i se reteze odată și pentru totdeauna ghearele, sprijinind cu toate forțele noastre, unite, lupta bravului popor din Vietnam care înfruntă bombardamentele și cele mai brutale acțiuni imperialiste ; este necesar să condamnăm agresiunea lașă a imperialismului nord-ame- rican în Republica Dominicană și să sprijinim rezistența plină de abnegație, vitejească a poporului dominican, să sprijinim lupta bravului popor venezuelean care duce, sub conducerea Frontului de Eliberare Națională, o luptă eroică împotriva cruntei exploatări a monopolurilor nord-americane, împotriva crimelor lacheilor autohtoni ai imperialismului; să spri- 

exprimă voința femeilor care de mult sînt împotriva armelor nucleare, exprimă voința populației de culoare care împărtășește idealurile popoarelor asuprite din întreaga lume în lupta lor pentru egalitate.Glasuri noi și puternice se ridică mereu din rîndurile mișcării sindicale sfidîndu-i pe liderii sindicali, puțini la număr, care se află în slujba imperialiștilor. Este semnificativ, de asemenea, că această opoziție își găsește adepți chiar în rîndurile clasei conducătoare, mulți dintre aceștia te- mîndu-se de consecințele a- cestei politici de extindere a războiului. Partidului Comunist din Statele Unite ale A- mericii îi revine o dublă sarcină. El urmărește să ridice nivelul conștiinței antiimpe- rialiste a acestei mișcări și, in același timp, să mențină și să lărgească unitatea și amploarea mișcării.Acțiunile războinice ale guvernului Johnson întîmpină ripostă nu numai din partea popoarelor lumii, dar, într-o măsură din ce în ce mai mare și din partea poporului Statelor Unite. Sîntem încredințați că imperialismul american poate fi izolat și silit să se retragă de pe calea pe care o urmează în prezent.Partidul nostru consideră că o sarcină primordială a sa este să mobilizeze poporul american pentru a consțrînge guvernul Statelor Unite să pună capăt agresiunii în Vietnam. Totodată, înfăptuirea acestui scop cere o manifestare mai accentuată a opoziției față de

După ce a subliniat importanța acestei probleme, vorbitorul a spus în continuare :Alt fenomen tipic al actualei situații politice din Spania este emanciparea maselor catolice, care se conturează ca partizane ale democrației și luptă pentru libertăți democratice. In această situație se observă o evidentă apropiere între comuniști și catolici, e- xistă o activitate comună în întreprinderi și universități.Un aspect semnificativ al situației din Spania îl constituie întărirea organizării Partidului Comunist. Partidul nostru îndeplinește un rol important în mobilizarea maselor ; le orientează în lupta contra dictaturii, pentru îmbunătățirea condițiilor materiale de viață ale poporului muncitor, pentru libertăți democratice, pentru suveranitatea și independența Spaniei, în această luptă, partidul influențează masele largi, trans- formîndu-se într-o forță politică de prim ordin. în rîndurile noastre intră mii și mii de noi membri, provenivi diri rîndul clasei muncitoare, al muncitorilor agricoli și țăranilor, al intelectualilor și studenților. Elementul caracteristic al creșterii Partidului Comunist îl constituie intrarea în rîndurile noastre a multor tineri revoluționari care se înrolează sub steagul de luptă desfășurat de comuniști pentru a scoate Spania din înapoierea și stagnarea în care a adus-o dictatura fascistă a oligarhiei financiare și latifundiare. (Aplauze).Dragi tovarăși,Trecem printr-o situație internațională plină de primejdii. Intervenția militară a imperialismului în Vietnamul de sud și bombardarea Republi- 

jinim, în sfîrșit, lupta revolu« ționară a tuturor popoarelor supuse exploatării imperialismului, colonialismului și reacțiunii internaționale.Dorim mult succes celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român în realizarea sarcinilor complexe care se pun în construirea socialismului și adresăm urările noastre cele mai fierbinți pentru ca această construcție să servească progresului și dezvoltării Republicii Socialiste România, bunăstării poporului român și cauzei mondiale a proletariatului. (A- plauze).Trăiască prietenia și frăția între popoarele Cubei și României ! Trăiască popoarele care luptă pentru eliberarea lor ! Trăiască unitatea lagărului socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale în lupta comună, neîncetată, împotriva imperialismului ! Moarte imperialismului, Trăiască Revoluția, Trăiască Comunismul. „Patria sau Moartea“, „Vom învinge“. (Aplauze repetate, puternice).

toate acțiunile imperialismului american, din partea popoarelor tuturor țărilor, fără excepție.Mobilizarea în vederea a- cordării de sprijin internațional eroicului popor vietnamez în lupta sa împotriva agresorului, cît și acțiunile concrete de condamnare a imperialismului american reprezintă în momentul de față datoria noastră comună.Acestea sînt măsurile necesare pentru a îndepărta pericolul atomic care amenință lumea.Acestea sînt măsurile necesare pentru a apăra independența, recent dobîndită, a națiunilor în trecut oprimate.Acestea sint cerințele pentru a înlesni alăturarea la același marș înainte a popoarelor care se află încă sub jugul capitalului.Aceasta este necesitatea luptei împotriva capitalului monopolist.Nutrim o mare speranță că în cel mai scurt timp întregul lagăr mondial socialist se va consolida, unitatea tuturor partidelor comuniste și muncitorești de pretutindeni se va întări în procesul luptei noastre comune pentru stăvilirea agresiunii imperialiste și promovarea păcii in lume.Primiți, vă rog, dragi tovarăși, cele mai bune urări din partea întregii conduceri și a membrilor Partidului Comunist din Statele Unite ale A- mericii pentru succesul lucrărilor Congresului dv. și înfăptuirea înaltelor țeluri pe care le puneți în fața partidului și a poporului vostru, pentru a asigura ridicarea neîncetată a nivelului de viață material și cultural al întregului popor român. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască comunismul mondial! (Aplauze repetate, puternice).
cii Democrate Vietnam constituie acte agresive brutale care amenință în mod serios pacea în Asia de sud-est și în lumea întreagă.Imperialismul nord-ameri- can este condamnat pretutindeni ca agresor al poporului vietnamez. Crește și se dezvoltă în toate țările solidaritatea cu eroicul popor al Vietnamului de sud și cu Republica Democrată Vietnam. Manifestarea cu mai multă vigoare și amplitudine a acestei solidarități constituie una din condițiile de bază pentru a se pune capăt agresiunii nordamericane.în această situație internațională atît de complicată și plină de primejdii, întărirea unității de acțiune a mișcării comuniste internaționale constituie o necesitate de importanță capitală, care, fără îndoială, va influența puternic mobilizarea tuturor popoarelor pentru a ajuta Vietnamul de sud să obțină dreptul de a fi liber și independent.Dragi tovarăși români,Permiteți-mi ca din toată inima să vă dorim noi și importante succese în construirea societății socialiste, pe drumul luminos al comunismului.Sub înțeleaptă și încercata conducere a Partidului Comunist Român, poporul .țării dumneavoastră să pășească înainte spre noi cuceriri pentru bunăstare și fericire. (A- plauze).Vă urăm ca înfloritoarea Românie socialistă să atingă noi culmi pentru întărirea comunității socialiste, a forțelor democrației și păcii din lumea întreagă. (Vii aplauze).Trăiască al IX-lea Congres al Partidului Comunist din România ! Trăiască internaționalismul proletar ! Trăiască prietenia dintre popoarele României și Spaniei ! (Aplauze repetate, puternice).



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

KOSTAS KOLIANNIS
Dragi tovarăși,Simțim o bucurie deosebită că ni se oferă prilejul de a transmite, de la tribuna Congresului dv., cele mai cordiale salutări frățești din partea Partidului Comunist și a oamenilor progresiști din Grecia, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România. (Aplauze).Poporul grec, pe care-1 u- nesc legături tradiționale de prietenie și lupte comune pentru libertate, pace și progres cu poporul român, se bucură de succesele strălucite obținute de oamenii muncii din Republica Socialistă România, sub conducerea Partidului Comunist frățesc Român, în.lup ta pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru progresul continuu și bunăstarea patriei lor socialiste. Poporul nostru vede în dezvoltarea R. S. România, în creșterea nivelului de trai al poporului său, în înflorirea științei, tehnicii și culturii, contribuția României socialiste la întărirea lagărului socialist, la consolidarea forțelor păcii și progresului în întreaga lume. El este convins că înfăptuirea noului plan de dezvoltare a economiei naționale, dezbătut la Congresul al IX-lea al partidului dv., va constitui un nou pas important în această direcție. (Aplauze).

Dragi tovarăși,Zilele acestea, poporul nostru a fost supus unei noi și
Cuvîntarea de salut a tovarășului

JAMES REID
Stimați tovarăși,în numele comuniștilor din Marea Britanie transmit celui de-al IX-lea Congres al comuniștilor români un cald salut tovărășesc. (Vii aplauze).La Congresul dv. s-au făcut referiri la importanța științelor aplicate. Raportul Comitetului dv. Central este un exemplu edificator în această privință. El este un exemplu de aplicare a științei mar- xist-leniniste, într-un mod viu și creator la condițiile specifice și la etapa dezvoltării țării dv.Congresul dv. îmi apare ca 

o imensă planșă pe care sînt imprimate proiectele viitorului glorios al României socialiste. Pentru a fi transpuse. în realitate, aceste proiecte au nevoie de ingineri. Dv., stimați tovarăși, comuniști și oameni ai muncii din România, sîn- teți inginerii care veți transforma în mod sigur în realitate proiectele acestui Congres. (Aplauze puternice).Bilanțul realizărilor obținute în construcția socialistă, progresul social și cultural al țării dv. în cursul planului de 6 ani constituie o dovadă grăitoare a .fidelității dv. față de poporul român, a serviciilor a- duse poporului și a conducerii exemplare a acestuia.Comuniștii englezi se bucură de succesele dv., deoarece ele dovedesc dinamismul și superioritatea socialismului ca sistem social. (Aplauze).Dv. puteți planifica și aprecia în mod rațional dezvoltarea economică a țării dv în următorii 5—10 ani și asigura distribuirea avuțiilor produse printr-un sistem just de stabi-
Cuvîntarea de salut a tovarășului 

FRIEDL FÜRNBERG
Tovarăși și tovarășe,Este o bucurie pentru noi că putem saluta Congresul dv. în numele comuniștilor austrieci.Știm că în ultimii ani România a cunoscut un mare avînt, că aici, la dv., și prin dv., s-a demonstrat din nou faptul că socialismul creează și asigură posibilitatea dezvoltării progresiste materiale, culturale și spirituale a poporului. Din- tr-o țară înapoiată, România se transformă într-o țară cu o puternică industrie modernă și cu o agricultură dezvoltată. Vă felicităm din toată inima pentru succesele dv. care au

Cuvîntarea de salut a tovarășului 
JEAN TERFVE

Dragi tovarăși,Ceea ce ne impresionează la Congresul dv. este atmosfera excepțională de entuziasm și de încredere. Din rapoartele prezentate de Comitetul Central și din intervențiile dele- gaților se degajă deplina certitudine de a fi învins dificultățile construirii socialismului în țara dv., de a fi atins acest obiectiv esențial datorită politicii chibzuite și ferme a partidului dv., de a începe, în condiții extrem de favorabile, o nouă etapă care vă va condu

grele încercări. Forțele întunecate ale imperialismului a- merican, ale oligarhiei plutocratice și juntei militariste, printr-o lovitură de stat, pe care zadarnic încearcă s-o a- copere sub mantia legalității, au răsturnat guvernul legal al țării.In spatele acestei acțiuni, care a fost înlesnită și de șovăielile și concesiile conducerii și guvernului Uniunii de Centru, se ascund încercările insistente ale reacțiunii de a frî- na procesul de democratizare a țării, început de popor, prin lupta sa unită, cînd a înlăturat în urmă cu doi ani guvernul reacționar neofascist de dreapta. Obiectivul imediat al forțelor reacționare este de a orienta iarăși viața politică a țării spre dreapta, de a desființa cuceririle democratice obținute de popor prin lupta sa, de a proceda la „soluționarea“ problemei cipriote, potrivit indicațiilor N.A.T.O. și ale americanilor, de a implica țara în războiul murdar din Vietnam, de a intensifica exploatarea poporului și a țării de către monopolurile indigene și străine.Agravarea situației în Grecia face parte din eforturile cercurilor imperialiste cele mai reacționare de a încorda situația internațională, de a nu lăsa popoarele să se conducă potrivit voinței lor.Situația din țara noastră este serioasă. Partidul Comunist din Grecia este ferm convins că există forțe care pot spulbera planurile forțelor 

lire a priorităților pe plan social.Greutățile economice ale Angliei — a spus vorbitorul — sînt serioase. Privit superficial, aceasta ar putea să pară absurd. La urma urmei, Anglia este una din țările cele mai dezvoltate, industrializate, și bogate din lume. Totuși, noi trecem cu pași șovăitori dintr-o criză economică în alta.Economia noastră nu este planificată.Sporirea la maximum a profiturilor monopolurilor este unicul criteriu pentru toate o- biectivele economice.Pentru a apăra interesele imperialiste epgleze, a menține City-ul din Londra ca un mare centru bancar și de investiții, clasele conducătoare fac un joc nesăbuit și riscă să ducă economia la faliment.în continuare, vorbitorul a criticat politica „la est de Suez“ dusă de guvernul Angliei. Esența problemei, a spus el, constă în aceea că o mare parte a investițiilor capitalismului monopolist englez de peste hotare este plasată la „est de Suez“.Apărarea acestor interese este adevăratul motiv al uriașelor cheltuieli pentru înarmare și al menținerii bazelor militare engleze de peste hotare.Această politică a dus guvernul laburist în conflict cu mase largi ale mișcării muncitorești engleze și ale poporului englez, precum și cu mișcarea de eliberare națională și cu toate curentele și tendințele socialiste și progresiste din lumea contemporană.

o mare importanță în cadrul luptei mondiale dintre capitalism și socialism. (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși,Cele două țări ale noastre sînt legate din punct de vedere geografic prin intermediul Dunării, iar din punct de vedere politic prin dragostea puternică de pace a popoarelor. Cu 10 ani în urmă Austria a proclamat neutralitatea sa și noi considerăm respectarea permanentă a neutralității o contribuție la asigurarea păcii mondiale. Pe baza neutralității țării noastre, noi tindem 

ce la noi succese în toate domeniile. (Aplauze).Două măsuri au reținut în mod deosebit atenția noastră, prin adînca lor semnificație simbolică:— Propunerea de a da țării dv. denumirea de Republica Socialistă România, care să marcheze caracterul socialist complet și ireversibil la care a ajuns în prezent societatea română;— Hotărîrea de a reda Partidului care conduce țara numele de Partid Comunist Român, ceea ce — în afară de 

reacționare și impune restabilirea democrației. Acestea sînt forțele care au răsturnat regimul odios al lui Karamanlis, sînt forțele poporului și ale democrației, în frunte cu clasa muncitoare. Factorul principal de care va depinde zădărnicirea uneltirilor împotriva poporului este lupta maselor populare, activitatea unită și coordonată a tuturor forțelor democratice ale țării. Aceste torțe unite într-un front național democratic sînt de neînvins.Pornind de la această constatare, Comitetul Central al partidului nostru a chemat toate forțele democratice, pe liderii partidelor democratice, pe toți exponenții politici care doresc un regim constituțional și normalizarea, să înțeleagă gravitatea momentelor prin care trece țara și, sprijinin- du-se pe popor, să acționeze în comun în modul cel mai eficace, pentru a face față situației.După ce a arătat că masele democratice răspund la lovitura de stat politică prin manifestații combative, greve și demonstrații pe străzile Atenei, Pireului, Salonicului și altor orașe, în continuare vorbitorul a spus :Imperialismul american, cu sprijinul activ al cercurilor reacționare din celelalte țări imperialiste, urmărind să frî- neze creșterea forțelor socialismului, ale mișcării de eliberare națională și ale mișcării muncitorești mondiale, desfășoară o activitate tot mai in-

Harold Wilson dorește sprijinul american pentru politica sa la „est de Suez“. Prețul pentru acest sprijin este supunerea totală față de americani. De aici, sprijinul guvernului englez pentru, agresiunea și crimele americane împotriva poporului vietnamez.După ce a arătat poziția complicată în care se află Anglia în problema Vietnamului de sud, vorbitorul a spus :Crește mișcarea în Anglia împotriva politicii guvernului în Vietnam, căpătînd proporții de masă. în cadrul acestei mișcări, un rol îl joacă numeroși membri ai parlamentului, sindicaliști, muncitori de pe șantierele de construcții, din fabrici, mine și șantiere navale, tehnicieni, tehnologi, slujitori ai bisericii, intelectuali, studenți, tineri, membri ai partidului laburist, ai partidului comunist și ai mișcării cooperatiste. Mișcarea se dezvoltă în continuare. Sarcina constă în dezvoltarea ei rapidă, în astfel de proporții, încît să exercite o presiune irezistibilă asupra guvernului în vederea schimbării politicii.Partidul Comunist din Marea Britanie a jucat și joacă un rol deosebit în această mișcare.Noi procedăm astfel pentru că sîntem comuniști — sîntem fideli principiului internaționalismului proletar și sprijinim mișcarea de eliberare națională.în cursul celor peste 40 de ani de existență a partidului nostru, am luptat întotdeauna, indiferent de dificultăți, pentru acțiuni de solidaritate a po

spre întărirea prieteniei cu toate popoarele și ne bucurăm că relațiile dintre țările noastre devin în ultimul timp tot mai strînse și mai trainice, în țara noastră există încă forțe care nu doresc ca Austria să întrețină relații bune cu țările socialiste. Aceștia sînt exponenții marelui capital, legați de imperialismul vest-german și american. Ei vor să submineze neutralitatea noastră și se împotrivesc oricărui progres social și politic. Acțiunile lor reacționare și neonaziste au întîmpinat o rezistență atît de puternică a maselor populare încît au putut fi respinse cu succes.

amintirile istorice pe care a- ceasta le conține — indică voința de a depăși stadiul socialismului și de a ajunge în mod treptat la o adevărată societate comunistă. (Aplauze).Noi'sîntem profund bucuroși de succesele pe care le-ați obținut și de perspectivele dv. Sîntem bucuroși pentru că întotdeauna ești satisfăcut cînd îți vezi prietenii realizîndu-și obiectivele stabilite. Dar totodată sîntem bucuroși pentru noi înșine. Căci cu toate că există o mare diversitate a condițiilor în 

tensă, întreprinde acțiuni a- gresive și intervenții fățișe, care constituie o amenințare serioasă la adresa libertății popoarelor și păcii mondiale. Evenimentele din Vietnam, Republica Dominicană și din alte părți ale lumii atestă a- cest fapt.împreună cu toate popoarele lumii, poporul grec, în frunte cu comuniștii, luptă împotriva acestor acțiuni a- gresive ale imperialismului, pentru apărarea păcii. Expresia acestei lupte o constituie mitingurile de masă, demonstrațiile care au loc în țara noastră, precum și cel de-al III-lea marș impunător al Maratonului păcii, care a a- vut loc anul acesta la 23 mai, și la care au participat peste 200 000 oameni, avînd drept lozincă principală : „Jos mîi- nile de pe Vietnam și Cipru !“Partidul nostru consideră că pentru zădărnicirea planurilor imperialismului și apărarea păcii se impune astăzi mai mult ca oricînd, coeziunea tuturor detașamentelor frontului antiimperialist — comunitatea socialistă, mișcarea de eliberare națională și clasa muncitoare mondială, și, în primul rînd, consolidarea unității mișcării comuniste internaționale.In încheiere, vorbitorul a relevat însemnătatea Congresului al IX-lea al P.C.R. pentru viitorul poporului român.Urăm din toată inima succes lucrărilor dv., noi victorii în opera nobilă pe care o înfăptuiți. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român I Trăiască prietenia dintre poporul grec și poporul român ! Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale I (Aplauze 
repetate, puternice).

porului muncitor englez cu lupta fraților și surorilor noastre din Asia, Africa și A- merica Latină, pentru eliberarea lor națională.Și așa trebuie să fie, deoarece poporul muncitor al țării mele și masele muncitoare din țările coloniale și neocoloniale au interese comune și un dușman comun — imperialismul. Sarcina noastră istorică comună este să zdrobim imperialismul și, în același timp, să apărăm pacea în lume, astfel încît să ne putem bucura de roadele victoriei noastre.în Anglia ne așteaptă bătălii mari. Oricare ar fi, însă, dificultățile, noi vom învinge. Lupta în legătură cu Vietnamul nu este un fenomen izolat, Se duce o luptă tot mai puternică în jurul altor aspecte ale politicii guvernului privind salariile, chiriile, impozitele,-învățămîntul. Există o mare efervescență. Se dezvoltă forțele de stînga, precum și unitatea de luptă. Aceste acțiuni și mișcări nu sînt însă suficiente. Mai este încă mult de făcut, dar situația este încurajatoare. Partidul nostru este bine pregătit pentru marile bătălii care vor urma în mod neîndoielnic.Congresul dv., realizarea o- biectivelor în lunile și anii ce urmează, succesele dv. în construcția socialistă, realizările lumii socialiste, victoriile mișcării de eliberare națională a popoarelor din, țările coloniale, progresele partidelor comuniste și frățești din țările capitaliste — toate acestea ne ajută și ne însuflețesc în lupta noastră.Trăiască unitatea și frăția comuniștilor de pretutindeni în lupta împotriva imperialismului, pentru socialism și pace ! Trăiască România Socialistă I Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze re
petate, puternice).

în această luptă partidul nostru joacă un rol important, prezentînd poporului austriac perspectiva menținerii păcii și a căii pașnice spre socialism.în această luptă noi ne simțim legați în mod solidar de toate popoarele care luptă pentru libertate, îndeosebi de eroicul popor din Vietnam, pe care cu toții, în comun, trebuie să-1 ajutăm să obțină victoria asupra imperialismului american.Urăm succes deplin Congresului dv., partidului dv., iar țării dv. noi și mari victorii in construirea socialismului. 
(Aplauze puternice).Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale ! Trăiască pacea și socialismul! 
(Aplauze repetate, puternice).

care partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea, o indispensabilă varietate a formelor și metodelor activității lor, niciodată poate nu a apărut cu atîta claritate interdependența acțiunilor acelora care în lume luptă pentru socialism. Niciodată, solidaritatea, nu ca simplu principiu, ci ca expresie concretă, nu a fost atît de necesară.Succesele dv. hotărîtoare în construcția socialismului exercită o influență directă asupra luptei pe care noi o ducem împotriva capitalismului aflat încă la putere. în același timp, eforturile pe care noi le depunem pentru a zdrobi puterea marilor monopoluri, pentru a face să eșueze planurile unui capitalism monopolist de stat 

care acționează pe scară internațională, servesc și interesele dv.în prezent, mai presus de orice, se pune problema de a pune capăt aroganței și aventurismului crescînd al imperialismului, de a înlătura primejdia unui al treilea război mondial. (Aplauze). Această problemă ne este întru totul comună. Fie că aparținem grupului forțelor muncitorești aflate încă sub capitalism, grupului țărilor care luptă pentru independența lor reală sau grupului popoarelor care
Cuvîntarea de salut a tovarășului

BRUCE MAGNUSON
Tovarăși și prieteni din Par

tidul Comunist Român !Este o mare cinste pentru mine de a asista la Congresul dv. și de a vă transmite salutul frățesc al Partidului Comunist din Canada. Oamenii muncii din țara noastră admiră și salută marile realizări pe care le-ați obținut în construirea socialismului. Succesele dv. de ieri și de astăzi ne îndeamnă pe noi, cei din Canada, la eforturi mai mari și constituie un far care ne luminează calea înainte și speranțele pentru viitor. (Aplau
ze).Partidul Comunist din Canada regretă profund moartea, acum patru luni, a iubitului dv. conducător, Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ne plecăm cu cel mai adînc respect în fața memoriei acestui mare patriot și internaționalist, care și-a închinat întreaga viață promovării glorioasei cauze a clasei muncitoare, cauzei păcii și socialismului în lumea întreagă, cauzei umanismului și comunismului.Marile succese obținute de poporul român în ultimii 20 de ani în ceea ce privește lichidarea înapoierii economice dovedesc cît de vaste sînt forțele creatoare care pot fi trezite la viață în sistemul socialist. Politica internă și internațională a Republicii Socialiste România constituie o contribuție importantă și trainică la lupta pentru unitate și progres a țărilor socialiste. Colaborarea frățească și coeziunea invincibilei armate internaționale a comuniștilor este garanția triumfului socialismului și comunismului în întreaga lume.Clasa muncitoare din țara dv. trăiește și muncește în condiții mult deosebite de cele ale clasei muncitoare din țara mea. Metodele noastre de luptă politică, sarcinile noastre practice de zi cu zi sînt dife
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MANUEL RODRIGUES DA SILVA
Dragi tovarăși,în numele comuniștilor din Portugalia, Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez salută călduros cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și, prin intermediul său, pe toți comuniștii și poporul din România. 

(Aplauze puternice).Partidul nostru, care urmărește cu profund interes activitatea și experiența Partidului Comunist Român, urează succes deplin lucrărilor Congresului dv., fiind sigur că hotărîrile pe care le va lua vor deschide calea spre noi victorii în construirea socialismului în țara dv., în făurirea unei vieți prospere, libere și pașnice pentru poporul român. (Vii aplauze).Succesele Partidului Comunist Român și ale poporului României reprezintă pentru comuniștii, clasa muncitoare și poporul din Portugalia un ajutor efectiv și o puternică încurajare în lupta aprigă și grea împotriva dictaturii fasciste, care tiranizează patria noastră de 39 de ani.Guvernul fascist al lui Sala- zar, un guvern al monopolurilor asociate cu imperialismul străin și al marilor moșieri, duce o politică de exploatare feroce a clasei muncitoare și de ruinare a claselor mijlocii. El ține Portugalia sub dominația imperialismului străin
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HALED BAGDAȘ
Dragi tovarăși,încredințat că exprim sentimentele tuturor comuniștilor și patrioților progresiști din Siria, Comitetul Central al Partidului Comunist Sirian transmite celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor și harnicului popor român, salutul său cel mai călduros și urările cele mai sincere de a merge din succese în succese, din victorie în victorie. (Aplauze puternice).Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu înfățișează în mod impresionant un trecut strălucit și un viitor și mai strălucit, dovedind ce minunate realizări poate înfăptui un popor care și-a luat soarta în propriile sale mîini, în munca lui de creația și con

construiesc și consolidează socialismul, dacă noi nu vom găsi o soluție valabilă acestei probleme, riscăm să punem în cauză realizarea obiectivelor noastre.în acest domeniu, ca și în altele, mișcarea comunistă și muncitorească internațională este în măsură să-și asume pe deplin rolul său de forță conducătoare și să propună soluții juste și eficace care să strîngă în mod victorios toate forțele iubitoare de pace, antiimperialiste. Dar pentru a acționa mai bine și mai rapid, 

rite. Totodată, dușmanul nostru comun este același — imperialismul. Scopul nostru u- nic de clasă este promovat prin internaționalismul socialist care ne unește în lupta pentru pace, pentru lichidarea, o dată pentru totdeauna, a exploatării omului de către om, a luptei pentru socialism și comunism. (Aplauze). Promovarea și aplicarea normelor marxist-leniniste în relațiile dintre partidele comuniste și dintre țările socialiste vor a- vea ca rezultat asigurarea și întărirea unității și a coeziunii, vor spori puterea de atracție a ideilor socialismului în lumea întreagă. (Aplauze).Sarcina cea mai urgentă care stă astăzi în fața omenirii este de a pune capăt agresiunii Statelor Unite în Vietnam, în Republica Dominicană și în orice parte a lumii, unde Pentagonul ar putea să pună la cale înăbușirea voinței popoarelor.în Tuna aprilie, anul acesta — a spus el în continuare — Comitetul nostru Național a adresat o chemare poporului canadian, cerîndu-i să-și intensifice activitatea pentru pace în întreaga țară. De atunci, e- forturile partidului nostru au fost canalizate îndeosebi spre trezirea conștiinței poporului canadian, de a se uni și acționa rapid în situația critică e- xistentă.In continuare, vorbitorul s-a referit la un număr de probleme privind situația internațională actuală. în primul rînd, a spus el, ofensiva imperialismului s-a intensificat, lucru dovedit nu numai de agresiunea barbară a S.U.A. în Vietnam, dar care se reflectă și în A- frica, America Latină, în O- rientul Mijlociu, în eforturile de a integra Germania Occidentală în strategia nucleară N.A.T.O., în rezistența pe care o opun guvernele capitaliste înfăptuirii unei dezarmări rea

și pune teritoriul portughez la dispoziția Statelor Unite și a revanșarzilor de Ia Bonn pentru instalarea de baze militare. El răspunde la lupta dreaptă a popoarelor din coloniile portugheze pentru independență cu războiul criminal pe care îl duce în Angola, Guineea și Mozambic. Această politică se lovește de rezistența din ce în ce mai hotărîtă a poporului portughez. Cu toată represiunea și teroarea, clasa muncitoare, muncitorii agricoli, studenții, intelectualii duc mari lupte pentru pîine, libertate și pace. Greve, manifestații de stradă, dezertări și alte acțiuni de rezistență ale soldaților și tinerilor ofițeri împotriva războiului colonial arată avîntul mișcării democratice și anunță apropierea unei crize revoluționare.Partidul Comunist Portughez, care luptă de aproape 40 de ani în cea mai adîncă ilegalitate, își consacră cele mai mari eforturi unirii tuturor forțelor democratice și patriotice într-un singur front de luptă pentru bătăliile de zi cu zi împotriva dictaturii fasciste pe care le îndreaptă spre perspectiva insurecției populare în vederea zdrobirii fascismului din Portugalia și pentru a instaura un regim democratic.Lupta noastră cere mari sacrificii. Mulți dintre cei mai buni militanți ai noștri au su

strucție, sub conducerea clasei muncitoare și sub steagul glorios al marxism-leninis- mului creator.Realizările obținute de poporul român sub conducerea partidului său comunist, în toate domeniile construcției economice, constituie cel mai bun ajutor pentru lupta pe care poporul nostru o duce în vederea consolidării suveranității sale naționale, a făuririi economiei sale independente, pentru democrație și socialism. Vă dorim, dragi tovarăși, din toată inima deplin succes în îndeplinirea sarcinilor noului plan cincinal, care va constitui un pas istoric în dezvoltarea țării dv., atît de bogată și frumoasă. (Aplauze).După ce a subliniat însemnătatea hotărîrii Congresului de a se reveni la denumirea Partidul Comunist Român și 

este necesar să consolidăm propria noastră unitate. A- ceastă grijă care ne preocupă pe toți am întîlnit-o în tot decursul lucrărilor Congresului dv. Noi știm, de altfel, că de mult timp dv. ați acordat acestei probleme toată atenția. Credem totuși vă, cu toții împreună, trebuie să depunem noi eforturi. Trebuie depășit stadiul declarațiilor de atașament față de unitatea internațională și întărirea acesteia. Trebuie explorate cu răbdare toate căile care pot să conducă în mod real la aceasta.

le, precum și în criza din sînul O.N.U.Vorbitorul a arătat în continuare că guvernul canadian, angajat în sprijinirea pozițiilor fundamentale, scopurilor și obiectivelor politicii S.U.A. în Vietnam, a fost asupru criticat pentru că nu a luat poziție în interesul păcii și al poporului canadian în această criză, și s-a referit la interpretările oficiale tendențioase în legătură cu mișcarea de eliberare națională. Partidul nostru, a spus vorbitorul, a luat asupra sa sarcina de a lămuri și de a clarifica mai bine legătura dintre lupta de eliberare națională și coexistența pașnică. Coexistența pașnică are de-a face cu relații între diferite sisteme sociale și state. Ea nu înseamnă și nu poate însemna menținerea status quo-ului și împiedicarea schimbării sociale ori de cîte ori poporul vreunei țări dorește o asemenea schimbare.Este de o importanță crucială de a nu admite ca nici un fel de deosebiri ideologice în mișcarea comunistă internațională să stea în calea acțiunii comune menite să învingă a- gresiunea imperialistă, să mențină pacea lumii și să a- pere dreptul la libertate al tuturor popoarelor.Cea de-a 18-a Convenție Națională a Partidului Comunist din Canada a examinat problemele concrete ale țării noastre în raport cu programul de perspectivă privind transformarea socialistă revoluționară a vieții economice, sociale și politice a țării. Prezentînd programul de acțiune adoptat, și care prevede o nouă politică externă de pace, o nouă Constituție canadiană și o nouă politică economică, vorbitorul a făcut în continuare o prezentare a situației politice din Canada.Partidul nostru — a spus el •— este ferm încredințat că în 

ferit și mai suferă încă, fiind condamnați la ani grei de închisoare. Unii au stat peste 20 de ani în temnițele fasciste. Mulți alții au fost asasinați. Insă comuniștii portughezi nu se tem de sacrificii, că știu că viitorul le aparține.Succesele Uniunii Sovietice în construcția bazelor tehnico- materiale ale comunismului, succesele Albaniei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Chinei, Coreei de nord, Cubei, Iugoslaviei, Mongoliei, Poloniei, Republicii Democrate Germane, României, Ungariei și Vietnamului în construirea socialismului deschid în fața comuniștilor și muncitorilor portughezi perspectiva luminoasă a luptei lor grele de astăzi.Dezvoltarea luptei clasei muncitoare din țările capitaliste și victoriile istorice ale mișcării de eliberare națională constituie și ele un puternic sprijin pentru clasa muncitoare și poporul portughez. Noi trăim în epoca agoniei imperialismului. Oricît de grele ar fi sacrificiile pe care fiecare popor trebuie să le mai facă, victoria este sigură și posibilă.Partidul Comunist Portughez vede în unitatea întregului lagăr socialist, în unitatea mișcării comuniste internaționale cea mai bună garanție pentru triumful marilor noastre idealuri pe scară mondială.

s-a referit la începuturile mișcării comuniste mondiale și la amploarea pe care o cunoaște astăzi, vorbitorul a spus : A- vem toate motivele să fim mîndri de numele nostru, de drapelul și de doctrina noastră. Nu încape îndoială că dincolo de toate greutățile, viitorul aparține, cum spunea Lenin, acestui nume, acestui drapel, acestei doctrine ! (A-plauze). De aceea, îngăduiți-ne să vă felicităm pentru această hotărîre și să strigăm din toată inima: Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplau
ze puternice). Trăiască mișcarea comunistă mondială! 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,De la începutul acestui an, în Siria au avut loc transformări economice și sociale, mari 

Trebuie căutate mijloace care să nu fie neapărat o întoarcere la trecut ci, dimpotrivă, să meargă pe căi noi, corespunzătoare actualelor condiții de dezvoltare a luptei noastre. Avem încredere în capacitatea noastră de a învinge, cu toții împreună, dificultățile.In numele Partidului Comunist din Belgia și al miilor de muncitori belgieni care îi acordă încredere, adresăm Partidului Comunist Român acest mesaj de călduroasă și frățească prietenie. (Aplauze 
puternice).

Canada există condiții favorabile pentru noi victorii ale politicii de pace și de coexistență pașnică. Ideea anulării acordului privitor la armele nucleare dintre Canada și Statele Unite se bucură de un sprijin din ce în ce mai puternic. Sub lozinca „Poporul împotriva monopolurilor “, comuniștii canadieni arată că prin combinarea monopolurilor S.U.A. și canadiene se subminează suveranitatea Canadei și se urmărește înglobarea totală a Canadei de către Statele Unite.în continuare vorbitorul a spus : Lupta pentru reforme e- conomice și sociale de mare amploare se lărgește și se a- dîncește pretutindeni. Cererea imperioasă ca povara economică să fie strămutată de pe umerii săracilor pe cei ai bogătașilor cîștigă din ce îiC ce mai mult teren.Pătrunzînd în miezul bătăliei de idei privitoare la viitorul țării noastre, dezvoltînd la maximum activitatea obștească a partidului, o dată cu sporirea atenției în domeniul municipal, partidul nostru urmărește pregătirea terenului pentru promovarea factorilor subiectivi, care, pe baza situației obiective din ce în ce mai favorabile, pot duce la o creștere și maturizare rapidă a clasei muncitoare și a aliaților ei în lupta împotriva monopolului.Deși nu subestimăm cîtuși de puțin efectele anilor propagandei 'războiului rece și ale iluziilor răspîndite de către o îndelungată perioadă de boom și belșug economic, cleștele controlului monopolist începe să-și piardă puterea. Cu toate că dificultățile legate de o activitate comunistă efectivă în țara noastră sînt uriașe avem încredere deplină în capacitatea noastră de a progresa în așa fel, încît să devenim o forță hotărîtoare în viața politică a Canadei. (Aplauze).Trăiască solidaritatea clasei muncitoare mondiale și unitatea tuturor forțelor care luptă pentru pace, democrație și socialism. (Aplauze puternice).

Astăzi, .cînd imperialiștii a- mericani încearcă o contraofensivă, pe scară largă, împotriva forțelor socialismului, democrației, independenței naționale și păcii, cînd într-o serie de țări imperialiștii nord-americani intervin cu violență pentru a înăbuși mișcările populare și luptele de eliberare națională, cînd eroicul popor vietnamez este victima unui război murdar de agresiune a imperialiștilor nord-americani, unitatea frățească, coeziunea, colaborarea, solidaritatea și ajutorul reciproc al tuturor comuniștilor din lume sînt încă și mai imperioase.Partidul Comunist Portughez este mîndru de relațiile sale de prietenie cu Partidul Comunist Român din partea căruia a primit numeroase dovezi de solidaritate frățească. Noi sîntem siguri, dragi tovarăși, că această prietenie, expresie a idealului internaționalismului proletar în cadrul marii familii internaționale a comuniștilor, se va întări și mai mult în viitor.Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască poporul României ! Trăiască unitatea de luptă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Portughez ! Trăiască unitatea lagărului socialist ! Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! Trăiască pacea în lume ! Trăiască Comunismul ! (Aplauze repetate, pu
ternice).

și profunde. Au fost promulgate decrete prin care se interzice ca petrolul și bogățiile minerale ale țării să fie date în exploatare companiilor străine. în același timp, au fost naționalizate toate marile întreprinderi industriale și majoritatea celor mijlocii, precum și unele ramuri importante ale comerțului exterior. în acest fel, sectorul de stat a devenit sectorul dominant în producția industrială, în domeniul importului și exportului. Au fost, de asemenea, eliberați toți deținuții comuniști și progresiști. (Aplauze). Față de situația anterioară, situația politică generală a țării cunoaște o relativă destindere. Partidul nostru comunist, alături de celelalte forțe progresiste ale țării, a susținut înfăptuirea acestor transformări, rod al luptei muncitorilor, țăranilor’ și intelectualilor noștri revoluționari și apărarea lor împotriva comploturilor imperialismului și reacțiunii. Ansamblul acestor măsuri arată că în fața Siriei
(Continuare în pag. a VII-a)
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HALED BAGDAȘ
(Urmare din pag. a VI-a) s-a deschis o etapă a luptei imediate pentru crearea și consolidarea premizelor economice, sociale și politice necesare realizării aspirațiilor poporului nostru, care năzuiește să facă din țara sa o țară socialistă. (Aplauze).O colaborare a tuturor forțelor progresiste, fie că sînt la putere' sau nu, în cadrul unui larg front național sau sub orice altă formă care să corespundă condițiilor reale din țară, a spus vorbitorul, constituie o garanție necesară pentru apărarea și aprofundarea acestor transformări economice și sociale, pentru administrarea cu succes a întreprinderilor naționalizate, pentru grăbirea' înfăptuirii reformei agrare cu participarea maselor largi țărănești.Unirea tuturor forțelor patriotice, progresiste este, de a- semenea, necesară pentru a

Cuvîntarea de salut a tovarășei 
VIRGINIA GONZALES

Dragi tovarăși,Permiteți-mi, ca in numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile și al fiecăruia din militanții noștri, să Vă transmit un salut, să urez succes lucrărilor Congresului al IX-lea al P.C.R. și să salut prin intermediul său e- roicul popor român pentru mărețele succese obținute sub conducerea partidului în lupta de eliberare de sub fascism, pentru construirea noii societăți socialiste. (Aplauze puter
nice)-

Tovarăși,Am ascultat cu multă atenție raportul prezentat Congresului de către tovarășul Ceau- șescu și cuvînt.ările altor conducători ■ ai Partidului, care demonstrează încă o dată capacitatea creatoare a marxist- leniniștildr de a făuri poporului lor cele mai bune condiții de viață.-Salutăm cu - multă bucurie participarea activă a femeii atît în activitatea partidului cît și în producție. Acest lucru demonstrează justețea în- țeleptei învățături leniniste, care arată că numai comuniștii asigură femeii drepturi e-
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LAYACHI ABDALLAH
Dragi tovarăși,Delegația marocană are deosebita cinste de a vă transmite dv. și prin dv. întregului partid, gloriosului Partid Comunist Român, cel mai frățesc și. călduros salut din partea comuniștilor marocani, tovarășii dv. de luptă. (Aplauze). Sîntem siguri că dăm glas sentimentelor tuturor oamenilor muncii și ale tuturor forțelor progresiste din țara noastră, dorindu-vă, în numele lor, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea și în îndeplinirea hotărîrilor sale.Salutăm succesele dv. ca pe propriile noastre succese, căci ele reprezintă pentru clasa noastră muncitoare, pentru țărănimea săracă și pentru intelectualitatea noastră revoluționară un exemplu grăitor, o călăuză pe calea ce o au de urmat.Țara noastră trece în prezent printr-o criză economică, socială și politică, a cărei cau

Cuvîntarea de salut a tovarășului

PER SVENSSON
Tovarăși,Avem . marea bucurie de a transmite, în numele tuturor comuniștilor norvegieni, un salut tovărășesc celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și întregului popor român. (Vii aplauze). Totodată, vă dorim mult succes în desfășurarea lucrărilor Congresului d,v. Sîntem convinși că actualul dv. Congres este de mare însemnătate, nu numai pentru poporul român și partidul, său, ci și pentru întreaga mișcare comunistă internațională. (Aplauze).în prezent, mișcarea comunistă internațională trece printr-o perioadă hotărîtoare foarte complicată, care cere din partea fiecărui partid a- plicarea creatoare a marxism- leninismului. în orice caz, ne aflăm într-o etapă care oferă forțelor păcii și socialismului cele mai bune perspective pentru noi succese, pentru progres.După cum știți, Norvegia este membră a pactului agresiv militar N.A.T.O. Cu toate acestea, poporul norvegian 

da o ripostă comploturilor interne și externe, care țintesc să întoarcă Siria la o etapă mai înapoiată de evoluție, pentru a zădărnici acțiunile de agresiune și expansiune îndreptate împotriva Siriei și a întregii mișcări de eliberare națională arabă, acțiuni la pregătirea cărora, a spus vorbitorul, participă imperialiștii americani, englezi, vest-germani și Izraelul, principala bază a imperialismului în Orientul Mijlociu. Unirea forțelor patriotice progresiste este o necesitate imperioasă pentru a salvgarda independența Republicii Arabe Siria și pentru a se îndrepta cu pași siguri spre o adevărată unitate arabă, bazată pe egalitate și fraternitate și răspunzînd aspirațiilor de democrație și socialism ale popoarelor arabe.întreaga Republică Arabă Siria, adică : poporul, armata și guvernul au condamnat cu 

gale cu bărbații, ii încredințează sarcini de răspundere. 
(Aplauze).Noi, care trăim într-o țară capitalistă, ne dăm bine seama că socialismul reprezintă o lume deosebită pentru că muncitorii sînt stăpîni pe propriile destine, făuresc adevărata fericire, pun pentru totdeauna capăt foametei și mizeriei. Acest lucru este ilustrat la Congresul dv., unde toți tovarășii care au luat cuvîntul de la această înaltă tribună au făcut cunoscute uriașele progrese dobîndite în diferite regiuni într-un timp atît de scurt și în același timp au înfățișat perspectivele luminoase de viitor ale tuturor ramurilor economiei.Vorbitoarea a transmis Partidului Comunist Român invitația de a trimite o delegație Ia cel de-al XIII-Iea Congres al P.C. din Chile.în momentul de față — a spus vorbitoarea în continuare —* în țara noastră ne înfruntăm cu un guvern de tip nou, cu bază largă, dar anticomunist și antipopular. Cu ajutorul imperialismului yankeu, al germanilor de la Bonn și al Vaticanului, acest guvern și-a pus ca sarcină principală 

ză principală este alegerea făcută de către conducerea statului nostru a căii capitaliste liberale. Cu toate acestea, masele din Maroc nu ră- min pasivet sub conducerea forțelor progresiste, printre care comuniștii joacă un rol hotărîtor, ele se opun cu ho- tărîre acestei politici. în a- ceastă privință, mărețele manifestări populare care au zguduit întreaga țară în luna mai a acestui an, constituie un eveniment important.
Tovarăși,Dezvoltarea sistemului socialist mondial, forța de atracție din ce în ce mai mare pe care o exercită asupra maselor populare, eșecul total, în țara noastră, ca și în alte părți, a căii capitaliste, toate acestea duc la creșterea și întărirea forțelor revoluționare marocane, deschizîndu-ne noi perspective. Sarcina imediată pe care ne-o propunem în funcție de această stare de lucruri este gruparea tutu

este pătruns de dorința puternică de a trăi în pace și prietenie cu toate popoarele. A- ceastă dorință se reflectă îp diverse acțiuni îndreptate împotriva politicii de război a forțelor N.A.T.O., în care a fost tîrîtă și țara noastră. Guvernul norvegian, precum și numeroase cercuri burgheze condamnă politica americană aventuristă dusă în Vietnam și Republica Dominicană, ca- lificînd-o drept o politică războinică.Este cunoscut că guvernul american cere tuturor aliați- lor lui să aprobe și să sprijine politica războinică dusă în Vietnam. Poporul nostru nu va permite însă niciodată ca guvernul norvegian să sprijine pe imperialiștii nord-americani. (Aplauze). Fiecare atac american dezlănțuit în Vietnam, fiecare militar american dus în Vietnam constituie în realitate o lovitură dată adepților din Norvegia ai participării țării noastre la blocul N.A.T.O. Din aceste motive există tot mai multe posibilități ca Norvegia să 

energie agresiunea imperialismului american împotriva poporului vietnamez și împotriva Republicii Dominicane. (A- plauze). Poporul sirian, ca și toate popoarele arabe frățești, își unește glasul cu al dv., tovarăși, cu glasul tuturor popoarelor din lume, care cer încetarea acestei agresiuni criminale și barbare.
Tovarăși,Partidul nostru își aduce contribuția sa modestă la lupta pentru unitatea mișcării comuniste mondiale pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar și, ca toate partidele frățești, consideră această unitate ca o armă esențială în lupta împotriva imperialismului, pentru pace. în această privință, partidul nostru pornește de la faptul că ceea ce unește mișcarea noastră este mult mai puternic și mai important de- 

să înfrîngă pe comuniști din punct de vedere ideologic.în continuare vorbitoarea a arătat că Partidul Comunist din Chile a opus propagandei anticomuniste și defăimării țărilor socialiste o vastă acțiune de popularizare a realizărilor acestor țări, a vieții noi fericite pe care și-o creează popoarele țărilor socialiste.
Tovarăși,Deși țara noastră este o țară bogată, cu mari rezerve de cupru, fier, cu imense cantități de salpetru, cu mari întinderi de pămînt cultivabil în toate anotimpurile, cu o clasă muncitoare dezvoltată, cu înaltă calificare, cu toate acestea în Chile abundă sărăcia, șomajul, foamea, datorită exploatării de către întreprinderile și monopolurile imperialiste nord-americane. Toate bogățiile țării sînt în mîna imperialiștilor.Partidul nostru, împreună cu toate forțele progresiste, depune mari eforturi pentru a forma o conștiință antiimpe- rialistă în rîndul maselor. Noi sîntem solidari. cu lupta poporului vietnamez, cerem șă înceteze războiul dezlănțuit de imperialiștii nord-ameri- 

ror forțelor progresiste în cadrul unui partid revoluționar unic, pe bazele ideologice, politice și organizatorice ale socialismului științific și ale internaționalismului proletar.Procedînd astfel, ne străduim să aplicăm în mod creator doctrina noastră, marxism- leninismul, ținînd seama de condițiile istorice noi și de situația specifică a țării noastre.
Tovarăși,Evoluția situației internaționale ne preocupă în cel ■mai înalt grad. Imperialismul american caută, printr-o atitudine agresivă extrem de insolentă, să frîneze dezvoltarea impetuoasă a sistemului socialist mondial și să stăvilească mersul înainte al mișcării de eliberare națională, în cîrdășie cu celelalte puteri imperialiste, el complotează împotriva independenței popoarelor din Asia, Africa și America Latină. El duce un război de exterminare împotriva viteazului popor din Vietnamul de sud. El îndrăz- 

părăsească blocul N.A.T.O. în 1969.Capitalul monopolist european a încercat să atragă țara noastră în Piața comună. în cadrul' acestei politici, monopolurile au urmărit să atenteze la dreptul poporului nostru la independență și suveranitate, să exploateze bogățiile Norvegiei în interesul capitalului monopolist și să-și intensifice influența asupra țării noastre. încercările de a atrage Norvegia în Piața comună, pentru a încălca drepturile noastre inalienabile, au sțîrnit puternice proteste în rîndul tuturor forțelor democratice din Norvegia, care nu acceptă ca suveranitatea noastră națională să treacă în mîinile organelor suprastatale ale Pieței comune.Mobilizarea clasei muncitoare la lupta pentru lărgirea drepturilor democratice din viața economică a societății norvegiene constituie pentru partidul nostru o problemă deosebit de importantă.Deși Norvegia se numără printre statele burgheze dezvoltate din punct de vedere 

cît ceea ce o dezbină. Este limpede pentru noi toți că u- nitatea lagărului socialist nu este o sumă aritmetică. Ea sporește într-o măsură incalculabilă forța și influența întregului lagăr ca și forța și influența fiecărei țări socialiste, a fiecărui partid comunist. (Aplauze).Toți comuniștii sirieni sînt patrioți. Ei își iubesc patria mai presus de orice. Și acest patriotism îi face să fie credincioși internaționalismului proletar, a cărui manifestare practică principală este de a milita pentru stabilirea de relații de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, și mai ales cu prima patrie a 'socialismului, patria Iui Lenin, Uniunea Sovietică. (Aplauze).Vă urăm, dragi tovarăși și frați români, succese tot mai mari în marea operă patriotică și internaționalistă pe care o înfăptuiți, opera de construire a României socialiste. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască poporul ro mân și avangarda sa, clasa muncitoare din România ! Trăiască prietenia arabo-ro- 
mână ! (Aplauze repetate, pu
ternice).

câni în Vietnamul de sud și să fie retrase trupele din Vietnamul de sud, să se pună capăt bombardării orașelor și satelor fără apărare din Republica Dominicană și Vietnamul de nord. Noi am organizat manifestații de solidaritate și am reușit să obținem declarații ale guvernului democrat- creștin în sprijinul luptei juste a poporului dominican pentru libertate și independență, pentru retragerea tuturor trupelor străine din Republica Dominicană, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege guvernul pe care-1 dorește.Noi, comuniștii din Chile, înțelegem necesitatea imperioasă de a depune toate eforturile pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor revoluționare iubitoare de pace, deoarece acum prezintă o mare importanță stăvilirea politicii agresive a imperialismului yankeu.Partidul nostru și-a însușit declarațiile de la Moscova din 1957 și 1960 ale Partidelor Comuniste și Muncitorești.Mai mult ca oricînd este necesară unitatea tuturor comuniștilor din • lume !Trăiască Congresul al IX- lea al P.C.R. ! Trăiască Republica Socialistă România I Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești! Trăiască pacea ! (Aplauze repeta
te, prelungite).

nește să extindă acest război criminal împotriva unei țări frățești, Republica Democrată Vietnam. Pe scurt, imperialismul american a făcut ca pacea mondială să fie amenințată mai direct ca oricînd.în fața unei situații atît de primejdioase se impune o singură soluție. Deasupra tuturor divergențelor, unitatea lagărului socialist și a tuturor partidelor comuniste și muncitorești este mai indispensabilă ca oricînd, pentru a pune frîu imperialismului, pentru ă zdrobi acțiunile lui agresive. (Aplauze). în scopul zădărnicirii planului criminal al agresorilor imperialiști și neocolonialiști, trebuie să facem totul pentru a întări solidaritatea de luptă a țărilor socialiste, mișcarea muncitorească internațională și mișcarea de eliberare națională.Trăiască Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român! Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale! Trăiască unitatea de luptă a sistemului socialist mondial, a mișcării muncitorești internaționale și a mișcării de eliberare națională! Trăiască socialismul și pa
cea ! (Aplauze repetate, pu
ternice).

democratic, ca rezultat al luptei duse de poporul nostru pentru cucerirea multor drepturi democratice, un grup restrîns de monopoliști dispune de cele măi importante mijloace de producție. Datorită acestui fapt, ei au o influentă hotărîtoare asupra politicii noastre interne și externe. Sub lozinca „Dreptul muncitorilor la conducerea întreprinderilor“ partidul nostru luptă pentru îngrădirea dominației monopolului capitalist și pentru lărgirea drepturilor democratice.Astfel, muncitorii vor putea să învețe și să cîștige experiență în rezolvarea unor probleme principale, ceea ce le va permite din ce în ce mai mult să lupte singuri pentru trecerea de la capitalism la socialism în propria țară.Pe noi ne bucură foarte mult realizările mărețe obținute de dv. în construcția socialismului, de care am luat cunoștință din rapoartele prezentate de Comitetul Central și din discuțiile pe marginea acestora. Aceste succese dovedesc superioritatea economică a sistemului socialist, forța creatoare a clasei muncitoare din România, care pășește cu hotărîre pe drumul socialismului și comunismului.

Ne-au impresionat foarte mult propunerile privind noul Statut al P.C.R., precum și Directivele privind activitatea din anii următori.Sîntem convinși — a spus în încheiere vorbitorul — că
Cuvîntarea de salut a tovarășului

KYRIAKOS HRISTU
Dragi tovarăși,Cu deosebită bucurie transmit celui de-al IX-lea Congres al partidului dv. și poporului român cel mai călduros salut tovărășesc din partea Comitetului Central al Partidului Progresist al Poporului Muncitor din Cipru — AKEL — (Aplauze).Comitetul Central al AKEL și oamenii muncii din Cipru salută și felicită partidul dv. și poporul român pentru succesele importante obținute în construirea societății socialiste și îndeosebi pentru. succesele înregistrate în domeniul industriei și agriculturii, în domeniul electrificării, învățămîntului și ocrotirii sănătății poporului.Aceste succese ale dv. înseamnă nu numai o contribuție la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din țara dv., dar, alături de succesele importante ale tuturor țărilor socialiste, atestă superioritatea sistemului socialist și constituie baza materială pentru zădărnicirea planurilor agresive ale imperialiștilor.
Dragi tovarăși,Poporul cipriot a trăit sute de ani subjugat. Datorită însă luptelor sale îndelungate, combative și de masă, cu ajutorul și sprijinul țărilor socialismului și al omenirii progresiste, el a reușit să rupă lanțurile colonialiste și să

Cuvîntarea de salut a conducătorului

delegației P. C. din Liban
Dragi tovarăși,în numele comuniștilor și oamenilor progresiști din Liban salut în mod călduros cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român și prin el întregul popor frate din România, care construiește cu succes socialismul. (Aplauze 

puternice).Raportul Comitetului Central al partidului vostru, prezentat de tovarășul Ceaușescu, precum și rapoartele prezentate de către alți tovarăși, demonstrează prin cifre importante marile realizări obținute de> către poporul vostru și indică perspectiva luminoasă care se deschide în fața României socialiste.Ținem să vă felicităm din toată inima pentru aceste realizări și sîntem convinși că toate succesele pe care le pb- țineți sînt tot atîtea succese pentru întregul sistem socialist mondial, pentru toate forțele revoluționare din lumea întreagă. (Aplauze).
Dragi tovarăși,Libanul și țările arabe fac față astăzi unei ofensive generale a imperialismului, care urmărește să lichideze cuceri-

Cuvîntarea de salut a tovarășului 

JOSE LUIS MASSERA
Dragi tovarăși,Dorim să transmitem, prin aceste cîteva cuvinte, salutul frățesc al Partidului Comunist din Uruguay și al tuturor comuniștilor uruguayeni celui de-al IX-lea Congres, Comitetului Central al Partidului Comunist Român și tuturor membrilor partidului dv. și dorim lucrărilor Congresului dv. mult succes, noi și mari victorii în construirea socialismului în țara dv. și în lupta pentru apărarea păcii în lume. (Vii aplauze).'Am avut bucuria de a asista, de asemenea, ca delegat al partidului meu la cel de-al VlII-lea Congres al dv. și în puținele zile pe care le-am petrecut aici am putut să văd cîteva din marile realizări e- conomice și sociale care au fost obținute în cei cinci ani care au trecut de atunci. De aceea, sînt convins că munca creatoare a poporului român va transforma curînd în realitate îndrăznețele Directive pe care Ie discută Congresul. Acesta va fi un nou și foarte important pas înainte în construirea socialismului, 

Telegrama adresată Congresului
în numele comuniștilor bolivieni, Comitetul Central al Parti

dului Comunist din Bolivia, exprimînd dorințele de pace și 
progres ale poporului bolivian și înflăcăratul său avînt revolu
ționar de luptă împotriva imperialismului yankeu, salută Con

gresul dv. și urează poporului român mari succese în îndeplini
rea planurilor sale.

Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale!

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN BOLIVIA 

MONJE

R. S. România va obține și în viitor noi succese în lupta pentru construirea societății socialiste. Sîntem, de asemenea, siguri că partidul dv. va aduce și în viitor o prețioasă contribuție la lupta pentru 

pună capăt dominației engleze în țara sa. în anul 1960, Ciprul a fost proclamat Republică independentă. Dar, așa cum se întîmplă în majoritatea țărilor subjugate, ple- cînd, imperialiștii s-au îngrijit să-și mențină drepturile și privilegiile, care să slujească interesele lor imperialiste și scopurile lor expansioniste.Astfel, colonialiștii mai dețin încă în Cipru teritorii pe care instalează bazele lor militare, cît și o serie de alte privilegii. în plus, Turcia, care în timpul ocupației engleze nu avea nici un privilegiu în Cipru, a reușit, cu ajutorul imperialiștilor englezi și americani, să-și asigure și ea asemenea drepturi.Poporul cipriot luptă în prezent împotriva acestor privilegii ale colonialiștilor englezi și împotriva intervenției Turciei, în scopul de a face din insula sa o țară într-adevăr independentă, fără baze militare străine, fără privilegii a- cordate străinilor, în care poporul să fie într-adevăr liber să-și hotărască singur viitorul, pe baza dreptului la autodeterminare. (Aplauze).Imperialiștii englezi și americani se opun cu furie luptei de eliberare a poporului cipriot. Recurgînd la doctrina imperialistă „dezbină și stăpî- nește“ și folosindu-i pe liderii șovini turci din Cipru și Ankara, ei au împins poporul cipriot la ciocniri armate, în- cepînd din decembrie 1963. De 

rile obținute de către mișcarea de eliberare națională a popoarelor arabe în lupta împotriva colonialismului și neo- colonialismului, pentru transformări sociale și economice profonde, pentru o cale r.eca- pitalistă de dezvoltare, pe care s-au angajat sau se angajează anumite țări arabe, șiiîn primul rînd Republica , Arabă Unită.Noi, comuniștii libanezi, sîntem conștienți că numai unitatea forțelor progresiste patriotice și socialiste poate înfrînge aceste amenințări imperialiste. Tocmai în acest spirit noi desfășurăm acțiuni comune în diferite domenii împreună cu forțele antiimperialiste, în cursul cărora între a- ceste forțe se desfășoară un dialog în diferitele probleme, care stau în fața poporului nostru. Această poziție a partidului nostru a fost clar expusă în Declarația-platformă aprobată de către plenara Comitetului Central, din ltina mai a.c. Popoarele arabe, sprijinite de către Uniunea Sovietică, Republica Socialistă România și celelalte țărî socialiste, precum și de către toate forțele păcii și progresului din lume, se opun energic acestor planuri imperialiste, 

în folosul poporului român și care va constitui, de asemenea, un mare ajutor pentru comuniștii și forțele înaintate din lumea întreagă, care luptă pentru socialism, libertate, pace și bunăstarea popoarelor. 
(Aplauze).In Uruguay, ca și în toată America Latină, cresc și se a- dîncesc luptele populare. într-o țară mică cum este a noastră, cu numai două milioane și jumătate de locuitori, sute de mii de bărbați și femei participă la greve și alte acțiuni combative de masă pentru revendicări economice și politice. Aceste lupte cuprind nu numai detașamentele cele mai încercate ale clasei muncitoare ; recent au avut loc greve ale tuturor funcționarilor de stat, funcționarilor de banță, ale miilor de mici agricultori etc. în curînd va avea loc la Montevideo un Congres al poporului, la care au aderat mai mult de 300 organizații ce reprezintă pe toți muncitorii și studenții, funcționarii publici, învățătorii, pensionarii, importante categorii de țărani, intelectuali și alte grupuri, ale 

refacerea unității mișcării comuniste internaționale și că Republica Socialistă România își va întări continuu rolul său pe arena internațională, în lupta pentru stabilirea u- nor relații normale între sta

atunci și pînă astăzi, situația în Cipru continuă să rămină încordată.Solidaritatea internaționalistă a lagărului socialist cu poporul cipriot care luptă, manifestată la Consiliul de Securitate, în mesajele de sprijin adresate guvernului cipriot și prin ajutorul Uniunii Sovietice, a spus vorbitorul, a fost mult prețuită de poporul cipriot. A- ceastă solidaritate, alături de ajutorul și sprijinul Greciei și al țărilor neangajate, a întărit fermitatea și combativitatea poporului cipriot și a guvernului Makarios în lupta pentru întregirea independenței Ciprului.
Dragi tovarăși,Partidul nostru și poporul cipriot urmăresc cu deosebită îngrijorare evenimentele internaționale și acțiunile agresive ale imperialiștilor angloamericani și stau alături de popoarele care luptă în Vietnam, Congo și Republica Dominicană, alături de celelalte popoare care apără ferm independența țării lor. Arătînd că poporul cipriot a condamnat aceste acțiuni agresive și și-a exprimat solidaritatea și sprijinul față de popoarele care luptă pentru libertate, vorbitorul a' spus în’ continuare :Convingerea fermă a partidului, nostru și a poporului cipriot este că aceste acțiuni agresive ale americanilor și ale tuturor celorlalți imperia- 

pentru a păstra cuceririle, pentru a răspunde pericolului provenind din Izrael, și să redea. arabilor din Palestina drepturile lor, pentru a elibera toate țările și regiunile lumii arabe de toate influențele și rămășițele colonialismului și neocolonialismului.
Dragi tovarăși,Este cu neputință a nu vedea legătura dintre planurile agresive ale imperialiștilor îndreptate împotriva țărilor a- rabe și faptele agresive ale imperialismului pe plan internațional. Agresivitatea imperialismului american, care comite acte de agresiune pretutindeni, de la Republica Dominicană și pînă în Congo, este condamnată cu toată energia de către poporul nostru și de către toate popoarele lumii. Arătînd că agresiunea criminală a imperialismului american împotriva poporului din Vietnamul de sud și de nord constituie, la ora aceasta, un mare pericol pentru pacea mondială, vorbitorul a spus în continuare : împrejurările actuale impun cu toată strim- 

păturilor mijlocii, care vor a- dopta un program de transformări economice, sociale și politice. Partidul nostru ia parte activă la această mișcare ; crește influența sa în mase, crește numărul membrilor săi; același lucru se poate spune despre Frontul de Stînga de Eliberare în care acționăm în alianță cu alte grupuri politice și sociale.în această luptă ne însuflețesc și ne inspiră exemplul revoluției cubane victorioase, eroismul poporului dominican, care luptă cu succes împotriva infanteriei marine americane, luptele de partizani din Venezuela, Guatemala, Columbia și Peru, acțiunile de masă care cuprind tot continentul. America Latină este astăzi un vulcan, și represiunile feroce dezlănțuite de către yankei și oligarhiile autohtone nu vor putea împiedica noile și victorioasele explozii revoluționare !Această situație — a spus în continuare vorbitorul — corespunde în întregime caracterului epocii actuale, epoca prăbușirii capitalismului și victoriei socialismului pe sca- 

te, pentru asigurarea unei păci trainice în lumea întreagă. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România ! (Aplauze puterni
ce).

liști pot și trebuie să fie zdrobite în primul rînd datorită unității de granit a mișcării comuniste mondiale, și în al doilea rînd datorită unității și combativității tuturor forțelor antiimperialiste din țările recent eliberate și din țările capitaliste.Această sarcină istorică a celei mai largi coeziuni și lupte antiimperialiste revine astăzi mișcării comuniste care joacă un rol conducător hotărîtor în lupta popoarelor pentru menținerea păcii și zdrobirea agresorilor imperialiști.
Dragi tovarăși,Nu există nici o îndoială că cel de-al IX-lea Congres al partidului dv. va avea, prin hotărîrile sale, un rol și mai important în activitatea partidului dv. și în munca creatoare a poporului român, pen- . tru construirea societății socialiste și comuniste.Comitetul Central al Partidului Progresist al Poporului Muncitor din Cipru și oamenii muncii din Cipru vă u- rează din toată inima deplin succes în îndeplinirea obiectivelor și țelurilor dv. (A- plauze).Trăiască cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român !Trăiască Republica Socialistă România !Trăiască lupta unită a mișcării comuniste ,și a tuturor forțelor antiimperialiste pentru zdrobirea agresorilor imperialiști ! (Aplauze repetate, 

puternice).

gența necesitatea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar, a unității și coeziunii tuturor forțelor revoluționare din epoca noastră, a sistemului mondial socialist, a mișcării de eliberare națională și a mișcării muncitorești, pentru a face față cu succes uneltirilor imperialiștilor și a zădărnici comploturile acestora, pentru a respinge agresiunile lor, pentru apărarea păcii în lume și apărarea independenței popoarelor. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,Sînțem ferm convinși că cel de al IX-lea Congres al dv., care reprezintă un mare eveniment în viața partidului și a poporului dv., va constitui un nou imbold pentru comuniștii și întregul popor din România în munca lor pentru a obține noi succese, în dezvoltarea țării dv. socialiste și în ridicarea potențialului a- cesteia în toate domeniile, sub conducerea partidului mar- xist-leninist, Partidul Comunist Român, și a Comitetului său Central. (Aplauze).Trăiască România socialistă și partidul său marxist-le- ninist! Să se întărească și să înflorească prietenia dintre cele două popoare ale noastre! Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! (A- 
plauze repetate, puternice).

ră mondială, ă victoriei revoluțiilor de eliberare națională, în care influența sistemului socialist asupra evenimentelor internaționale este pe zi ce trece mai hotărîtoare, iar ajutorul material și politic dat mișcării revoluționare a tuturor popoarelor mai important. Pentru aceasta, așa cum sublinia pe bună dreptate recenta Conferință a Partidelor Comuniste din America Latină, întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste internaționale și în mod deosebit a țărilor lagărului socialist este de o importanță fundamentală și constituie condiția pentru a înfrunta cu succes dușmanul nostru comun — imperialismul yankeu. Deși este mic, partidul nostru consideră drept una din cele mai importante sarcini ale sale aceea de a contribui la întărirea unității comuniștilor din lumea întreagă. 
(Aplauze).

Tovarăși,Trăiască cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român ! Trăiască sistemul socialist mondial, în fruntea căruia pășește glorioasa Uniune Sovietică ! Trăiască internaționalismul proletar ! Trăiască cauza păcii, democrației, a eliberării naționale ! Trăiască socialismul și comunismul' 
(Aplauze repetate, puternice).
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Congresului In milioanele
A patra zi 
a lucrărilor Puternicul ecou internațional

E clipa orelor fierbinți 
A țării-n strai de sărbătoare.
Ca niște inimi steagurile bat 
Și ne cuprind în flacăra — culoare.

de inimi
Clădiri — etaje de lumini — 
Flori cu surîs multicolor, 
Pămîntul larg brodat de griu. 
Ape țesute-n drum înnoitor,

Inimi încălzite de văpaia 
Purpurei ce arde în drapel, 
Tot mai viu vă simt acum bătaia 
Plămădită-n pîine și oțel.

Stâlpi de înaltă tensiune 
Vibrînd sub arcuiri de stele, 
Munți cu privirile de rouă, 
Brățara mării de mărgele,

Și din armonia de-nțelesuri 
Ce pulsează-n vastele chemări, 
Se revarsă cîntec nou spre șesuri, 
Noi lumini se-aprind în larg de zări.

Oameni cu inimi desenate-n vis, 
Țara stăpină pe drumul ales, 
înalță un cîntec din inimă scris, 
Celui de-al noulea Congres!

Orizonturi largi de fericire 
Iată, vieții noastre se deschid, 
Și în milioanele de inimi 
Strălucește chipul tău — Partid !

ION MÄRGINEANU 
profesor — Sebeș

ILIE M. STAN 
funcționar — Făgăraș

Partidului

(Urmare din pag. I) 
membru în Comitetul Executiv 
Central al Partidului Comunist din 
Columbia ;> Paul Tagoe, membru 
al Comitetului de conducere al 
Partidului Popular al Convenției 
din Ghana, ministru de stat, 
prim-secretar parlamentar; Ma- nuel Terrazas' Guerrero, membru 
al Prezidiului și secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Mexican.

Cuvîntările de salut ale condu
cătorilor delegațiilor partidelor 
comuniste, muncitorești și ai altor 
partide democratice au fost sub
liniate cu vii aplauze de delegații 
și incitații la Congres.

In cursul zilei de joi a fost di
fuzat delegaților Proiectul de re
zoluție a Congresului, urmînd ca 
delegații care au observații sau 
propuneri sa le formuleze în scris 
și să le predea Secretariatului în 
vederea transmiterii lor Comisiei 
de redactare a Proiectelor de ho- 
tărîri și rezoluții ale Congresului.

Lucrările Congresului continuă 
vineri dimineața.

(Agerpres)

*-----

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

Melodios ne-a fost șî ne e graiul
Ca susurul de-argint ce-I poartă naiul. 
Tu l-ai făcut mai clar și mai fierbinte, 
Din clipa cînd îndemnul „înainte !“ 
Ni l-ai dat țel și jerbă de lumină 
Spre ziuă nouă și mereu senină.

Cu prilejul sărbătorii

EMILIA VOICU 
muncitoare — Cernavodă

Vizitele delegațiilor unor partide comuniste și muneitorești
care participă la cel de-al IX-lea Congres al P. C. îi.

Joi, delegațiile unor partido comuniste și muncitorești și ale altor partide democratice care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. au făcut vizite la întreprinderi industriale, pe mari șantiere de construcții, unități agricole socialiste și instituții culturale.în cursul zilei, delegațiile Partidului Comunist Chinez, în frunte cu Den Siao-pin, Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în frunte cu Zenon Kliszko, Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu Kim Koan Hiop, Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în frunte cu Edvard Kâr- delj, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, condusă de Jeno Fock, Partidului Comunist din Indonezia, în frunte cu Dipa Nussantara Aidit, Partidului Muncii din Albania, în frunte cu Ramiz Alia, Partidului Comunist din Statele Unite ale A- mericii, condusă de Cari Win- ter, și delegatul Partidului Comunist din Canada, Bruce Mag- nuson, au făcut, rînd pe rînd, vizite în regiunile Ploiești și Brașov, la diferite mari întreprinderi ale industriei chimice, petroliere,

constructoare de mașini și tați agricole, precum și la zeul Doftana.Delegația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Walter Ulbricht, a făcut o vizitii la Institutul de petrol, gaze și geologie din Capitală.Delegația Partidului Comunist Bulgar, în frunte cu Todor Jiv- kov, a vizitat uzinele bucureș- tene „Electronica“ și „Automatica“.Membri ai delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au vizitat stațiunea agricolă experimentală Ștefănești, din regiunea Argeș.Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Bohuslav Lastovicka, împreună cu delegația Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă U- nită, condusă de Hussein Khallaf, au vizitat Uzinele de anvelope „Danubiana“ din București și combinatul agroalimen- tar „30 Decembrie" din regiunea București.Delegația Partidului Comunist Italian, în frunte cu Armando Cossutta, a vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate Bucu-

uni- Mu- rești, iar membrii delegației Partidului Comunist din Germania, în frunte cu Max Reimann, întreprinderea de piese radio și semiconductori Băneasa.Delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol, în frunte cu Damdinjavin Maidar, și delegația Partidului Comunist din Sudan, condusă de Joseph Garang, au vizitat noi cartiere de locuințe și construcții social-culturale din Capitală.în cursul aceleiași zile, delegația Partidului Popular al Convenției din Ghana, condusă de Paul Tagoe, a vizitat șantierul Hidrocentralei „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ de pe rîul Argeș.(Agerpres)

Ambasadorul R. P. Polone la București, Wieslaw So- bierajski, a oferit joi după- amiază un cocteil cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Polone.Au luat parte tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Avram Bu- naciu, Petre BlAjovici, Gheorghe Rădoi, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul a- facerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai vieții culturale și științifice, generali și ofițeri superiori, ziariști.A fost prezent Zenon Klisz- ko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., conducătorul delegației Partidului Muncitoresc Unit Polonez la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în R. P. Română și alți membri ai Corpului diplomatic.
★Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului polonez, Wieslaw Sobierajski, ambasadorul R. P. Polone la București, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune.v (Agerpres)

Depuneri de coroane de floriDelegata Partidului Comunist din Olanda, Hanna van Omereen Averinck, membru al C.C. al P.C. din Olanda, a depus joi la amiază coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea, poporului și a patriei, pentru socialism și la Monumentul eroilor patriei.

La depunerea coroanelor au participat tovarășul Gh. Necula, membru al C.C. al P.M.R,, activiști de partid, reprezentanți ai Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei. (Agerpres)
SPORT
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Române. „Regata Copen- 
constituie un bun prilej de 

a sportivilor înaintea

Sonda de pe stema tării
(Urmare 

din pag. I)

U. R. S. S.MOSCOVA 22 (Agerpres).— Sub titlul „Activitate intensă“ ziarul „Pravda“ publică pe prima pagină un reportaj de la F. Vidrașcu și A. Lukoveț, trimișii săi speciali la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., în care reproduce extrase din raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol și din cuvîntările delegaților care au luat cuvîntul în cea de-a treia zi a Congresului. Ziarul redă din raport pasajul în care se arată că paf* tidul este în prezent mai puternic ca oricînd ; strîns unit în jurul Comitetului său Central, indisolubil legat de mase, bucurîndu-se de dragostea și încrederea lor, el îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de forță politică conducătoare a societății. „Congresul comuniștilor români, a- rată în continuare ziarul, se desfășoară într-o atmosferă de intensă, activitate. Unul după altul se urcă îa tribună delegații sosiți din toate regiunile țării. Ei dezbat practic, concret, importantele sarcini pe care partidul le pune în fața comuniștilor, în. fața întregului popor român. Luările de cuvînt ale comuniștilor au exprimat năzuința lor de a ridica la un nivel mai înalt titlul de membru de partid, au demonstrat înțelegerea înaltei răspunderi pentru întărirea mai departe a coeziunii de monolit și a unității partidului, a conducerii sale, grija pentru ridicarea rolului comuniștilor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate“.
FL P. ChinezăPEKIN 22 (Agerpres). — Presa chineză continuă să informeze cititorii despre desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Ziarul „Jenminjibao“ și celelalte ziare care apar la Pekin au publicat o relatare despre desfășurarea lucrărilor celei de a treia zi a Congresului, întreaga presă chineză a publicat cuvîntarea rostită de conducătorul delegației chineze, tovarășul Den Siao-pin.Posturile de radio din R. P. Chineză au transmis informații în Țigătură cu lucrările Congresului P.C.R.
R. P. PolonăVARȘOVIA 22 (Agerpres).— Iritr-o corespondență din București, semnată de Jean Urbaniak, ziarul polonez „Try-

buna Ludu“ relatează despre lucrările de miercuri ale celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Ziarul redă extrase din Raportul asupra proiectului Statutului Partidului Comunist Român.Informații despre desfășurarea lucrărilor Congresului sînt publicate și în ziarele „Glos Pracy“, „Trybuna Mazo- wiecka“, „Sztandar Mlodych“, „Slowo Powszechne“ și „Dzien- nik Ludowy“.
R. S. F. IugoslaviaBELGRAD 22 (Agerpres). — Ziarul „Borba“ publică în prima pagină o corespondență a trimisului său special la București, O. Miiicevici, despre cea de-a treia zi a lucrărilor Congresului P.C.R. Re- ferindu-se la Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol, ziarul arată că el cuprinde și principiile de bază după care se conduc partidul și guvernul în politica internațională. „Aceste principii au fost subliniate la Congres în mai multe rînduri atît în Raportul C.C. al P.C.R., cît și în alte documente“. Pe bună dreptate, scrie ziarul, tovarășul Gheorghe Apostol a arătat că „respectarea neabătută a acestor principii favorizează slăbirea încordării internaționale, mărirea încrederii între popoare, creează condițiile u- nui larg schimb de valori materiale și culturale între toate țările“.

• Tradiționalul 
turneu. ..internațio
nal de șah „Me
morialul Capa- 
blanca“ se desfă
șoară anul aces
ta în luna august 
la Havana și va 
reuni. mari maeș

tri și maeștri internaționali din 15 
țări. Printre participanți se află 
marii maeștri Gheller și Holmov 
(U.R.S.S.), Szabo și Bilek (R.P.U.), 
IvkoV (R.S.F.I.), Stahlberg (Suedia), 
Larsen (Danemarca) Doner (Olan
da), Pachmann (R.S.C.), Uhlmann 
(R.D.G.). Țara noastră va fi re
prezentată de maestrul internațio
nal Victor Ciocîlteâ.

• Echipă de fotbal Crișul Ora
dea a debutat victorioasă în tur
neul pe care-1 întreprinde în R.P. 
Polonă. în primul meci fotbaliștii 
români au întrecut cu f—0 for
mația L.K.S. Lodz.

• La Copenhaga se dispută sîm- 
bătă 
gata 
cipă

și duminică o importantă re- 
internațională la cața parti
si ecjlipä de caiad-canoa a

R. P. 
haga“ 
verificare a sportivilor înaintea 
campionatelor europene de la Sna- 
gov.

Lotul nostru reprezentativ care 
cuprinde printre alții pe Vernescu, 
Nicoară, Ivanov, Sciotnic (caiac) 
Igor Lipalit, Iacovici și Sidorov 
(canoe) a părăsit ieri Capitala 
plecînd spre Copenhaga.

e Miercuri a 
sosit la Pekin e- 
chipa de fotbal 
Știința Cluj, care 
întreprinde un 
turneu în R. P. 
Chineză. La aero
port oaspeții au 
fost întîmpinați 

de Ciao Hsi-vu, director în con
siliul de cultură fizică și sport al 
R. P. Chineză. Un grup de fotba
liști a înmînat sportivilor români 
buchete de flori.

Studenții clujeni își vor începe 
turneul la Pekin și vor mai juca 
la TiențTsin, Șanhai etc.

t
(Agerpres)

ziastă, de concentrare și căutări creatoare, de continuă strădanie din ziua în care instalația de foraj 3 DH-200 A, realizare a acestui colectiv, a obținut la tîrgul internațional de mostre de la Leipzig medalia de aur. în acest răstimp vibrînd de energie și pasiune s-a asimilat total cea mai grea instalație pînă în prezent din istoria uzinei: 4 DH- 315. Dacă pînă în prezent silueta argintie a instalațiilor noastre de foraj se înalță pe orizontul a peste 30 de țări îndepărtate, instalația nouă, care în zilele acestea istorice intră în fabricație, va întrece aproape la toate capitolele instalațiile similare de pretutindeni, performanțele realizate depășind pe ale celor mai multe dintre fostele „campioane“ străine.Pentru această realizare întregul colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri și-a concentrat priceperea și energia pînă la incandescența care a luminat succesul. Un succes final care de fapt marchează un nou început — aceasta fiind o trăsătură caracteristică creației în modemele noastre uzine. Dincolo de lu-

mina zîmbetului în care se oglindește reușita se întrezărește întotdeauna hotărîrea care anunță plecarea spre alte experiențe, spre alte căutări. Pentru că acesta este, continuu, drumul către perfecționare.Iosif Lisowsky este un inovator cunoscut, multe dintre mașinile care au trecut prin puterea de pătrundere a minții sale au ieșit transformate,mai perfecționate.Pentru realizarea noii instalații de foraj — și nu numai a acesteia, el s-a interesat în mod deosebit, ca și întreg colectivul secției „proiectări“, de îmbunătățirea funcțională a claviaturii pompelor.De asemenea, pe . ing. Rață Petru l-a pasionat realizarea și fabricarea în serie a rotorilor și statorilor din masă plastică pentru turbinele de foraj.Colectivul sectorului de construcții metalice din cadrul serviciului tehnologic a realizat în cinstea Congresului și cu deosebire în ultimele zile centralizarea manoperei la 18 000 de repere de la diferite instalații de foraj, reușind o depășire cu peste 130 Ia sută.Realizările sînt, desigur, rezultatele muncii tuturor constructorilor din toate secțiile și serviciile

uzinei. O parte din bucuria reușitei- îi; re-' vine, de pildă,., și e- conomistului principal M. Mozolea, mereu.îri luptă cu lichidarea stocurilor su- pranormative, ca și tîriărului inginer Teo- doru Alexandru, de la turnătoria de oțel, care în aceste zile a dat numai șarje de cea mai bună calitate, reușind o depășire a sarcinilor de plan între 25—30 lâ sută zilnic.Pămînturile patriei noastre bogate,în zăcăminte de țiței și gaze vor fi străpunse cu putere și în mare viteză pînă la o a- dîncime de 7 000 m. Și turla instalației va străluci și pe alte îndepărtate pămînturi. Pe ea va sta scris cu litere strălucitoare: „Fabricat în Republica Socialistă România“. Constructorii ei și noi toți vom ști că instalația a prins puteri, a prins viață în zilele acestea, ca un ecou viu și imediat a chemării lansate de la cea mai înaltă tribună a țării: „Sîntem convinși că oamenii muncii din industria siderurgică și constructoare de mașini — detașament de frunte al constructorilor — vor nergie pentru Directivelor Congresului al IX-lea al partidului“.

Grele pierderi
americane

în Vietnamul
de sud

Potrivit agenției de 
Eliberarea, atacurile 
prinse de la începutul 
de forțele patriotice asupra 
unor importante baze ameri
cane din Vietnamul de sud au 
provocat agresorilor pierderi 
grele. Agenția menționează că 
în această perioadă au fost 
distruse 307 avioane — printre 
ele 46 bombardiere B-57 și 11 
avioane de tip F-100, F-101 
și F-102 — și au fost uciși sau 
răniți 1 023 militari americani.

★Ministrul Apărării al S.U.A., Robert McNamara, s-a înapoiat miercuri la Washington după vizita de cinci zile făcută în Vietnamul de sud. O măsură ce se așteaptă să fie luată ar urma să fie dublarea forțelor armate a- mericane existente Vietnamul de sud, că la un total de 80 000 de militari.

presă 
între- 
anului

în prezent în care se ridi- aproxiihativ

Incandescenta Hunedoarei
(Urmare din pag. I)Lucrările Congresului, fiecare din hotărîrile sale sînt urmărite și susținute de siderurgiștii hu- nedoreni printr-o participare entuziastă la întrecerea socialistă, prin concentrarea tuturor eforturilor pentru sporirea producției de metale. Cifrele confirmă entuziasmul oamenilor.— In ziua deschiderii Congresului —• spunea prim-funialișțul A. Comșa, de la furnalul de 1000 ra.c., noi am realizat un indice de utilizare de 1,58 tone fontă pe metru cub volum util și. zi calendaristică, ceea ce reprezintă un adevărat record obținut la a- cest agregat.Asemenea succese au fost obținute în toate secțiile combinatului. La secția Il-a furnale, brigăzile conduse de inginerul Eugen Gălbenuș și maistrul Vasile Crișan la oțelăria nr. 2, echipele conduse de prim-topitorii Con

stantin Enache, Ion Prodan, cele în care muncesc oțelarii Ion Corbaciuc și Petru Opriș au obținut mari depășiri. Numai între 19 și 20 iulie au fost elaborate peste plan 807 tone de oțel, 210 tone fontă și peste 1000 tone de laminate diferite. întreaga producție a acestor zile, ca de altfel în tot cursul acestui an, s-a încadrat în cei mai buni indici ai calității.— Raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu — spunea tî- nărul Constantin Negoițescu, cauperist la furnalul nr. 5 — este cartea de onoare a marilor înfăptuiri obținute de poporul nostru sub conducerea P.C.R. în ultimii 6 ani. Mă număr printre participanții fericiți ai acestor înfăptuiri. Chiar în zilele Congresului al VUI-lea am intrat în rîn- dul clasei muncitoare, venind de pe băncile școlii profesionale. Anii șesenalului au constituit, pentru mine, ani de ucenicie în

profesiunea aleasă, ani de bogată experiență în același timp. M-a impresionat adînc precizia cu care au fost îndeplinite sarcinile Congresului al VUI-lea, precizia cu care cuvîntul partidului devine faptă. Furnalul de 1 000 m.c., cuptoarele de mare capacitate ale oțelăriei, laminoarele de sîr- mă, profile fine și benzi, Uzina de preparare a minereurilor de la Teliuc și multe alte obiective prevăzute în Hunedoara pentru anii șesenalului, s-au înălțat în timpul stabilit sub ochii mei. Sînt convins că ascensiunea noastră va continua neabătut pentru că destinele noastre sînt în mîinile unui conducător încercat — Partidul Comunist Român.Pe platforma oțelăriei nr. 2 în fața cuptoarelor de 400 tone i-am întîlnit pe oțelarii Octavian Bă- descu și Dorel Mariș. Spre deosebire de Gheorghe Roman, a că

socialismului munci cu e- și pasiune înfăptuirea

rui activitate ca furnalist se măsoară în trei decenii, a celor doi se măsoară doar în... zeci de ore ; proaspeți absolvenți ai școlii profesionale, ei și-au început profesiunea de cîteva zile:— Intrarea noastră în producție coincide cu lucrările celui de al IX-lea Congres al P.C.R. A- ceasta n-o vom uita niciodată. Viitorul nostru începe sub acest însemn și-i vedem conturul în fiecare rînd din istoricele Directive ale Congresului. Nu Vom precupeți nici o clipă capacitatea șj forțele noastre pentru a contribui și noi la traducerea lor în fapte.Asemnea gînduri ne-au împărtășit mulți tineri siderurgiști. încrederea lor în viitor este unanimă, hotărîrea lor de a nu-și precupeți eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce vor izvorî din lucrările Congresului — fermă.

• în Comitetul econpmio al Consiliâliii Economia ^i’Social O.N.U. continuă discuția în legătură cu problema planificării și a’ proiectelor economice. Reprezentantul. R. P. Române, I. io'nașcu, a prezentat un pro- iett de rezoluție, avînd .drept coautori — Algeria, Cehoslovacia, Franța, India și Tanzania. Proiectul de rezoluție a fost susținut de delegații Argentinei, Iranului, Irakului, S.U.A., Angliei etc. Proiectul ele rezoluție subliniază rolul și importanța planificării și proiectării pentru dezvoltarea e- conomică și socială a țărilor în durs de dezvoltare.
său

• Joi după-amiază, între mi
nistrul finanțelor al Franței, Gis- 
card d’Estaing, și colegul 
britanic, James Callaghan, a a-
vut loc o întrevedere de peste 
două ore. Discuțiile celor doi 
s-au referit, după cum a decla
rat ministrul francez de finanțe, 
la actualul sistem monetar inter
național.

R. P. UngarăBUDAPESTA 22 (Agerpres). Presa ungară continuă, joi, să relateze despre desfășurarea lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Intr-o corespondență din București, semnată de Horvâth Jozsef, ziarul „Nepszabadsăg“ informează pe cititorii săi despre cuprinsul raportului asupra proiectului Statutului Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol. Redîrid principalele prevederi ale proiectului de Statut, ziarul scrie despre accentul care se pune pe principiile democrației interne de partid despre creșterea rolului comuniștilor în toate domeniile de activitate și alte probleme.
FranțaPARIS 22 (Agerpres). — Presa franceză publică știri și comentarii referitoare la desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea al Partidului

Comunist Român. Sînt publicate relatări dëspre Raportul cu privire la proiectul Statutului Partidului Comunist Român prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol. „Paris Jour“ publică, sub semnătura lui Gé- nevieve Tabouis, un editorial în care se arată că Congresul face pe plan internațional „obiectul unei atenții legitime“. „L’Humanité“ își intitulează relatarea: „Un nou proiect de Statut prezentat Congresului P.C.R.“. Ziarul „Le Populaire“ remarcă importanta deosebită a Congresului ilustrată și de „participarea la un nivel ridicat a reprezentanților principalelor partide comuniste“. Ziarele „La Nation“, „L’Aurore“, „Les Echos“ și „Le Populaire“ rezervă un spațiu mai larg comentariilor pe marginea cuvîntărilor unor delegați străini prezenți la Congres.
DanemarcaCOPENHAGA 22 (Agerpres). — Intr-un articol consacrat Congresului P.C.R., ziarul danez „Berlingske Tidende“ scrie despre „consolidarea orînduirii socialiste, creșterea prestigiului internațional al României și dezvoltarea rapidă a industriei“. Ziarul scrie, de asemenea, despre poziția partidului nostru în problemele întăririi unității mișcării comuniste și .muncitorești internaționale. Ziarul „Aktuelt“ publică două articole în care sînt scoase în relief realizările obținute de poporul român și hotărîrea sa de a merge mai departe pe calea construcției socialismului. Un articol consacrat Congresului P.C.R. este publicat și în ziarul „Politiken“.

R. F. GermanăBONN 22 (Agerpres). — Refe- rindu-se la lucrările Congresului P.C.R., ziarul „Süddeutsche Zeitung“ din München relevă importantele succese obținute de România în dezvoltarea sa economică, Ziarul a- rată că prevederile noului plan cincinal deschid perspective importante. O atenție deosebită acordă ziarul construcției Combinatului de la Galați, arătînd că el va produce aproape 1,3 din producția românească totală de oțel. „Noul plan cincinal, scrie_ „Suddeutsche Zeitung“ urmărește, de asemenea, îmbunătățirea producției bunurilor de consum și a serviciilor publice, ca și realizarea unei mai mari varietăți de ti-

puri de locuințe cu mai mult confort“.Ziarul „Die Welt“ din Ham- burg publică un articol consacrat Directivelor noului plan de dezvoltare a economiei naționale pe perioada 1966— 1970 și planului de 10 ani. pentru dezvoltarea energeticii pînă în 1975. Ziarul scrie că „în ultimii ani românii au dat un puternic impuls industriei lor, șl au obținut rezultate remarcabile ’care încurajează. linia politicii lor economice“,
S. U. A.NEW YORK 22 (Agerpres). — Agenția americană United Press Internațional, reluînd extrase din Raportul de activitate al Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezintă principalele sarcini privind dezvoltarea economiei naționale în următorii' cinci ani. Agenția scrie că primul secretar ' al partidului „a vorbit despre realizări impresionante care includ un înalt ritm de dezvoltare economică“.
MarocRABAT 22 (Agerpres). — Ziarul „Maroc Information“ a publicat comentarii și informații referitoare la desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea al P.C.R. Sînt publicate extrase din Raportul Comitetului Central al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ziarul informează pe cititori despre prezența la Congres a numeroase delegații ale partidelor comuniste și muncitorești, precum și despre participarea delegațiilor unor partide progresiste din diferite țări ale lumii.
BîrmaniaRANGOON 22 (Agerepres). — Sub titlul „La București s-a deschis Congresul al IX-lea al P.C.R,“, ziarele birmaneze „The Working Peoples Daily“ și „The Guardian“ relatează despre primele zile alo lucrărilor Congresului, scriu despre aportul P.C.R. Ia întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale și a țărilor sistemului mondial socialist.Intr-un amplu articol intitulat : „Mașinile și utilajul românesc pe piața mondială „The Guardian“ vorbește despre succesele poporului român în toate domeniile de activitate.

in Grecia persistă încordarea Demisia 
lui Home

politică
dePuternica manifestație 

miercuri a studenților greci 
de la Atena și Salonic și îndeo
sebi intervenția brutală a poli
ției, care s-a soldat cu moartea 
studentului grec Sotirice Pe- 
troulias, cu rănirea a peste 114 
persoane, precum și cu aresta
rea a 251 de studenți, a înrăută
țit și mai mult situația politică, 
și așa nesigură, din Grecia.

Intre timp devin tot mai in
sistente știrile potrivit cărora se 
intenționează formarea unui alt 
guvern condus de Stefanopoulos, 
fost vicepreședinte al guvernu
lui Papandreu. Însuși actualul 
ministru al coordonării, Mitsota- 
kis, întrebat de ziariști despre 
posibilitatea transpunerii în prac
tică a acestei variante a decla
rat : „Nu numai că nu excludem 
această soluție, dar sîntem dis
puși să contribuim la realizarea 
ei sau a oricărei alte soluții care 
ar duce la restabilirea unității 
partidului Uniunea de centru". 
El a subliniat totodată că guver
nul actual este „dispus să accep
te orice soluție în afară de reîn
toarcerea la putere a lui Papan
dreu și a fiului său", Andreas

Papandreu, fost adjunct al mi
nistrului coordonării. Această de
clarație a fost interpretată de u- 
nii observatori politici ca însem- 
nînd o recunoaștere deschisă a 
faptului că actualul guvern nu 
va putea obține votul de încre
dere al parlamentului.

In țară continuă demonstrați
ile și mitingurile. In orașul Voios 
oamenii muncii au declarat joi o 
grevă generală de 24 de ore.

LONDRA. — Ieri după-a
miază, în ședința „Comitetului 
1922“ care întrunește pe parla
mentarii conservatori ai Ca
merei Comunelor, Alee Dou- 
glas Home, și-a prezentat de
misia din funcția sa de șef al 
partidului conservator și lider 
al opoziției. In timpul ședinței 
comitetului, caracterizată de 
agenția Associated Preșse 
drept „dramatică", Douglas 
Home a declarat că a sosit 
timpul ca „un nou lider con
servator să conducă partidul la 
victorie în viitoarele alegeri 
generale".

Ziua națională a R. A. U.

• Un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S. U. A. a făcut cunoscut 
miercuri seara că Averell 
Harriman, ambasadorul pen
tru problemele speciale al 
președintelui Johnson, va face 
o vizită în unele țări vest- 
europene, printre care ~ 
R. F. Germană, Italia 
glia.

In cursul acestor 
Harriman va avea un 
de păreri cu reprezentanții 
guvernelor respective asupra 
unor probleme ale situației 
internaționale precum și în 
legătură cu situația din Viet
nam.

Ieri dimineața Harriman a 
sosit la Bruxelles, urmînd ca 
în continuare să plece la 
Bonn.

Belgia, 
și An

vizite, 
schimb

® Consiliul Organizație; Statelor Americane a hotărît, cu o majoritate dè 14 voturi, amînarea, lucrărilor Conferinței interamericane extraordinare care urma să se deschidă la Rio de Janeiro, la 4 august.
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R.A.U. : Imagine din Port Said
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A stăzi se sărbătorește ziua națională a Republicii Arabe Unite. în această zi se împlinesc 13 ani de la revoluția care la 2.3 iulie 1952 a dus la răsturnarea monarhiei. Pentru poporul egiptean a început atunci o epocă nouă, epoca dezvoltării economice și politice independente a țării. Răsturnarea monarhiei a însemnat încununarea luptei îndelungate duse de poporul egiptean împotriva dominației colonialiste, pentru libertate și independență națională.Succesele obținute de Republica Arabă Unită po calea dezvoltării economiei și culturii, a consolidării independenței țării, sînt rezultatele efortului întregului popor. în domeniul politicii externe, Republica Arabă Unită lupta pentru pace și colaborare rușinosului sistem colonial.Relațiile dintre țara noastră de rodnică colaborare, care înregistrează o continuă dezvoltare în interesul
aduce o prețioasă contribuție la între popoare, pentru lichidareași R.A.U. sînt relații prietenești.ambelor popoare.

★ A

alei de-a XIII-a revoluției egipte- Corneliu Mă-Cu ocazia aniversări a ne, tovarășul nescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare
Române, a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmuri Riad, o telegramă de felicitare.


