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Lucrările primei ședințe de 
vineri dimineața a celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român au fost con
duse de tovarășul Leontin 
Sălăjan.

Intîmpinat cu vii și puter
nice aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul Emil Bodnaraș.

Tovarășul Leontin Sălăjan a 
anunțat apoi că pe adresa 
Congresului au sosit peste 
8 000 de telegrame și scrisori 
din partea organizațiilor de 
partid, a colectivelor de mun
citori, ingineri, tehnicieni din 
uzine, fabrici, șantiere, unități 
socialiste din agricultură, din 
partea organizațiilor economi
ce, de masă și obștești, a insti
tuțiilor de învățămînt, știință, 
cultură și artă, a unităților 
militare. Oamenii muncii ra
portează cu mîndrie că și-au 
îndeplinit și depășit angaja- 
mentele luate în cinstea celui 
de-al IX-lea Congres al par
tidului, își exprimă deplina 
încredere și atașamentul ne
mărginit față de Partidul Co
munist și Comitetul său Cen
tral, angajîndu-se să nu pre
cupețească nici un efort pen
tru a da viață hotărîrilor ce 
vor fi adoptate de Congres.

In numele delegaților, tova
rășul Leontin Sălăjan a trans
mis mulțumiri, tuturor, pentru 
urările adresate Congresului, 
dorindu-le noi succese în acti
vitatea ce o desfășoară pentru 
înflorirea patriei noastre so
cialiste.

La discuții, în continuare, au 
luat cuvîntul tovarășii Iosif 
Uglar, delegat al organizației 
regionale de partid Maramu
reș, Ștefan Bălan, delegat al 
organizației orășenești de par
tid București, Simion Pop, de
legat al organizației orășenești 
de partid București, Ion Poe- 
naru, delegat al organizației 
regionale de partid Ploiești, 
Maria Ghirțoi, delegată a or
ganizației regionale de partid 
București.

în cursul ședinței au rostit 
cuvîntări de salut tovarășii 
Joseph. Garang, membru al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Sudan ; 
Kjartan Olafsson, președintele 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Islan
da ; José Manuel Fortuny, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Guatemala ; Georges Mauvois, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Martinica ; Fuad Nassar, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Iordania.

Cuvîntările de salut ale con
ducătorilor delegațiilor parti
delor comuniste și muncito
rești au fost subliniate cu vii 
aplauze de delegații și invitații 
la Congres.

S-a anunțat apoi că pe adre
sa Congresului au sosit mesaje 
de salut din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din Australia, Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Birmania, Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Guadelupa, Co
mitetului Central al Partidului

Comunist din Honduras, Con
siliului Național al Partidului 
Comunist Indian, Comitetului 
Executiv al Partidului Comu
nist din Irlanda de Nord, Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Izrael, Comite
tului Central al Partidului Co
munist din San Marino, Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Noua Zeelandă, 
Comitetului Central al Parti
dului African al Independenței 
din Senegal.

In numele Congresului, to
varășul Leontin Sălăjan a 
mulțumit tuturor acestor par
tide pentru mesajele lor de 
salut, subliniind că ele repre
zintă o expresie a legăturilor 
de solidaritate internațională 
ale partidului nostru cu parti
dele comuniste și muncitorești.

Lucrările celei de a doua șe
dințe de dimineață a Congre
sului au fost conduse de tova
rășul Leonte Răutu.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul tovarășii Nicolae 
Giosan, delegat al organizației 
regionale de partid București, 
Demostene Botez, delegat al 
organizației orășenești de par
tid București, Ion Coman, 
delegat al organizației regio
nale de partid Cluj, Ștefan 
Bîrlea, delegat al organizației 
orășenești de partid București, 
Octavian Groza, delegat al or
ganizației orășenești de partid 
București, Mihai Liculescu, 
delegat al organizației regio
nale de partid Oltenia.

S-a anunțat apoi că din cei 
374 tovarăși înscriși la discuții 
au luat cuvîntul 64. La propu
nerea prezidiului, Congresul a 
aprobat sistarea discuțiilor, 
urmînd ca tovarășii înscriși la 
discuții care n-au luat cuvîn
tul, cît și ceilalți delegați care 
au probleme importante de ri
dicat, să le formuleze în scris 
și să le depună la secretariat, 
pentru a fi incluse în steno
grama lucrărilor Congresului.

Lucrările ultimei ședințe 
de dimineață au fost conduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușes
cu.

La propunerea Comisiei de 
redactare a proiectelor de ho
tărîri și rezoluții ale Congre
sului, prezentată de tovarășul 
Ion Cosma, Congresul a votat 
în unanimitate următoarea ho- 
tărîre:

„Congresul al IX-lea al Par
tidului Comunist Român apro
bă raportul Comitetului Cen
tral al partidului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
activitatea desfășurată de Co
mitetul Central in perioada 
dintre cel de-al VIII-lea Con
gres și Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român“.

Întreaga asistență, în picioa
re, ovaționează îndelung, ră
sună urale.

De asemenea, a fost votată 
în unanimitate, următoarea 
rezoluție :

„Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român aprobă 
raportul Comisiei Centrale de 
Revizie'.

Participanții au aplaudat 
puternic Rezoluția adoptată.

Luînd cuvîntul în numele 
Comisiei de redactare a pro
iectelor de hotărîri și rezolu-IN ACEST NUMĂR;
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ții, tovarășul Roman Moldo- 
van după ce a prezentat pro
punerile de îmbunătățiri refe
ritoare la proiectele de Direc
tive, a supus aprobării Con
gresului proiectele de Directi
ve cu îmbunătățirile propuse.

Congresul a votat în unani
mitate, într-o atmosferă de 
entuziasm:

— Directivele cu privire la 
dezvoltarea economiei naționa
le în perioada 1966 — 1970;

— Directivele cu privire la 
valorificarea surselor energeti
ce și electrificarea țării în pe
rioada 1966—1975.Delegații și invitații aplaudă 
și ovaționează îndelung.

In continuarea lucrărilor, 
tovarășul Iosif Banc, din în
sărcinarea Comisiei de redac
tare a proiectelor de hotărîri 
și rezoluții, a prezentat pro
punerile primite cu privire la 
îmbunătățirea proiectului Sta

tutului Partidului Comunist 
Român.

La articolul 22, din capitolul 
IV al proiectului de Statut, a 
fost prezentată următoarea 
nouă formulare:

„Comitetul Central alege Co
mitetul Executiv, Prezidiul per
manent, Secretarul general și 
Secretariatul. Comitetul Exe
cutiv asigură conducerea acti
vității partidului între plenare. 
Prezidiul permanent rezolvă 
problemele politice curente ale 
partidului, iar Secretariatul or
ganizează și controletiză înde
plinirea hotărîrilor partidului și 
selecționarea cadrelor.

Comitetul Executiv, Prezidiul 
Permanent și Secretariatul ra
portează Comitetului Central 
despre activitatea depusă“.

In legătură cu această pro
punere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Tovarăși,
îmi permiteți să dau o explicație.
In Comisie am analizat problemele legate de îmbunătă

țirea activității Comitetului Central, de aplicarea și mai con
secventă a principiului conducerii și al muncii colective în 
activitatea partidului nostru, a organelor sale de condu- 
.cere. Pornind de aici s-a ivit necesitatea să aducem arti
colului 22 al Statutului modificările pe care le supunem Con
gresului.

Ținînd seama do creșterea numărului membrilor de par
tid, de faptul că în compoziția Comitetului Central va tre
bui să se reflecte această creștere. Comisia consideră că 
actuala formă organizatorică — Biroul Politic — nu mai 
corespunde noilor condiții și că este necesar un organ exe
cutiv mai cuprinzător, care să aibă posibilitatea de a înde
plini mai bine rolul de conducător al activității partidului 
între plenare. După cum știți, plenarele se țin, în conformi
tate cu prevederile Statutului, odată la 3—4 luni. Este, așa 
dar, nevoie de un organ executiv mai larg, care să poată 
cuprinde și îndeplini sarcinile mari ce-i revin în construcția 
și viața de partid, de stat, în toate domeniile de activitate.

In al doilea rînd. practica îndelungată a dovedit că zil
nic apar probleme care trebuie analizate și rezolvate de un 
colectiv restrîns. Pînă acum, această cerință a fost rezolvată 
prin consultări cu un număr de tovarăși. Deficiența acestei 
practici constă în aceea că se creează posibilitatea de a se 
adopta hoiârîrî care nu sînt emanația unui organ statutar al 
partidului, sau chiar de a se lua hotărîri de unul singur.

Considerăm, de aceea, că este necesar să aducem o îm
bunătățire în acest domeniu, creînd un Prezidiu Permanent, 
alcătuit dintr-un număr restrîns de tovarăși, care să rezolve 
problemele politice ce intervin zilnic în activitatea noastră.

Acestea sînt motivele pentru care propunem modificarea 
prevederilor proiectului de Statut. (Aplauze puternice).

Noi considerăm că adoptarea acestei hotărîri de către 
Congres va însemna un pas înainte în direcția întăririi con
ducerii și răspunderii colective, in general, a îmbunătățirii 
activității Comitetului nostru Central. (Vii și puternice a- 
plauze).

S-a trecut apoi la votarea 
proiectului de Statut cu îmbu
nătățirile propuse.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, Congresul a 
adoptat în unanimitate Statu
tul Partidului Comunist Român. 
Se aplaudă îndelung, minute 
în șir, răsună urale.

Subliniind că din momentul 
adoptării Statutului candidații 
de partid au devenit membri 
ai Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a propus ca celor 209 dele

gați cu drept de vot consulta

tiv, care reprezintă la Congres 
pe candidați, să li se acorde 
drept de vot deliberativ.

In unanimitate, Congresul a 
votat următoarea Hotărîre:

„Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român hotărăș
te ca delegații cu drept de vot 
consultativ să primească drept 
de vot deliberativ*.

Tovarășul Dumitru Popa a 
prezentat apoi propunerea Co
misiei de apeluri, în care se 
arată că, întrucît rezolvarea

(Continuare In pag. a X-a)

Delegațil urmăresc cu atenție șl viu Interes lucrările Congresului

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, dezbătînd Raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aprobă întrutotul și dă o înaltă apreciere activității rodnice desfășurate de Comitetul Central pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al VIII-lea (al III-lea al P.M.R.), pentru aplicarea neabătută a liniei politice a partidului în opera de desăvîrșire a construcției socialiste și în domeniul relațiilor internaționale. Munca vastă, politico-organizatorică a Comitetului Central, a organelor și organizațiilor de partid a dus la mari succese în dezvoltarea economiei naționale și a culturii, la ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, la întărirea partidului, a coeziunii lui, a legăturilor sale cu masele. Comitetul Central s-a dovedit la înălțimea încrederii acordate; conducerea partidului se bucură de dragostea și prețuirea partidului și a întregului popor, activitateasa corespunzînd pe deplin intereselor patriei, cauzei socialismului.

Realizările istorice obținute de poporul român în anii regimului democrat-popular, adîncile transformări petrecute în economia țării, în structura societății, în viața celor ce muncesc au confirmat justețea liniei politice a partidului, care se călăuzește in întreaga sa activitate după învățătura marxist-leninistă, aplicînd-o creator la condițiile țării noastre.Forțele de producție au cunoscut în această perioadă o nouă și puternică înflorire ; s-a dezvoltat în ritm impetuos industria socialistă și pe această bază au progresat economia națională, întreaga societate. S-a încheiat cooperativizarea agriculturii, revoluție profundă în viața țărănimii, a satelor noastre ; relațiile de producție socialiste s-au generalizat în întreaga economie.Triumful deplin al socialismului la orașe și sate, lichidarea pentru totdeauna în România a exploatării omului de către om reprezintă cea mai mare victorie politică a partidului nostru după cucerirea puterii ; ea întruchipează înfăptuirea visurilor pentru care au luptat și s-au jertfit cei mai buni fii ai clasei muncitoare, ai poporului român.1. Constatînd cu satisfacție că sarcinile fundamentale trasate de Congresul al VIII-lea în domeniul dezvoltării economiei naționale în perioada 1960—1965 sînt îndeplinite cu succes, Congresul apreciază fermitatea și consecvența cu care Comitetul Central a pus în centrul politicii partidului industrializarea socialistă a țării, baza progresului întregii economii, a dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste, factor hotărîtor al asigurării independenței și suveranității naționale.Procesul de industrializare socialistă a țării se desfășoară într-un ritm înalt, susținut. Aceasta este expresia cea mai grăitoare a forței și vitalității economiei noastre, a justeței liniei politice a partidului, a inepuizabilelor resurse de energie și capacitate creatoare ale clasei muncitoare, ale întregului popor.A fost asigurată creșterea cu precădere a industriei grele, s-a introdus pe scară largă tehnica de înaltă productivitate, s-a acordat o atenție deosebită valorificării resurselor naturale și a fost continuată politica de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul întregii țări, de dezvoltare economică multilaterală a tuturor regiunilor. S-a accentuat procesul de diversificare a ramurilor și subramurilor industriei, care și-a accentuat poziția preponderentă în cadrul producției materiale, asigurînd creșterea armonioasă, echilibrată și în ritm susținut a economiei, sporirea continuă a productivității muncii sociale, contribuind la dezvoltarea multilaterală și intensivă a agriculturii, la ridicarea sistematică a nivelului de trai al poporului, la înflorirea generală a țării.2. Congresul subliniază justețea politicii agrare a partidului, a activității Comitetului Central pentru soluționarea celei mai complexe sarcini a construcției socialiste — cooperativizarea agriculturii. Datorită muncii neobosite, politice și organizatorice, desfășurată de partid la sate, cooperativizarea agriculturii s-a încheiat cu aproape 4 ani mai devreme decît stabilise Congresul anterior al partidului. Caracteristic procesului de cooperativizare a agriculturii din țara noastră este creșterea continuă a producției vegetale și animale ; deși în unii ani au fost condiții climatice mai puțin favorabile, s-a asigurat permanent aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime agricole, crearea rezervelor de stat, precum și a unor disponibilități pentru export.3. Dezvoltarea economiei a asigurat creșterea venitului național și, pe această bază, ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului. A sporit salariul real, au crescut veniturile țărănimii, însemnate mijloace au fost alocate pentru satisfacerea nevoilor social-culturale ale populației, pentru construcția de locuințe, pentru dezvolta

rea bazei materiale a învățămîntului de toate gradele și perfecționarea acestuia, pentru ocrotirea sănătății publice. Rezultate importante au fost obținute în dezvoltarea artei, științei și culturii.4. Așa cum se subliniază în Raportul Comitetului Central, izbînzile dobîndite în acești ani sînt rodul muncii 
unite a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care în
făptuiesc cu hotărire politica partidului. Liber și stăpîn pe 
soarta sa, urmînd neabătut călăuza sa încercată — parti
dul comuniștilor —, poporul român își înalță patria tot mai 
sus, spre culmile socialismului, bunăstării și fericirii.

III
Congresul stabilește direcțiile de dezvoltare a României 

în următorii 5 ani, în vederea continuării pe o treaptă 
superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socia
liste în toate domeniile de activitate economică, științifică 
și culturală.Congresul aprobă în întregime obiectivele fundamentale, cifrele de control și sarcinile de viitor expuse în Raportul Comitetului Central, în Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 și în Directivele cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în următorii 10 ani.Congresul apreciază activitatea intensă desfășurată de Comitetul Central pentru elaborarea acestor documente, cu participarea largă a mii și mii de cadre și specialiști din toate domeniile. Constituind rodul gîndirii și muncii colective a conducerii partidului și statului, a activiștilor de partid și de stat, ele reflectă în mod just posibilitățile reale și necesitățile în perspectivă ale economiei noastre. Preve
derile lor reprezintă programul înfloririi multilaterale a 
României socialiste.Proiectele de Directive au fost pe larg dezbătute în întregul partid și de către masele largi de oameni ai muncii de la orașe și sate,care le-au aprobat cu entuziasm și au făcut numeroase propuneri privind completarea și îmbunătățirea lor. Aceasta constituie o temeinică garanție a înfăptuirii lor cu succes.1. Congresul stabilește că în centrul politicii partidului 
de construire a socialismului, rămine și în viitor industria
lizarea socialistă a țării, creșterea cu precădere a indu
striei grele și în special a industriei constructoare de 
mașini. Industrializarea determină creșterea impetuoasă a forțelor de producție, dezvoltarea continuă a bazei tehnico- materiale a socialismului, introducerea pe scară largă a progresului tehnic, sporirea productivității muncii, ridicarea nivelului de trai al poporului, avîntul întregii economii. Dezvoltarea industriei duce la înflorirea orașelor, întărirea rolului conducător în societate al clasei muncitoare, modernizarea agriculturii și valorificarea superioară a producției agricole. Aceasta este singura cale care duce spre progres și civilizație, asigură în fapt independența și suveranitatea națională, apropierea tot mai mult a țării noastre de nivelul statelor înaintate din punct de vedere economic.în anii noului cincinal se va menține în continuare un 
ritm intens de dezvoltare industrială a țării, se va întări și 
mai mult poziția industriei ca ramură conducătoare a eco
nomiei naționale. Este imperios necesar ca industrializarea 
să se înfăptuiască pe baza tehnicii celei mai avansate, asi- 
gurindu-se introducerea continuă în producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei, în special mecanizarea și automa
tizarea proceselor de producție.a) Pentru realizarea ritmurilor susținute de dezvoltare economică, trebuie asigurate valorificarea rațională și eficientă a resurselor țării, introducerea în circuitul econo
mic a noi materii prime. Congresul consideră necesară sporirea eforturilor în domeniul cercetărilor geologicei pentru dezvoltarea rezervelor de țiței, gaz metan, minereuri, pentru punerea în valoare a rezervelor de cărbune și altele. Trebuie temeinic fundamentată amplasarea lucrărilor de explorare, pentru creșterea eficienței economice a activității geologice.b) Congresul consideră că prevederile planului de 10 ani 
cu privire la valorificarea surselor energetice și electrifi
carea țării în perioada 1966—1975, ritmurile stabilite, precum și orientarea spre creșterea mai accentuată a producției de cărbune, dezvoltarea amenajărilor hidroenergetice, începerea în următorii ani a utilizării energiei nucleare pentru producerea energiei electrice și termice și economisirea rezervelor de hidrocarburi, în vederea utilizării lor superioare, ca materie primă în industrie — corespund în întregime nevoilor dezvoltării economiei naționale.c) Industria siderurgică are de îndeplinit o importantă sarcină — creșterea de aproape două ori a producției de 
oțel, necesar dezvoltării întregii industrii. Intensificîndu-se procesul de modernizare a siderurgiei, va trebui asigurată îmbogățirea sortimentelor, mai ales cu oțeluri de calitate. Trebuie să se acorde o deosebită atenție intrării în funcțiune la termen a Combinatului siderurgic de la Galați, care urmează să realizeze în 1970 aproape o treime din producția totală de oțel.d) în metalurgia neferoasă trebuie extinse capacitățile uzinelor existente și asigurată punerea în funcțiune a unor noi unități, pentru creșterea producției de aluminiu, precum și a producției de plumb, zinc, cupru și alte metale.e) Industria constructoare de mașini trebuie să asigure cea mai mare parte a programului de investiții prevăzute în planul cincinal. Ținînd pasul cu progresul tehnic pe plan mondial, însușind în ritm mai accelerat noile produse, industria constructoare de mașini trebuie să pună un accent mai mare pe fabricarea de linii tehnologice complete, pe
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Primirea la C. C. al P. C. R. 

a delegației Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia

în ziua de 23 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de tovarășul Ed- vard Kardelj, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al U.C.I., președintele Skupștinei Federale

a R.S.F.I., care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.A. fost de față tovarășul Gheorghe Apostol.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială.



REZOLUȚIA
Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)producerea de utilaje pentru noile complexe -pe care le construim. Sînt necesare îmbunătățirea introducerii <în fabricație a noilor mașini și utilaje, perfecționarea continuă a colaborării și cooperării întreprinderilor constructoare de mașini, asigurarea stabilității profilurilor de producție ale uzinelor. Pentru a face față necesităților de mașini și aparate electrotehnice, de aparate de măsură, control și automatizare, producția industriei electrotehnice va trebui să atingă cel mai înalt ritm din sectorul construcției, de mașini. Va trebui lărgită baza industriei electronice, deosebit de importantă pentru dezvoltarea în perspectivă a economiei, de ea depinzînd extinderea automatizării proceselor de producție în pas cu cerințele revoluției tehnico-șțiinți- fice. Trebuie acordată o mare atenție organizării producției de piese de schimb și subansamble, în vederea asigurării funcționării normale și reînnoirii permanente a mașinilor, instalațiilor și mijloacelor de transport.f) Industria chimică are un rol de mare însemnătate în dezvoltarea economiei noastre; ea va trebui să satisfacă nevoile agriculturii cu îngrășăminte, biostimulatori și anti- dăunători, cererile de fibre și fire ale industriei textile, de materiale plastice și rășini sintetice, de produse chimice ale celorlalte ramuri ale industriei, de medicamente și bunuri de consum pentru populație. Un accent puternic va trebui pus în continuare pe dezvoltarea petrochimiei. Avînd în vedere că aproape jumătate din întreaga producție a anului 1970 urmează a fi obținută în noile întreprinderi, trebuie acordată o atenție deosebită respectării termenelor planificate de intrare în funcțiune a fiecărui obiectiv și realizării indicatorilor tehnico-economici proiectați.g) Industria materialelor de construcții va trebui să producă noi sortimente de materiale de construcție, să asigure necesitățile programului de irigații, să îmbunătățească calitatea materialelor pentru instalații și a celor destinate finisajului construcțiilor.h) în silvicultură și industria lemnului trebuie intensificată acțiunea de plantare a unor specii valoroase pe terenurile destinate acestui scop, fără reducerea suprafețelor agricole și pășunilor, asigurate buna întreținere și exploatarea rațională a pădurilor, folosirea cit mai completă a masei lemnoase.i) în anii cincinalului, se va asigura creșterea susținută 
a producției bunurilor de consum, pentru a satisface și mai bine cerințele mereu crescînde ale populației. Vor trebui luate măsuri pentru realizarea la termen a programului de investiții care va asigura dezvoltarea capacităților de producție și dotarea cu utilaje moderne a industriei ușoare și 
alimentare. Este necesar să se acorde o atenție sporită prelucrării superioare a materiilor prime, lărgirii sortimentelor și îmbunătățirii calității și varietății produselor de larg consum, corespunzător exigențelor și gustului populației.j) Industria locală, cooperația meșteșugărească și de 
consum au sarcina de a lărgi și îmbunătăți serviciile de întreținere și reparare, de a ridica nivelul calității și de a îmbogăți varietatea articoleloi' de uz casnic și gospodăresc, a produselor de artizanat.

Congresul consideră ca sarcini primordiale ale organe
lor de conducere din economie, ale întreprinderilor, ale oa
menilor muncii din toate ramurile economiei naționale îm
bunătățirea sistematică a calității produselor, creștere;? pro- 
ductivității muncii, reducerea prețului de cost și a cheltu
ielilor de circulație, promovarea progresului tehnic în toate 
sectoarele activității industriale, extinderea mecanizării și 
automatizării.Congresul își exprimă Convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, inginerii, tehnicienii, maiștrii, toți oamenii muncii din industrie vor îndeplini., cu. șucpes sarcinile de răspundere ce le revin, asigurînd prin munca lor avântată dezvoltarea și înflorirea continuă a industriei noastre socialiste.2. Congresul consideră că organele și organizațiile de partid, organele de stat, trebuie să acorde o deosebită și permanentă atenție înfăptuirii obiectivelor prevăzute în Raport și în Directive, în vederea dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii, sporirii producției vegetale și animale și creșterii aportului agriculturii la bunăstarea poporului, la progresul țării. Congresul apreciază că sarcinile privind creșterea producției agricole sînt realiste, iar măsurile preconizate asigură condițiile necesare îndeplinirii lor.Deoarece nu este posibilă extinderea deosebită a suprafeței arabile, sporirea producției vegetale va trebui să se realizeze prin recolte mai mari la hectar; în acest scop trebuie asigurate o cît mai bună gospodărire a pămîntului arabil, amplasarea mai judicioasă a culturilor pe zone și în cadrul fiecărei unități, organizarea pe baze științifice a întregii activități a unităților agricole.Un obiectiv fundamental este concentrarea eforturilor spre asigurarea unei puternice baze tehnico-materiale, 
rezolvarea în linii generale, pînă în 1970, a problemelor 
mecanizării complexe și ale chimizării agriculturii — factorii esențiali în modernizarea și sporirea producției agricole.

O atenție deosebită trebuie acordată îmbunătățirilor 
funciare și în primul rînd extinderii irigațiilor. în anii cincinalului, urmează să fie amenajate pentru irigații, din fonduri de stat, suprafețe însemnate de teren. Este în interesul fiecărei cooperative agricole ca prin mijloace proprii, utilizînd sursele de apă locale, să extindă cît mai mult suprafețele de teren irigate. Industria constructoare de mașini trebuie să producă la timp utilaj de cea mai bună calitate, pentru lucrările de amenajare și de exploatare a terenurilor irigate.Organele agricole, gospodăriile de stat, stațiunile de mașini și tractoare, cooperativele de producție trebuie să valorifice marile rezerve de care dispune agricultura, pentru a asigura: creșterea producției de cereale și a bazei furajere, 
— dezvoltarea zootehniei — ridicînd ponderea acestei ramuri în ansamblul producției și veniturilor agricole, a hortiviti- 
culturii și legumiculturii.

Gospodăriile agricole de stat trebuie să-și îndrepte eforturile spre organizarea producției pe baza științei agricole celei mai avansate, obținerea unor recolte tot mai mari la hectar, dezvoltarea creșterii animalelor de rasă de înaltă productivitate, sporindu-și în acest fel contribuția în alcătuirea fondului central agricol. Profilînd și concentrînd producția în unități specializate, folosind cît mai judicios pămîntul și mijloacele tehnice perfecționate, îmbunătățind organizarea muncii, gospodăriile agricole de stat trebuie să urmărească permanent creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor.
Stațiunile de mașini și tractoare, care au un rol tot mai însemnat în realizarea politicii partidului în agricultură, trebuie să acorde un ajutor continuu, multilateral în dezvoltarea cooperativelor agricole de producție, să folosească cît mai judicios mijloacele mecanice, întreaga lor capacitate, pentru executarea lucrărilor agricole la timp și la un ridicat nivel agrotehnic.Ținînd seama de creșterea numărului de mașini și tractoare, S.M.T.-uri'le trebuie să se ocupe cu toată grija și răspunderea de pregătirea unui număr corespunzător de mecanizatori, de ridicarea continuă a calificării lor profesionale.Partidul și statul se vor ocupa în continuare de întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, acordîndu-le sprijin material, științific și tehnic. Consiliile agricole, specialiștii care lucrează nemijlocit în agricultură trebuie să ajute cooperativele de producție să folosească cît mai chibzuit mijloacele proprii și ajutorul acordat de stat, în vederea creșterii continue a avutului obștesc și a veniturilor cooperatorilor, transformării fiecărei cooperative într-o unitate economică puternică.Este necesar să se ia măsuri de perfecționare a formelor de organizare și retribuire a muncii în cooperative, astfel 

ca veniturile realizate de cooperatori să fie tot mai strîns legate de rezultatele obținute în producție, de cantitatea și calitatea muncii.Trebuie îmbunătățită activitatea de conducere a cooperativelor agricole, manifestîndu-se o preocupare continuă pentru lărgirea democrației interne. Va trebui ridicat rolul adunării generale, organul suprem de conducere al cooperativei, singurul în măsură să hotărască asupra întregii activități economice, financiare și organizatorice a acesteia. Consiliile de conducere ale cooperativelor agricole trebuie să-și desfășoare întreaga activitate pe baza principiului muncii colective, asigurînd dezvoltarea cooperativelor în interesul tuturor membrilor lor.în vederea îmbunătățirii formelor de îndrumare și conducere a activității cooperativelor agricole, Congresul consideră necesară crearea unor organe intercooperatiste — uniuni raionale și regionale ale cooperativelor agricole de producție — și a unui organ central. Atribuțiile acestora trebuie să fie legate de coordonarea eforturilor cooperativelor pentru sporirea producției, efectuarea unor acțiuni comune, cum ar fi: îmbunătățiri funciare, irigații, aprovizionarea cu mijloace tehnice și materiale, prelucrarea produselor agricole și valorificarea lor, rezolvarea unor probleme social-culturale — precum și de mijlocirea relațiilor dintre cooperativele agricole și alte organizații economice socialiste.Congresul consideră necesar să se stabilească în cel mai scurt timp regimul de pensionare la bătrânețe sau în caz de incapacitate de muncă a țăranilor cooperatori. Fondurile necesare vor fi constituite prin contribuția cooperativelor agricole, a țărănimii cooperatiste.Se impune elaborarea unui nou Statut al cooperativelor agricole de producție, al cărui proiect să fie larg dezbătut de marea masă a cooperatorilor. Noul Statut va trebui să corespundă condițiilor create după încheierea cooperativizării, să asigure dezvoltarea forțelor de producție și consolidarea continuă a relațiilor de producție socialiste în agricultură.Este necesară sprijinirea în continuare a țăranilor din zonele de deal și munte care, datorită condițiilor naturale, nu s-a putut cooperativiza — în vederea creșterii producției, sporirii veniturilor, îmbunătățirii continue a condițiilor de viață.
Oamenii de știință din institutele de cercetare și de învă

țământ, din stațiunile experimentale, întărind legăturile cu unitățile agricole socialiste, trebuie să le acorde un sprijin sporit pentru aplicarea în practică a cuceririlor științei și tehnicii înaintate.■■ Congresul își exprimă încrederea că vrednica noastră țărănime, muncitorii, inginerii, tehnicenii, oamenii de știință din agricultură nu-și vor precupeți munca, entuziasmul și priceperea în vederea îndeplinirii cu succes a sarcinilor ce le revin pentru creșterea producției agricole, pentru înflorirea agriculturii noastre socialiste.3. Ca urmare a dezvoltării întregii economii și creșterii sarcinilor transporturilor și telecomunicațiilor, trebuie folosite cît mai judicios fondurile alocate pentru sporirea și modernizarea mijloacelor de transport și de telecomunicații, dezvoltarea capacității porturilor și modernizarea drumurilor, asigurîndu-se totodată utilizarea cît mai rațională a capacităților de transport și reducerea cheltuielilor de exploatare.4. Realizarea volumului însemnat de investiții, menit să asigure creșterea în ritm susținut a întregii economii naționale, impune organelor economice, organelor și organizațiilor de partid, să acorde o deosebită atenție pregătirii 
din timp și accelerării lucrărilor dc construcții, respectării 
riguroase a termenelor de punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție, creșterii eficienței economice a investițiilor. în alegerea localităților unde se vor construi noile obiective, trebuie îmbinată preocuparea pentru ridicarea regiunilor și raioanelor mai slab dezvoltate cu . criteriile de eficiență economică, urmărindu-se îmbunătățirea 
continuă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul 
țării.5. în următorii ani, va continua să se dezvolte colaborarea frățească cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, în cadrul diviziunii internaționale socialiste a muncii. Totodată, ținînd seama de deviziunea muncii pe plan mondial, România va dezvolta legături economice cu toate statele, indiferent de orânduirea lor socială, pe baza avantajului reciproc.Dezvoltarea complexă și multilaterală a economiei va duce la mărirea volumului comerțului exterior. Trebuie urmărită îmbunătățirea structurii exportului, prin mărirea ponderii produselor cu un grad mai ridicat de industrializare. Ministerele și întreprinderile producătoare au datoria să asigure volumul mărfurilor prevăzute la export, la nivelul calitativ cerut de piața externă. Ministerul și întreprinderile comerțului exterior trebuie să-și îmbunătățească activitatea atît în ce privește desfacerea mărfurilor la export, cît și aducerea la timp a mărfurilor importate.6. Avîntul economiei naționale, sporirea productivității muncii sociale vor duce la creșterea venitului național. Congresul aprobă modul de repartizare a venitului național pe perioada 1966—1970, din care mai mult de o pătrime va reveni fondului de acumulare, necesar asigurării reproducției socialiste lărgite, iar aproape trei pătrimi — fondului de consum.7. în vederea ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii — scopul întregii politici a partidului — salariul 
real urmează să crească în 1970 cu 20—25 la sută față de 
1965. Majorarea salariilor nominale va constitui și în viitor principala cale de creștere a veniturilor salariaților. Totodată-, în anii următori, se vor lua măsuri pentru majorarea 
pensiilor tuturor categoriilor de pensionari. O dată cu sporirea producției agricole și îndeosebi a producției-marfă, 
vor crește veniturile reale ale țărănimii cu cca. 20 la sută.Corespunzător volumului crescut al veniturilor populației, 
se vor mări vînzările de mărfuri prin comerțul socialist, de 
stat și cooperatist, crescînd ponderea mărfurilor industriale, 
îndeosebi a bunurilor de folosință îndelungată. Aceasta cere îmbunătățirea activității organelor de conducere a comerțului, a tuturor organizațiilor comerciale. Va trebui acordată mai multă atenție dezvoltării rețelei și amplasării unităților comerciale, dotării lor cu mijloacele necesare, precum și ridicării gradului de pregătire a cadrelor din comerț, pentru asigurarea unei deserviri civilizate a populației. Se va da o atenție deosebită dezvoltării turismului intern și internațional, lărgindu-se în acest scop baza materială.Volumul mare al construcțiilor de locuințe impune organelor de proiectare, constructorilor, arhitecților o grijă sporită pentru creșterea gradului de confort al apartamentelor, îmbunătățirea finisajului, înlăturarea uniformității și lărgirea varietății soluțiilor arhitecturale la noile construcții de blocuri. Trebuie, de asemenea, acordată atenție îmbunătățirii arhitecturii construcțiilor industriale.Ținînd seama de volumul important al construcțiilor de locuințe și social-culturale în mediul rural, este necesar să se treacă la întocmirea studiilor de sistematizare a satelor, pentru a se crea posibilitatea folosirii în condiții cît mai bune a unităților comerciale, școlii, dispensarului, căminului, electrificării, alimentării cu apă, în vederea economisirii terenurilor și îmbunătățirii în general a condițiilor de viață în satele patriei noastre.Este necesar să se folosească cu chibzuință și cu mai multă eficiență fondurile alocate pentru activitatea social- 
culturală și ocrotirea sănătății ; să se ia măsuri pentru îm
bunătățirea protecției și securității muncii, asistenței me
dicale, condițiilor de odihnă ale oamenilor muncii, de acor
dare a ajutorului de boală și altele, pentru dezvoltarea spor
tului și educației fizice, bazei sale materiale.

Sporirea veniturilor familiilor de șalariați și de țărani, 
lărgirea bazei materiale și dezvoltarea activității social-cul
turale, îmbunătățirea condițiilor de locuit și a serviciilor 

edilitare, vor asigura condiții de trai mai bune pentru toți 
oamenii muncii, un nivel de civilizație mai ridicat; bine
facerile socialismului se vor resimți tot mai puternic în 
fiecare familie, în viața fiecărui cetățean, a întregului nos
tru popor.

IVCongresul constată că în multe domenii ale cercetării științifice s-au obținut realizări de seamă, care se bucură de prețuire atit în țară, cît și peste hotare.1. Programul de dezvoltare a societății noastre în următorii cinci ani este indisolubil legat de progresul știin
ței, intensificarea cercetărilor fundamentale și aplicative în toate ramurile. în acest scop trebuie făcute noi eforturi pentru întărirea corespunzătoare a bazei materiale a cercetării științifice. Se impune ridicarea continuă a nivelului muncii de pregătire a noilor cercetători, specializarea lor potrivit progresului științei contemporane, dezvoltării actuale și în perspectivă a economiei și culturii.2. Este necesar să fie mai bine folosită, în scopul unei activități științifice multilaterale, rețeaua de unități formată de Institutele Academiei, și departamentale, institutele de învățămînt superior, laboratoarele marilor întreprinderi, asigurîndu-se condiții corespunzătoare dezvoltării cercetării științifice la catedrele din învățămîntul superior. 
Sînt necesare îmbunătățirea sistemului de organizare a ac
tivității științifice, concentrarea cadrelor și a mijloacelor 
materiale spre obiectivele cu cea mai mare eficiență. Pe 
lingă Consiliul de Miniștri va lua ființă Consiliul Național 
al Cercetării Științifice, care va avea sarcina să elaboreze 
direcțiile de orientare și programul unitar de cercetare ști
ințifică și de pregătire a cadrelor, să asigure coordonarea 
activității în acest domeniu.3. în dezvoltarea cercetării științifice trebuie să se pună un accent mai mare pe științele tehnice. Pentru a satisface tot mai bine necesitățile de dezvoltare ale industriei, agriculturii și altor domenii, în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei mondiale, trebuie intensificată activitatea de cercetare din țara noastră. Importul de utilaje,' mașini, procese tehnologice și licențe nu trebuie să ducă la neglijarea activității de cercetare proprie ; rămînerea în urmă în acest domeniu nu poate avea decît urmări negative în dezvoltarea economică și socială a țării, duce la dependență față de străinătate.Ministerele, organele economice și întreprinderile au datoria să se preocupe de valorificarea deplină a rezultatelor cercetării științifice, să consulte sistematic oamenii de știință în toate problemele de specialitate, să asigure participarea lor la elaborarea diferitelor soluții tehnico-științi- fice cerute de producție. Oamenilor de știință, cercetătorilor li se cere să întrețină o legătură strînsă cu producția, să acorde sprijin permanent întreprinderilor în aplicarea rezultatelor muncii lor.4. Pentru a se asigura mersul înainte al științei din țara noastră, trebuie să se acorde atenție folosirii în cercetare și în activitatea practică a tot ceea ce știința și tehnica mondială creează mai bun, intensificării legăturilor, schimburilor de experiență, informației și documentării științifice, evitîndu-se astfel abordarea unor teme depășite de dezvoltarea științei. Totodată se cere din partea cercetătorilor noștri îndrăzneală creatoare, pentru abordarea unor teme de înaltă valoare științifică și practică. Sînt necesare în acest scop stimularea schimbului larg de opinii, confruntarea deschisă a punctelor de vedere, în spirit constructiv și cu deplină obiectivitate științifică.Unul din obiectivele importante ale politicii partidului îl constituie dezvoltarea și perfecționarea continuă a învăță- 
mintului de toate gradele.Potrivit dezvoltării impetuoase a științei' și tehnicii, creșterii volumului de cunoștințe ce trebuie însușite de elevi, se impune trecerea în următorii ani la pregătirea condiții
lor pentru mărirea duratei învățămîntului obligatoriu. Ministerul Învățămîntului, consultând cadrele didactice, specialiștii din diferite ramuri ale economiei și culturii, trebuie să elaboreze studiul cu privire la așezarea acestui învățămînt, la profilul și durata sa.în anii ce urmează se va extinde învățămîntul mediu, 
care va cuprinde licee de cultură generală și licee de spe
cialitate. Ținînd seama de nevoile de cadre medii ale economiei naționale, se vor înființa licee industriale, agricole, economice, pedagogice.Va cunoaște o largă dezvoltare învățămîntul profesional, corespunzător sarcinilor noi și de perspectivă ale economiei naționale.Ministerele și întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea școlilor profesionale, cursurilor de calificare și pentru organizarea învățămîntului seral și fără frecvență.In învățămîntul superior, care va trebui să pregătească un număr tot mai mare de cadre cu calificare superioară pentru toate domeniile de activitate, se va pune un accent deosebit pe învățămîntul superior tehnic și economic.în vederea îmbunătățirii condițiilor de studiu ale oamenilor muncii, va trebui extins învățământul seral și fără frecvență mediu și superior.Ministerul Învățămîntului trebuie să ia măsuri pentru perfecționarea programelor, manualelor, metodelor pedagogice de predare în învățămîntul de toate gradele, să asigure dotarea laboratoarelor cu aparatură necesară și aprovizionarea școlilor cu material didactic.Începînd cu noul an școlar se va extinde gratuitatea manualelor școlare și la învățămîntul mediu. Se vor asigura astfel, în mod gratuit, manualele pentru toți elevii din școala obligatorie de cultură generală și din licee, ceea ce va reprezenta un ajutor însemnat pentru ei și familiile lor.

V
Complexitatea problemelor ridicate de economie, știință, cultură, de întreaga activitate de edificare a noii societăți impune, ca o necesitate obiectivă, îmbunătățirea continuă 

a formelor organizatorice și a metodelor de conducere.Este imperios necesar ca organele de conducere și planificare a economiei, înlăturînd lipsurile manifestate, să țină permanent seama de cerințele legilor obiective care acționează în societatea noastră; ignorarea sau neglijarea lor atrag după sine greșeli grave, dăunează dezvoltării armonioase a economiei și întregii societăți. Studierea temeinică a vieții, a fenomenelor noi constituie principala cerință, absolut obligatorie, a unei juste conduceri și planificări a economiei.Congresul consideră că principiul călăuzitor după care trebuie să-și desfășoare activitatea organele economice și de planificare — obligatoriu în toate domeniile construcției socialiste — este conducerea colectivă. Trebuie găsite formele organizatorice cele mai potrivite și metodele de muncă corespunzătoare pentru îmbinarea răspunderii personale cu conducerea colectivă, atît la organele centrale e- conomice cît și în întreprinderi. Elaborarea planurilor, a principalelor măsuri economice trebuie să fie rodul gîn- dirii și muncii colective a cadrelor de conducere, a celor mai buni activiști și specialiști din fiecare domeniu de activitate.Ținînd seama de volumul, diversitatea și complexitatea sporită a problemelor, de necesitatea rezolvării mai operative a sarcinilor, de experiența bogată acumulată de aparatul nostru de stat, se impune lărgirea atribuțiilor minis

terelor și celorlalte instituții centrale, precum și ale conducerilor întreprinderilor, sporirea răspunderii acestora pentru realizarea planului.în același timp, aceasta va duce la creșterea continuă a răspunderii organelor centrale, atît în elaborarea, cît și în îndeplinirea planurilor de stat, în conducerea și îndrumarea activității economiei, a tuturor celorlalte domenii.Lâ baza activității organelor de stat va sta și în viitor principiul centralismului democratic, care asigură îmbinarea și concentrarea tuturor forțelor, de jos și pînă sus, într-o singură direcție.Pentru a rezolva tot mai bine sarcinile ce le revin, ministerele, organele centrale și locale, lucrătorii din aparatul de stat trebuie să-și îmbunătățească și să-și perfecționeze continuu metodele de muncă, să întărească disciplina de stat, să vegheze la respectarea legilor, la apărarea intereselor statului, să manifeste tot mai multă receptivitate față de tot ce e nou și înaintat, precum și grijă și solicitudine ■față de cererile oamenilor muncii.în vederea rezolvării competente a tuturor problemelor legate de dezvoltarea întreprinderilor, este necesar să se asigure acestora un sprijin calificat și permanent^ să se efectueze un control eficace asupra activității lor, să se acorde o atenție mai mare repartizării specialiștilor în sectoarele hotărâtoare de concepție și producție. Participarea maselor de oameni ai muncii la exercitarea controlului, promovarea spiritului lor de inițiativă constituie un factor important de înlăturare a lipsurilor și perfecționare continuă a muncii.
VI

Victoria definitivă a socialismului în patria noastră, făurirea economiei socialiste unitare au dus la profunde schimbări social-economice în întreaga structură a societății.1. Congresul consideră că principiile de bază ale noii Constituții a țării reflectă just toate aceste transformări, consfințesc victoriile dobîndite pînă acum în făurirea societății socialiste.Propunerea ca patria noastră să poarte denumirea de 
Republica Socialistă România corespunde pe deplin stadiului actual de dezvoltare al societății noastre. în proiectul de Constituție își găsesc consacrarea trăsăturile fundamentale ale orînduirii sociale și de stat din țara noastră : caracterul unitar al statului ; deținerea suverană a întregii puteri de către popor ; proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție ; rolul clasei muncitoare de clasă conducătoare a societății ; alianța clasei muncitoare cu țărănimea ; participarea activă a intelectualității la întreaga muncă desfășurată de poporul nostru ; egalitatea deplină a tuturor cetățenilor patriei fără deosebire de naționalitate, înfrățiți pe veci și alcătuind împreună marea familie a României socialiste.Rolul conducător al Partidului Comunist Român în toate domeniile de activitate, unirea muncitorimii, țărănimii, intelectualității și celorlalte categorii de oameni ăi muncii, indiferent de naționalitate, în jurul partidului, constituie factorul hotărîtor al marilor biruințe dobîndite de poporul nostru. întărirea continuă a acestei unități reprezintă garanția sigură a mersului nostru victorios înainte pe drumul socialismului.Proiectul de Constituție consemnează și. garantează marile drepturi și libertăți ale cetățenilor României socialiste, subliniază una din caracteristicile de bâză ale societății noastre — lărgirea continuă a democrației socialiste, participarea crescîndă a maselor la treburile obștești.Forța orînduirii socialiste stă în conștiința înaltelor răspunderi și îndatoriri pe care fiecare cetățean le are față de patrie, față de apărareâ cuceririlor socialiste ale poporului, în vigilența revoluționară a oamenilor muncii. Respectarea neabătută a Constituției, a tuturor legilor țării, a normelor de conviețuire socială stabilite în stat, înfăptuirea neștirbită și apărarea legalității socialiste reprezintă o condiție de seamă a întăririi continue a democrației noastre socialiste.Congresul consideră de mare însemnătate înscrierea în Proiectul de Constituție, ca principiu călăuzitor al activității de stat, a principiului conducerii colective — garanția adoptării celor mai potrivite hotărîri și măsuri corespunzătoare intereselor poporului.

Sfaturile populare trebuie să-și îmbunătățească munca de conducere a economiei locale și a activității social-culturale, de gospodărire a orașelor și satelor, întărindu-și continuu legăturile cu masele largi, creînd condiții pentru participarea tot mai activă a acestora la rezolvarea treburilor obștești.2. Congresul împărtășește pe deplin analiza făcută în Raportul Comitetului Central cu privire la creșterea rolului statului și dezvoltarea multilaterală a națiunii socialiste în condițiile desăvârșirii construcției socialiste. Dispariția claselor exploatatoare a dus la dezvoltarea națiunii, la cimentarea unității sale. Politica națională marxist-le- ninistă a partidului stă la temelia unirii întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în lupta și munca comună pentru bunăstare și fericire. Numai în socialism se pot manifesta m toată plinătatea lor comunitatea reală de interese economice, cultura socialistă comună a tuturor cetățenilor ce locuiesc pe același teritoriu.Națiunea și statul vor continua să constituie încă multă vreme baza dezvoltării societății socialiste. Dezvoltarea și înflorirea fiecărei națiuni socialiste, a fiecărui stat socialist, egal în drepturi, suveran și independent, constituie o cerință esențială de care depinde întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, creșterea înrâuririi lor asupra mersului înainte al omenirii spre socialism.în condițiile desăvârșirii construcției socialismului crește și mai mult rolul statului, sporesc considerabil atribuțiile sale în organizarea, planificarea și conducerea economiei naționale, corespunzător intereselor propășirii țării și bunăstării întregului popor. O tot mai mare amploare capătă activitatea desfășurată de stat în domeniul învățămîntului, științei și culturii, al educării în spirit socialist a maselor largi ale populației. în același timp, statul apără cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, interesele întregului popor, independența și suveranitatea patriei noastre.
VII

Congresul aprobă activitatea politico-organizatorică desfășurată de Comitetul Central, de organele și organizațiile de partid, în vederea întăririi partidului, ridicării pregătirii ideologice a comuniștilor, îmbunătățirii continue a formelor și metodelor de muncă. Ca rezultat, s-a întărit unitatea partidului, s-a ridicat nivelul întregii sale activități, a crescut rolul conducător al partidului în toate domeniile vieții economice și social-culturale, s-au lărgit și adîncit legăturile sale cu poporul.Mai puternic decît oricînd în decursul întregii sale istorii de aproape patru decenii și jumătate, Partidul Comunist 
Român, urmat cu devotament și încredere nețărmurită de 
întregul popor, își îndeplinește cu cinste rolul dc detașa
ment de avangardă al clasei muncitoare, de forță politică 
conducătoare a societății noastre. Caracteristica fundamen
tală a partidului nostru este strânsa coeziune a rîndurilor 
sale, unitatea de nezdruncinat în jurul Comitetului Central 
— chezășia dobândirii de noi victorii în lupta pentru con
struirea socialismului și comunismului.

(Continuare în pag. a IlI-a)



REZOL U Ț I A
Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. a Il-a)1. Congresul adoptă Statutul Partidului Comunist Ro
mân — legea fundamentală a partidului —, care sinteti-.zează experiența dobîndită în decursul anilor, ține seama dé schimbările petrecute în viața partidului și a societății noastre, de noile condiții istorice și de stadiul actual al luptei pentru desăvîrșirea construcției socialiste. Organele 
și organizațiile de partid, toți comuniștii au datoria de a 
lupta pentru aplicarea neabătută a prevederilor Statutu
lui, pentru întărirea continuă a unității partidului, crește
rea forței lui politico-organizatorice, a rolului său condu
cător în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.2. Congresul hotărăște ca partidul să poarte denumirea 
de „PARTIDUL COMUNIST ROMAN“. întrucit această denumire corespunde în întregime caracteristicilor partidului de detașament de avangardă al clasei muncitoare, de conducător politic al poporului, etapei actuale de dezvoltare a țării, scopului final al partidului — construirea societății comuniste.Pe această bază se stabilește ca prezentul congres să fie 
numerotat „Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român“, începîndu-se numerotarea cu Congresul din mai 1921, cînd s-a făurit partidul marxist-leninist al clasei muncitoare din țara noastră.3. Congresul își însușește propunerea de a se renunța la stagiul de candidat și hotărăște ca, în viitor, primirea 
să se facă direct în rindurile membrilor de partid.Ca urmare a desființării stagiului de candidat, Congresul stabilește că toți candidații devin membri ai Partidului Comunist Român, indiferent de perioada care a mai rămas pînă la expirarea stagiului. De asemenea, Congresul hotărăște ca vechimea în partid a tuturor membrilor de partid, care au efectuat stagiu de candidat, să se considère de la data la care adunarea generală a organizației de bază a hotărît primirea lor în rîndurile candidaților de partid.Experiența acumulată de organele și organizațiile noastre în conducerea muncii de primire în partid dă garanția că și în viitor se va asigura primirea în partid a celor mai înaintați și mai activi muncitori, țărani, intelectuali, a a- celor oameni care, prin munca și întreaga lor comportare, dovedesc că merită înaltul titlu de membru al Partidului Comunist Român. în același timp, organele și organizațiile de partid trebuie șă desfășoare o intensă muncă de educație partinică a comuniștilor, pentru ca fiecare membru al partidului să-și îndeplinească în mod exemplar îndatoririle prevăzute în Statut, să fie model de corectitudine, principialitate și conduită morală în activitatea profesională și obștească.Congresul subliniază necesitatea ca organele și organizațiile de partid să îmbine răspunderea față de apărarea principiilor și normelor vieții de partid, exigența față de modul în care membrii de partid își îndeplinesc îndatoririle ce le revin, cu grija față de soarta fiecărui comunist. Aplicînd măsuri disciplinare față de cei ce încalcă prevederile Statutului, este necesar ca organizațiile de partid să țină seama că sancțiunile au un caracter educativ ; chiar și în cazul excluderii unui membru de partid, trebuie avut grijă ca aceasta să nu ducă la îndepărtarea sa de partid, să nu aibă repercusiuni asupra activității sale profesionale și cetățenești.4. O obligație de mare răspundere ce revine tuturor organelor și organizațiilor de partid este aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic — principiul călăuzitor al organizării și activității partidului. Lărgirea continuă a democrației, respectarea neabătută a disciplinei de partid, aplicarea fermă a hotărîrilor, întăresc continuu unitatea partidului. Grija pentru întărirea per
manentă a partidului, a coeziunii rîndurilor sale constituie 
îndatorirea supremă a fiecărui comunist.Organele și organizațiile de partid, toți membrii de partid sînt datori să stimuleze în întreaga lor activitate folosirea criticii, factor de seamă în întărirea partidului. Totodată, trebuie să promoveze spiritul autocritic, recunoașterea în mod deschis a greșelilor proprii, ca o chezășie a îmbunătățirii continue a muncii, o dovadă a forței partidului, a unității indisolubile dintre partid și mase.

5. Organele de partid trebuie să pună la baza întregii 
lor activități principiul conducerii și al muncii colective — 
principiul suprem al conducerii de partid. Hotărîrile adoptate trebuie să fie rodul muncii colective, al dezbaterii largi, principiale, în cadrul organelor de partid. Orice încălcare sau știrbire a acestui principiu duce la izolarea activiștilor de colectivul din care fac parte, la tendințe de subapreciere și substituire a organelor de partid, purtînd în sine surse de greșeli și de hotărîri arbitrare.Este necesar să se asigure ca și în viitor principalele probleme ale politicii partidului să fie elaborate cu participarea unui larg activ de partid, să fie supuse dezbaterii comuniștilor, astfel ca ele să reprezinte părerea întregului partid, să corespundă cît mai bine realităților și necesităților țării noastre.6. în scopul repartizării cît mai judicioase a forțelor partidului, al îndeplinirii în condiții optime a sarcinilor de către fiecare comunist, al asigurării unui control eficient al activității de stat de către organele de partid, Congresul hotărăște că un membru de partid nu poate deține decît o singură funcție de conducere politică, ce necesită o activitate permanentă, fie în organele de partid, fie în organele de stat. Aceasta constituie o cerință a conducerii și muncii colective, o expresie a aplicării consecvente a democrației interne de partid.7. Organele și organizațiile de partid au datoria de a manifesta o grijă neslăbită pentru îmbunătățirea continuă a muncii lor. Trebuie acordată mai multă atenție pregătirii problemelor ce urmează a fi dezbătute, organizării temeinice a îndeplinirii hotărîrilor, controlului și sprijinului concret al organizațiilor de partid, asigurînd participarea la organizarea și controlul îndeplinirii sarcinilor a tuturor membrilor comitetelor, a altor activiști de partid și de stat, cît și a celor mai buni specialiști din diferite domenii de activitate.8. Sarcinile mari care ne stau în față impun îmbunătățirea în continuare a muncii de selecționare, promovare și educare a cadrelor, ridicarea de noi activiști de partid și de stat, de lucrători în domeniul economiei, științei și culturii. în aprecierea cadrelor trebuie înlăturată orice tendință de subiectivism. La baza politicii de promovare în funcții de răspundere, singurul criteriu de judecată a valorii oamenilor trebuie să fie capacitatea lor de a rezolva cu competență sarcinile, contribuția adusă la aplicarea politicii partidului nostru. Trebuie să se asigure, și în viitor, promovarea în munci de conducere a acelor activiști, care întrunesc devotamentul față de cauza socialismului, principialitatea și hotărîrea în aplicarea sarcinilor, cu o temeinică pregătire profesională și politico-ideologică. Este necesar să se acorde toată atenția promovării, alături de cadrele cu o mai îndelungată experiență, a elementelor tinere, capabile și cu perspective de dezvoltare.9. Congresul hotărăște ca membrilor de partid, care în anii regimului burghezo-moșieresc au desfășurat activitate permanentă în mișcarea revoluționară, fără a fi fost membri de partid și au avut o comportare demnă în fața dușmanului de clasă, să li se acorde vechimea în partid din momentul intrării lor în mișcarea revoluționară. De asemenea, ținînd seama că partidul nostru este rezultatul unirii Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat, Congresul stabilește ca membrilor de partid, care au făcut parte din fostul partid social-democrat și din cel socialist în apii regimului burghezo-moșieresc, să li se recunoască vechimea în partid de la data înscrierii lor în aceste partide.10. Partidul nostru dă o înaltă apreciere activiștilor care, de-a lungul a zeci de ani, au desfășurat o muncă eroică, 

plină de abnegație, pentru triumful ideilor comuniste, pentru fericirea poporului. întrucît mulți dintre acești activiști sînt la o vîrstă înaintată și, avînd o capacitate redusă de muncă, nu mai pot duce o activitate permanentă — Congresul recomandă organelor și organizațiilor de partid să-i înconjoare cu toată grija, căldura și stima, să le asigure condiții corespunzătoare de viață și muncă, să folosească bogata lor experiență, astfel ca acești tovarăși să-și poată aduce în continuare contribuția, pe măsura puterii lor, la cauza noastră comună.11. Este necesară îmbunătățirea continuă a conducerii de către partid a organizațiilor de masă și obștești. Membrii de partid care lucrează în organizațiile de masă au datoria să vegheze la desfășurarea democratică a activității lor, să militeze ca sindicatele, organizațiile de tineret, de femei, celelalte organizații de masă să-și aducă întreaga lor contribuție la realizarea politicii partidului, să asigure larga participare a celor ce muncesc la viața social-politică, economică și culturală a țării.
VIIICongresul aprobă activitatea desfășurată de Comitetul Central, de organele și organizațiile de partid în domeniul ideologic.Ca urmare a transformărilor din viața materială a societății, precum și a muncii ideologice și politico-educative desfășurate de partid, s-au produs mari schimbări in profilul spiritual al oamenilor muncii. Ideile socialismului științific au pătruns adînc în conștiința maselor ; obiectivele politicii partidului sînt pe deplin împărtășite de întregul popor, care muncește cu convingere pentru înfăptuirea lor.

întreaga activitate ideologică desfășurată de partid a 
contribuit la însușirea liniei politice a partidului de către 
comuniști și masele largi ale oamenilor muncii, la o mai 
bună pregătire a activului nostru de partid, la creșterea 
capacității partidului de a rezolva sarcinile construcției so
cialiste, la întărirea unității politico-organizatorice a parti
dului și a coeziunii întregului popor în jurul său.1. Scopul principal al activității politico-ideologice este 
de a asigura înarmarea membrilor de partid și a maselor 
largi cu ideile marxism-leninismului, cu linia politică a 
partidului în problemele interne și internaționale, în vede
rea mobilizării lor la înfăptuirea sarcinilor ce le revin in 
opera de construire a socialismului. Punînd permanent în centrul activității lor munca de ridicare a nivelului ideologic al comuniștilor, organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o mai mare atenție studierii celor mai actuale probleme teoretice de către activul de partid, care să ajute la o mai bună înțelegere a desfășurării evenimentelor, a cursului dezvoltării societății omenești, să înlesnească rezolvarea problemelor practice ale construcției socialiste.

2. Trebuie asigurată unitatea strînsă între munca ideo- 
logică-teoretică și practica construcției socialiste. în același timp, activitatea practică trebuie să se bazeze pe tot ceea ce știința a creat mai valoros în toate domeniile. Este necesar să se acorde o atenție tot mai mare abordării teoretice a problemelor ce apai’ în dezvoltarea societății contemporane, generalizării practicii construcției socialiste din țara noastră, a experienței acumulate de partid. înfăptuirea acestei sarcini deosebit de importante nu poate fi realizată numai de cei ce lucrează în domeniul științelor sociale ; ea trebuie să fie rezultatul gîndirii și activității colective a activului de partid din toate sectoarele de activitate, a organelor de conducere ale partidului.Activitatea noastră teoretică trebuie concentrată în primul rînd asupra problemelor de cea mai mare actualitate, printre care : rolul partidului în perioada desăvîrșirii construcției socialiste, rolul statului și evoluția funcțiilor lui. democrația socialistă și căile dezvoltării ei, dezvoltarea națiunii în socialism, legile obiective și acțiunea lor în societatea noastră, dezvoltarea și rolul conștiinței socialiste, problemele revoluției tehnico-științifice, problema industrializării socialiste a țării, problema agrară și rolul agriculturii în economia țării noastre, cointeresarea materială și formele de retribuire a muncii, probleme ale organizării relațiilor între țările socialiste, dezvoltarea sistemului mondial socialist. Pentru înțelegerea problemelor generale ale lumii contemporane, se impune analiza fenomenelor noi, caracteristice lumii capitaliste, a aspectelor actuale ale contradicțiilor sistemului capitalist și ale adîncirii crizei sale generale. Această analiză trebuie șă contribuie, totodată, la combaterea teoriilor burgheze apologetice, la demonstrarea superiorității ideologiei și a orînduirii socialiste.Generalizarea fenomenelor noi apărute în dezvoltarea societății, stimularea muncii creatoare în domeniul teoriei presupune, totodată, o grijă neobosită pentru puritatea ideologiei noastre marxist-leniniste, împotriva deformărilor reformiste, revizioniste, dogmatice sau de orice altă natură.O cerință principală pentru adîncirea permanentă a cunoașterii științifice, pentru dezvoltarea gîndirii teoretice este desfășurarea unor largi dezbateri, schimburi și con
fruntări de opinii, pe temelia concepției despre lume a proletariatului, ostilă închistării și rigidității în gîndire, care ne învață că toate fenomenele vieții sociale trebuie privite ca un proces în continuă transformare și dezvoltare.3. Continuîndu-se activitatea de elaborare a lucrărilor din domeniul istoriei patriei, trebuie aprofundate, de pe pozițiile materialismului istoric, cele mai importante etape și evenimente din istoria țării și a poporului român, oglin- dindu-se faptele în mod obiectiv, în deplină conformitate cu realitatea.O sarcină actuală este elaborarea istoriei partidu
lui. operă care, pornind de la începuturile mișcării muncitorești din România, să prezinte întregul drum de luptă al clasei muncitoare, al Partidului Comunist Român •— organizatorul și conducătorul luptei pentru eliberarea socială și națională a poporului — în strînsă legătură cu realitățile politice, economice și sociale ale fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre. în același timp, în aprecierea activității partidului în anii ilegalității, trebuie să se țină seama de împrejurările grele în care el a fost nevoit să activeze, analizîndu-se în spirit critic hotărîrile congreselor și alte documente de partid din perioada respectivă, care cuprind idei și teze greșite într-o serie de aspecte importante ale tacticii și strategiei partidului, ale problemei agrare, naționale și altele. Redînd lupta eroică desfășurată de comuniști, istoria partidului trebuie să constituie un puternic mijloc de educare a membrilor partidului, a tinerei generații, a întregului popor, în spiritul glorioaselor tradiții ale mișcării revoluționare din țara noastră, ale Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al luptei pentru libertatea și fericirea poporului.4. Organele și organizațiile de partid trebuie să intensifice munca politică de masă, pentru formarea omului nou, însuflețit de idealurile nobile ale socialismului, de principiile moralei comuniste, cu un larg orizont cultural. în această muncă un rol important revine organizațiilor de masă și obștești, instituțiilor de artă și cultură, care trebuie să-și îmbunătățească substanțial activitatea educativă.Avînd în vedere că, sub diferite forme, continuă să se manifeste unele deprinderi și obiceiuri, rămășițe ale mentalităților din trecut, influențe ale ideologiei burgheze, care pătrund pe diverse căi și dinafară, este necesară păstrarea vigilenței ideologice și a atitudinii combative împotriva unor astfel de manifestări.

5. Presa trebuie să aibă ca preocupare centrală reflectarea politicii interne și externe a partidului, a muncii eroice a poporului nostru pentru construirea noii orînduiri, să informeze operativ opinia publică din țara noastră asupra evenimentelor interne și internaționale. în paginile ei trebuie să se practice sistematic largi schimburi de opinii în problemele activității de partid, ale construcției de stat, economice, cultural-educative, ca și în alte probleme de interes obștesc : să se analizeze în mod critic, în spirit constructiv, lipsurile și neajunsurile ce se manifestă în diferite sectoare ale activității noastre, să se dezvăluie cauzele acestora, arătîndu-se căile pentru înlăturarea lor.
Radioului și televiziunii le revin importante sarcini în răspîndirea politicii partidului în mase, în educarea acestora în spiritul patriotismului și al internaționalismului socialist, în promovarea valorilor culturii noastre naționale și ale culturii universale. Radio televiziunea trebuie să realizeze o continuă îmbogățire a emisiunilor, o mai mare varietate a temelor și mijloacelor de prezentare.6. Creația literară și artistică a cunoscut în anii orînduirii socialiste o continuă înflorire. Abordînd în toată amploarea și măreția, cu înaltă măiestrie artistică, tema eliberării poporului, a profundelor prefaceri sociale din România, a relațiilor dintre oameni și a vieții lor spirituale, reflectînd optimismul și vigoarea poporului, talentații noș

tri creatori au datoria de a făuri noi opere, care să rămină 
in patrimoniul culturii naționale și universale. Creația li- 
terar-artistică trebuie să fie pătrunsă de un profund uma
nism socialist, oglindind politica și activitatea partidului, 
închinate înfloririi patriei, bunăstării poporului, fericirii 
omului. Poporului, adevăratul făuritor al tuturor bogățiilor patriei, trebuie să-i închine oamenii de artă și cultură tot ceea ce pot crea mai frumos și mai bun.Artei și literaturii le sînt proprii preocuparea pentru continua înnoire și perfecționare creatoare a mijloacelor de exprimare artistică, diversitatea de stiluri ; trebuie înlăturate orice tendințe de exclusivism sau rigiditate manifestate în acest domeniu. Esențial este ca fiecare artist, în 
stilul său propriu, păstrîndu-și individualitatea artistică, să 
manifeste o înaltă responsabilitate pentru conținutul ope
rei sale, să urmărească ca ea să-și găsească drum larg spre 
mintea și inima poporului. O condiție a dezvoltării artei și culturii din patria noastră este dezbaterea principială, liberă, a problemelor de creație, de teorie și istorie a artei, pe baza concepției noastre despre lume și societate.Este necesar să fie intensificate legăturile cu oamenii de cultură și artă din țările socialiste, din celelalte țări, să se asigure condiții pentru un contact permanent cu viața culturală contemporană, pentru manifestarea tot mai intensă a țării noastre în concertul culturii și artei universale. Aceasta impune, totodată, spirit de discernămînt, principialitate și judecată proprie în aprecierea creației artistice și a operelor de artă.

IXCongresul dă o deplină aprobare activității depuse de Comitetul Central în spiritul internaționalismului proletar pentru dezvoltarea legăturilor de colaborare cu partidele comuniste și muncitorești frățești și întărirea coeziunii mișcării comuniste mondiale. Această activitate se bucură de adeziunea unanimă și sprijinul întregului nostru partid, al poporului.Congresul reafirmă punctul de vedere al partidului nostru, că, în diversitatea de condiții în care activează partidele comuniste și muncitorești, este firesc să apară atît păreri deosebite asupra problemelor cuceririi puterii politice și construcției socialiste, cît și o mare varietate a formelor și metodelor de acțiune. Modul de soluționare de către fiecare partid a sarcinilor sale nu poate constitui subiect de dispută ; este dreptul exclusiv al fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, formele și metodele de activitate, de a-și stabili obiectivele concrete, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării sale, adueîndu-și astfel contribuția la îmbogățirea tezaurului comun de gîndire și experiență revoluționară.De asemenea, pot să apară deosebiri de păreri și de interpretare cu privire la problemele mișcării revoluționare internaționale, a fenomenelor dezvoltării sociale contemporane. Așa cum se subliniază în Declarația Plenarei lărgite a Comitetului Central din aprilie 1964, partidul nostru consideră că dezbaterea acestor probleme trebuie să se desfășoare în mod principial, tovărășesc, pornindu-se de la concepția noastră comună despre lume și viață — marxism- leninismul —, depunîndu-se, cu răbdare și perseverență, eforturi pentru apropierea și înțelegerea reciprocă, pentru realizarea unității în problemele fundamentale ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace, pentru victoria cauzei socialismului.Congresul consideră că esențial pentru realizarea și întărirea acestei unități este respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide, a principiilor independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide. O deosebită importanță are dezvoltarea relațiilor de încredere, stimă și respect reciproc între partide, orice problemă de interes comun dis- cutîndu-se nemijlocit de la partid la partid, de la conducere la conducere, în mod sincer, tovărășesc.După cum se arată în Declarația din 1960 a partidelor comuniste și muncitorești, grija pentru întărirea permanentă a unității mișcării comuniste internaționale este suprema îndatorire internaționalistă a fiecărui partid marxist- leninist. De cea mai mare însemnătate sînt asigurarea coeziunii sistemului mondial socialist, dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării frățești dintre țările socialiste, neadmiterea extinderii divergențelor dintre partide asupra relațiilor dintre state.Congresul exprimă convingerea de nezdruncinat a Partidului Comunist Român că ceea ce unește partidele comuniste — ideologia comună, unitatea de țeluri și interese, lupta comună, misiunea istorică unică — reprezintă esențialul și trebuie să precumpănească asupra oricăror deosebiri de vederi.Partidul Comunist Român va milita neobosit și în viitor pentru a-și aduce contribuția la apărarea și întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a coeziunii țărilor sistemului socialist mondial, în numele intereselor fundamentale ale măreței noastre cauze — victoria socialismului și păcii în lumea întreagă.
X1. Congresul își însușește pe deplin analiza făcută în 

Raportul Comitetului Central situației internaționale, prin
cipalelor schimbări revoluționare care au loc în lumea con
temporană — caracterizate prin creșterea forțelor mondiale ale socialismului, care determină din ce în ce mai mult cursul întregii evoluții a societății, prin continuarea procesului de destrămare a sistemului colonial, sporirea rolului noilor state independente, prin amploarea crescîndă a luptei clasei muncitoare, a mișcării democratice, pentru progres social, prin adîncirea crizei generale a sistemului capitalist.în numele partidului, al întregului popor, Congresul adresează un cald salut comunist partidelor frățești din țările socialiste, care conduc opera istorică de construire a societății socialiste și comuniste, partidelor comuniste si muncitorești din țările capitaliste, care stau în fruntea luptei împotriva exploatării și asupririi, ținînd sus steagul 

independenței naționale, al eliberării sociale a celor ce muncesc.Congresul își exprimă deplina solidaritate cu mișcarea de eliberare națională, cu noile state independente — aliat de nădejde al socialismului, forță antiimperialistă activă — cu toate popoarele care luptă pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, pentru pace și progres social.2. Forțele agresive ale imperialismului se opun procesului de transformare social-politică a lumii, atentează la independența și suveranitatea popoarelor, recurg la represiuni colonialiste și intervenții armate deschise, pericli- tînd pacea mondială. Exprimînd protestul poporului român împotriva intervenției S.U.A. in Vietnam, Congresul își afirmă deplina solidaritate cu cauza dreaptă a poporului vietnamez, cere cu hotărîre încetarea intervenției americane in Vietnam și retragerea tuturor trupelor străine. Poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur treburile interne !Cauza progresului și civilizației omenirii impune respectarea dreptului fiecărui popor, fie el mare sau mic. de a-și alege nestingherit calea dezvoltării politico-sociale și economice, de a-și afirma ființa națională, de a-și rezolva singur treburile proprii ; aceasta constituie totodată o cerință esențială a menținerii și consolidării păcii.Intensificarea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste demonstrează că existența imperialismului constituie o permanentă sursă de pericole pentru pace, menține terenul dezlănțuirii unui nou război mondial. Mai mult ca oricînd, se impun creșterea vigilenței și consolidarea unității tuturor forțelor iubitoare de pace. întărind continuu unitatea lor. luptînd intr-un singur front, țările socialiste, clasa muncitoare internațională, noile state independente, mișcarea de eliberare națională, mișcarea mondială pentru apărarea păcii au capacitatea reală de a apăra pacea lumii și a salvgarda civilizația umană.3. Congresul aprobă întreaga activitate desfășurată de 
partid și guvern pe planul relațiilor internaționale, în pe
rioada dintre cele două Congrese, considerînd că ea cores
punde intrutotul intereselor fundamentale ale poporului 
român, cauzei socialismului și păcii.România va înfăptui în continuare o politică externă de apărare a păcii, de micșorare a încordării internaționale și dezvoltare a colaborării între popoare.în centrul politicii externe a țării noastre vor sta neabătut prietenia și alianța frățească cu țările socialiste. Congresul consideră ca o îndatorire internaționalistă a partidului și guvernului dezvoltarea continuă a relațiilor frățești cu toate țările socialiste, adueîndu-și contribuția activă la unitatea și coeziunea sistemului mondial socialist.4. Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră va dezvolta și în viitor relațiile economice, tehnico-științifice, culturale cu toate statele fără deosebire de sistem social, considerînd că schimburile multilaterale, pe baza avantajului reciproc, fără condiții politice, fără restricții și discriminări, contribuie la micșorarea încordării internaționale și la apropierea între popoare, constituie un important factor de întărire a păcii.

5. Temelia trainică, permanentă a politicii internaționale 
a țării noastre o formează principiile suveranității și inde
pendenței popoarelor, egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reciproc. România va milita pentru promovarea consecventă a acestor principii pe arena internațională, considerînd că respectarea lor este o condiție esențială în vederea dezvoltării colaborării între state, întăririi încrederii între popoare, respectării dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.6. România se pronunță pentru îmbunătățirea activității Organizației Națiunilor Unite, astfel îneît acest for internațional să oglindească realitățile lumii de azi, pentru universalitatea organizației și restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze, mare putere mondială, singura îndreptățită să reprezinte poporul chinez.Țara noastră militează pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, crearea de zone denucleari- zate, interzicerea necondiționată a folosirii armelor atomice și distrugerea totală a stocurilor existente, desființarea bazelor militare și retragerea tuturor trupelor aflate pe teritoriul altor state, înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea Tratatului de pace german, lichidarea blocurilor militare.7. Militînd pentru apărarea păcii, pentru micșorarea încordării internaționale, partidul și guvernul vor acorda și în viitor o deosebită atenție întăririi capacității de apărare a țării, înzestrării și pregătirii Forțelor noastre Armate, îneît ele, alături de forțele armate ale celorlalte state participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, să-și poată îndeplini oricînd misiunea sacră de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței patriei, cauzei socialismului și păcii.

★Congresul apreciază Raportul de activitate al Comitetului Central ca un document de bază în viața partidului și a țării, care dă o orientare clară asupra problemelor actualei etape a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste și asupra principalelor sarcini ce revin organizațiilor și membrilor de partid, îmbogățește gîndirea teoretică a partidului în strînsă legătură cu munca practică de construire a socialismului în țara noastră.Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român va rămîne înscris cu litere de aur în istoria României. Documentele adoptate — Directivele cu privire la dezvoltarea economiei naționale în următorii 5 ani și cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în următorii 10 ani, Statutul partidului, — obiectivele fundamentale și sarcinile de viitor ale politicii noastre interne și externe stabilite de Congres, constituie programul dezvoltării întregii noastre societăți.îndeplinind sarcinile planului cincinal, poporul nostru va aduce o nouă contribuție la întărirea sistemului socialist mondial, a forțelor care luptă pentru progres social, la victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Cea mai înaltă îndatorire a tuturor organizațiilor și membrilor Partidului Comunist Român este să pună în centrul întregii lor activități politico-organizatorice mobilizarea maselor la înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de Congres în toate domeniile construcției socialiste.Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român adresează muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întregului popor chemarea înflăcărată de a munci cu perseverență și elan, de a-și pune entuziasmul, talentul și capacitatea creatoare în slujba luptei pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congres, pentru realizarea unui nou avînt al economiei naționale, dezvoltarea culturii și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — România Socialistă, pentru noi victorii ale măreței noastre cauze — cauza socialismului și comunismului, cauza păcii!



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cuvîntarea tovarășului

EMIL BODNARAȘ

Tovarăși,Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român se găsește în a cincea zi a unei dezbateri caracterizată prin răspundere, competență și entuziasm privind activitatea partidului pe ultimii 6 ani, cit și planurile sale de dezvoltare a României Socialiste, asupra cărora urmează a hotărî.Victoria deplină și definitivă a socialismului în România, prin desăvîrșirea construcției sale în anii care au urmat Congresului din 1960, întruchipează atît consecvența realizării cit și uriașa forță mobilizatoare și organizatoare a liniei generale a partidului: 
industrializarea socialistă a 
țării. Fidelitatea nestrămutată a comuniștilor din România față de interesele vitale ale poporului și față de adevărurile fundamentale ale mar- xism-leninismului, aplicate creator la condițiile și particularitățile țării noastre, sînt cuprinse deopotrivă în această linie generală directoare.Industrializarea socialistă, se arată în raportul general al Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușes- cu, este veriga hotărîtoare a întregului proces de construire a noii noastre societăți. Ea a constituit factorul decisiv al victoriei relațiilor de producție socialiste la orașe și sate, cheia creșterii rapide a forțelor de producție, a dezvoltării intensive și complexe a agriculturii, premiza materială a îmbunătățirii traiului poporului, a avîntului științei și culturii.Stadiul înaintat al edificării societății socialiste în România este în același timp expresia unei cuprinzătoare activități de înarmare și călire ideologică a partidului, de educare politică a clasei muncitoare și a maselor largi de oameni ai muncii.în activitatea sa teoretică și ideologică, conducerea partidului nostru a plecat de la învățătura leninistă că istoria, viața sînt mai bogate în conținut, mai variate în forme de- cît sînt în stare să prevadă mințile cele mai cuprinzătoare și mai perspicace și că sarcina comuniștilor constă în a ști să aplice „...principiile generale și fundamentale ale comunismului Ia particularitățile relațiilor dintre clase și partide, 
la particularitățile dezvoltării 
obiective spre comunism, particularități proprii fiecărei țări în parte și pe care trebuie să știi să le studiezi, să le descoperi, să le ghicești“.Așezarea acestei învățături la baza stilului său de muncă și de conducere a permis partidului să răspundă atît cerințelor izvorîte din funcțiunea sa de forță politică conducătoare a țării, cît și îndatoririi de a fi un membru activ al mișcării comuniste internaționale.în ilegalitate, în anii pregătirii luptei de răsturnare a dictaturii militaro-fasciste, partidul a trebuit să înlăture o condu-ere trădătoare, să reorganizeze rîndurile sale conform cu cerințele stării de război, să îndrumeze ferm și consecvent acțiunea de făurire și consolidare a frontului unic muncitoresc, să ducă o politică justă de alianță cu forțele progresiste ale țării, să organizeze insurecția armată și intrarea României în războiul antihitlerist alături de Uniunea Sovietică și de aliați. Toate acestea au cerut desfășurarea unei intense munci politice și organizatorice care a îmbogățit tezaurul ideologic al partidului și experiența sa politică.Perioada acestei activități a Partidului Comunist Român cît și cea care a urmat — a cuceririi puterii politice — a demonstrat importanța hotărîtoare, în cîștigarea bătăliei de clasă, a „factorului subiectiv“, a existenței partidului clasei muncitoare, a unui partid combativ, avînd în frunte o conducere legată de clasă și de popor, capabilă să aplice adevărurile marxism- leninismului la condițiunile țării, să folosească cu pricepere condițiile obiective date și să acționeze cu hotărîre. (A- 
plauze puternice).Fără un asemenea partid, nici o împrejurare, oricît de favorabilă ar fi ea, nu poate fi valorificată și nici o victorie nu poate fi cîștigată.Elaborarea planului de construire a socialismului, în condițiile concrete ale țării noastre, a .căilor de realizare a industrializării socialiste, de cooperativizare a agriculturii, de înfăptuire a revoluției culturale, rezolvarea problemelor legate de construcția de stat, au ridicat în fața partidului sarcini noi și complexe avînd o mare importanță principială și practică.Necesitatea asigurării unor relații trainice între țările socialiste, cît și cerința majoră, de unitate a sistemului mondial socialist, al mișcării comuniste internaționale, au îngăduit partidului nostru să se manifeste ca un factor activ, hotărît să-și aducă aportul la marea cauză a comunismului.în întreaga activitate creatoare a conducerii noastre, a devenit practică curentă ca în rezolvarea principalelor probleme ale vieții interne și internaționale, părerea organelor de conducere și a organizațiilor întregului partid să 

fie ascultată în dezbateri organizate.Pentru înarmarea ideolo- gică-teoretică a partidului, pentru lărgirea experienței și a capacității sale politice, a- ceasta are o deosebită importanță.Ca urmare a unei îndelungate activități de analiză și studiu privind cerințele obiective ale dezvoltării țării noastre în cadrul construcției generale socialiste în lume, de confruntare continuă a concluziilor teoretice cu experiența, Comitetul Central a ajuns la hotărîrea unanimă de a continua neabătut cursul de industrializare a țării, o dată cu dezvoltarea cu precădere a industriei grele și a celei constructoare de mașini cît și de a dezvolta intensiv și complex agricultura ; toate acestea prin mobilizarea la maximum a forțelor și mijloacelor proprii.în complexitatea procesului de construire a socialismului în țara noastră, orientarea a- ceasta dată de partid reprezintă o concluzie a cărei valabilitate și viabilitate este pentru noi teoretic și practic pe deplin fundamentată.Prin realizarea consecventă a acestei orientări, țara noastră va putea aduce un nou aport la întărirea sistemului mondial al socialismului prin valorile materiale și spirituale pe care le va crea.Activitatea ideologică, teoretică în soluționarea numeroaselor probleme ale edificării noii orînduiri a avut ca urmare apariția în această perioadă a numeroase lucrări în domeniul economiei politice, istoriei patriei, filozofiei, științelor juridice și altele.Departe de a satisface cerințele noastre în continuă creștere, activitatea teoretică, ideologică a partidului mai are numeroase lipsuri, remedierea cărora, după cum indică raportul general, devine sarcină urgentă.Partidul și-a îmbogățit continuu activitatea teoretică și ideologic-politică. El a dobîn- dit prin aceasta capacitatea de a putea reconsidera critic și autocritic propria sa activitate trecută. Aceasta a devenit necesar nu numai pentru o corectă tratare a adevărului istoric ci, îndeosebi, pentru a desprinde noi elemente de gîndire creatoare din analiza marxist-leninistă a lipsurilor din diversele etape de dezvoltare a partidului și statului.Sarcina trasată de raportul general cu privire la această problemă va fi îndeplinită. Nu ne îndoim că din această activitate vor rezulta noi valori, care vor intra în patrimoniul ideologic al partidului nostru.Prezent pretutindeni unde oamenii acționează organizat în construirea noii vieți, partidul nostru păzește ca lumina ochilor încrederea pe care poporul i-o acordă și care își găsește atît de puternic expresia în lapidara formulare din proiectul de Constituție : „în Republica Socialistă România forța politică conducătoare a întregii societăți este Partidul Comunist Român“. (Vii și pu
ternice aplauze).

Tovarăși,în condițiile organizării și dezvoltării revoluției și a construcției socialiste, alături de grija neslăbită pentru o trainică alianță a clasei muncitoare cu țărănimea, partidul nostru a cultivat cu perseverență și realizat prietenia trainică și unitatea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare din țara noastră. Această înfăptuire istorică, care bucură întregul nostru popor, este rezultatul lichidării politicii de asuprire și învrăjbire națională, este rodul luptei hotărîte desfășurate de partid împotriva izolării naționale și a prejudecăților naționaliste și șovine întreținute vreme îndelungată de clasele exploatatoare.înfăptuirea unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare — maghiari, germani, sîrbi și celelalte naționalități — a fost ușurată de existența a vechi tradiții de luptă revoluționară comună. împotriva jugului feudal, împotriva exploatării capitaliste și a asupritorilor străini. Călită în focul luptei pentru instaurarea puterii populare și a construcției socialismului, prietenia indestructibilă dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare — realitate definitiv statornicită în societatea noastră socialistă — își găsește expresia în realizarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor patriei fără deosebire de naționalitate, în toate domeniile vieții economice, de stat, politice, juridice, sociale și culturale. (Vii aplauze). Ea exprimă rezolvarea marxist- leninistă de către partidul nostru, a problemei naționale.Umăr la umăr muncitorii, țăranii și intelectualii, indiferent de naționalitate, alcătuind marea familie a României socialiste, muncesc astăzi cu abnegație și entuziasm pentru înflorirea și întărirea patriei lor comune — Republica Socialistă România. (Aplauze pu
ternice).Victoria deplină șl definitivă a socialismului a dat națiunii conținut nou, determinat de baza ei social-politică, constituită de alianța dintre clasa 

muncitoare și țărănime în care rolul conducător îl are clasa muncitoare.Rezultat al condițiilor materiale de viață create de victoria clasei muncitoare, de instaurarea dictaturii proletariatului, națiunea socialistă este astăzi de o unitate fără precedent, ea fiind alcătuită din clase și pături sociale prietene, legate între ele prin relații de producție socialiste și o comunitate efectivă de interese economice, de cultură și ideologie socialistă comune.Orînduirea socialistă asigură cele mai favorabile condiții dezvoltării multilaterale a națiunii, afirmării potențelor și aptitudinilor ei creatoare, statul socialist fiind principala garanție a acestei dezvoltări. Națiunea, ca formațiune istorică, departe de a fi depășită găsește abia în socialism condiția deplinei ei afirmări și dezvoltări, condiția materializării întregii ei capacități. Independența și suveranitatea națiunii și a statului socialist reprezintă în felul acesta cerințe avînd o obiectivă întemeiere.Dar dezvoltarea de sine stătătoare a națiunilor și statelor socialiste, suverane și independente, componente ale sistemului mondial socialist, nu poate fi considerată în afara acestui sistem, în afara ideilor călăuzitoare ale internaționalismului socialist. (Aplauze). Dimpotrivă. Abia între națiuni și state socialiste independente și suverane, egale în drepturi, internaționalismul proletar capătă conținut și eficiență, reprezintă cu adevărat o uriașă forță, forța unită a tuturor. (Vii aplauze).

Tovarăși,în orientarea politicii externe a țării, alianța frățească, prietenia și colaborarea constantă cu toate țările care formează sistemul mondial al socialismului, sînt pentru partidul nostru de importanță esențială. Aceasta rezultă din practica activității noastre de fiecare zi, de la cucerirea puterii politice, aceasta rezultă cu toată vigoarea din cele cuprinse în raportul general prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta rezultă din dezbaterile congresului, care constituie o vibrantă manifestare de prietenie frățească față de țările socialiste. Socotim că nu este sarcină mai nobilă și de mai mare răspundere pentru partid de- cît de a-și aduce neobosit contribuția la afirmarea acestei prietenii, la așezarea ei pe baze trainice. (Aplauze puter
nice).în statornicirea relațiilor dintre țările socialiste, practica țărilor capitaliste — bazată pe inegalitate, subordonare, dependență, amestec brutal în treburile interne ale celui mai slab — nu putea a- vea nici o valoare. Trebuia stabilită o altă practică, corespunzătoare unui alt tip de relații, calitativ fundamental diferit, conform cu înaltele principii de echitate ce călăuzesc societatea socialistă. Din această cerință esențială au rezultat normele de relații între țările socialiste, exprimate în cîteva principii : independența și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, întrajutorarea tovărășească și avantajul reciproc, neamestecul în treburile interne și respectarea integrității teritoriale, internaționalismul proletar. Aceleași principii, adaptate, firește, la condițiunile vieții de partid, au fost acceptate și în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești.Reamintindu-le, vrem doar să conturăm cadrul în care partidul nostru acționează și va acționa neabătut pentru întărirea unității partidelor comuniste și muncitorești, pentru coeziunea și solidaritatea țărilor sistemului mondial socialist. (Aplauze puternice).Pe deplin conștient de faptul că realizările noastre în construcția socialismului sînt în mod obiectiv o puternică contribuție la întărirea sistemului în întregul său, Partidul Comunist Român a mobilizat și mobilizează toate forțele poporului, toate resursele materiale ale țării pentru a- tingerea acestui scop. Partidul nostru se pronunță cu consecvență pentru asigurarea unei cît mai trainice colaborări cu toate țările socialiste.Asupra modului de organizare a acestei colaborări cît și asupra diferitelor probleme ale revoluției și construcției socialiste, ale situației internaționale șl ale mișcării comuniste mondiale, a formelor și căilor de rezolvare a acestora, pot apare deosebiri de vederi.încă Marx a atras atenția mișcării muncitorești internaționale — în legătură cu experiența istorică a Comunei din Paris — asupra faptului că în alegerea căilor de realizare a sarcinilor generale ale revoluției socialiste, trebuie ținut cont neapărat de condițiile concrete din fiecare țară în care activează partidele : „în fiecare parte a lumii — spune Marx — misiunea noastră prezintă aspecte speciale, iar muncitorii de acolo țin seama de acest lucru și pășesc pe propria lor cale la înfăptuirea ei... Alegerea unei 

căi sau alteia este treaba clasei muncitoare din acea țară“. Aceste indicații își păstrează și astăzi întreaga actualitate și valabilitate. Purtînd răspunderea față de propriul său popor, elaborarea liniei politice, a formelor și metodelor de înfăptuire a sarcinilor sale interne, constituie un atribut exclusiv al fiecărui partid marxist-leninist. (A- plauze). Nimeni, mai bine de- cît el, nu poate aplica creator adevărurile universal valabile ale marxism-leninismului la condițiile concrete din țara sa, aducînd în acest fel contribuția sa la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al tuturor partidelor.în problemele importante, fundamentale ale situației internaționale, ale luptei împotriva imperialismului, pentru pace și socialism — obiective comune tuturor partidelor comuniste și muncitorești — confruntarea liberă a părerilor apare ca o necesitate, este inevitabilă.în căutarea și realizarea, în aceste probleme a unei gîn- diri și acțiuni unite, nu pot fi utile decît realism politic, principialitate, răbdare, perseverență și înțelepciune colectivă.Unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești este o forță uriașă a dezvoltării istorice. Viața demonstrează că ceea ce unește partidele comuniste, țările socialiste prin interesele lor o- biective, comune, este infinit mai puternic decît ceea ce vremelnic le desparte.Noi socotim că deasupra oricăror deosebiri de vederi trebuie să stea ceea ce este comun, ceea ce ne unește : a- ceasta trebuie să precumpănească, să învingă. (Vii aplau
ze).Concomitent cu grija pentru problemele relațiilor cu statele socialiste, în fața noastră stă și sarcina stabilirii de relații cu toate celelalte state. La temelia lor stă principiul coexistenței pașnice între țări cu sisteme social-economice diferite. Dar coexistența pașnică acționează valabil numai prin conținutul ei, determinat de respectarea egalității, independenței, suveranității și integrității teritoriale a statelor, neamestecul unora în treburile interne ale altora, recunoașterea dreptului fiecărui popor de a rezolva în mod independent toate problemele țării sale. (Aplauze puternice).Partidul și poporul nostru sprijnă activ și consecvent lupta de eliberare națională a popoarelor, lupta tinerelor state de curînd eliberate de sub jugul colonial, pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale, pentru deplina egalitate în drepturi între state și națiuni.Congresul a exprimat într-o puternică manifestare de simpatie solidaritatea sa deplină cu eroica și dreapta luptă a poporului vietnamez, pentru independența sa, pentru dreptul său sfînt de a hotărî de sine stătător asupra vieții și soartei sale. Prin aceasta, Congresul a exprimat sentimentele profunde ale întregului nostru popor. Agresiunea imperialismului american în Vietnam, Republica Dominicană, Congo și în alte părți ale lumii este parte a agresiunii sale generale împotriva dreptului suveran al popoarelor lumii de a rezolva problemele existenței lor, independent, corespunzător năzuințelor și intereselor lor proprii.Dar imperialismul american nu se mulțumește cu atît. El se socotește chemat să ridice în lume steagul zdrențuit al cruciadei anticomuniste. Costisitoare și ingrată misiune, deoarece la capătul ei stă în- frîngerea inevitabilă. (Aplau
ze). A mai fost ridicat în trecut acest steag, ca să zicem așa, într-o primă rundă. Se știe cum s-a sfîrșit acea rundă. Nu încape îndoială că și runda a doua se va prăbuși în rușine.Astăzi există în lume sistemul mondial al socialismului, puternic și în plin avînt, există partide comuniste și muncitorești. marxist-leniniste, cu experiență, există țări eliberate din robie colonială, hotărîte să-și apere libertatea, există lupta de eliberare a popoarelor de sub dependență și aservire, există marea și nestăvilita dorință a umanității de pace și bunăstare. A miza pe vremelnice deosebiri de vederi, într-o mare și impetuoasă năzuință spre unitate, este fără perspectivă, pentru că este greșeală de calcul. Forțele revoluționare ale socialismului și ale progresului umanității, ale păcii între popoare, sînt mai tari decît ale reacțiunii. Ele 
vor învinge. (Aplauze puter
nice, îndelungate).

Tovarăși,Hotărîrea Partidului Comunist Român, exprimată de la tribuna Congresului, de a-și aduce contribuția de pe pozițiile marxism-leninismului la marea cauză a unității și solidarității țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncitorești este fermă, de neclinit. Partidul Comunist Român, România Socialistă vor fi prezente totdeauna și își vor face datoria pînă la capăt în lupta împotriva dușmanului comun al popoarelor, imperialismul, conștiente fiind că epoca noastră este cea a triumfului cauzei mari și mărețe a socialismului, că cea mai sigură garanție pentru a- tingerea acestui țel este unitatea mișcării comuniste internaționale, unitatea și coeziunea țărilor sistemului mondial socialist. (Asistența, în picioa
re, aplaudă îndelung).
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Document de mare însemnătate teoretică și practică, Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează tabloul luminos al țării noastre, imaginea fidelă a istoricelor cuceriri dobîndite de poporul nostru sub conducerea partidului comuniștilor, programul concret, deschizător de noi orizonturi ale economiei și culturii patriei noastre socialiste.Documentele Congresului nostru, care pe drept cuvînt va intra în istorie ca un Congres al socialismului biruitor, sînt străbătute de la un capăt la celălalt de înaltă principialitate partinică, profunzime științifică, spirit creator și înalt umanism — expresii strălucite ale politicii partidului nostru, îmi exprim din toată inima deplina mea aprobare și adeziune față de fiecare document prezentat. Este un mare merit al partidului nostru, care prin aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condițiile țării noastre, își aduce contribuția la întărirea forței lagărului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Datorită înfăptuirii consecvente a politicii înțelepte a partidului, de industrializare socialistă a țării și de repartizare judicioasă a forțelor de producție, în ritmul viu al dezvoltării tuturor regiunilor patriei, a crescut viguros și puterea economică a Maramureșului. Numai de la al VlII-lea Congres al partidului, statul nostru a investit în regiune peste 5,5 miliarde lei, din care cea mai mare parte a fost utilizată pentru dezvoltarea industriei regiunii.Anii șesenalului marchează anii de naștere a numeroase și importante obiective industriale cum sînt: Uzina centrală de preparare a minereurilor din Baia Mare, cea mai mare uzină de acest fel din țară, dotată cu utilaj modern de fabricație românească, exploatările miniere Ilba și Șuior, Uzina de cupru, Sistemul hidrotehnic Firiza, Complexul de industrializare a lemnului din Sighetul Marmației.Prefacerile socialiste s-au răsfrînt profund în viața oamenilor, care simt tot mai mult binefacerile socialismului. O- rașele și satele maramureșene își schimbă continuu înfățișarea, exprimînd înflorirea regiunii în anii construcției socialiste. Orașele Baia Mare, Satu Mare, Sighetul Marmației au pe zi ce trece aspectul unor orașe moderne, în care pulsează viguros ritmul viu al centrelor industriale. Aș vrea să-mi îngăduiți să prezint în fața dumneavoastră cîteva aspecte care dezvăluie profundele semnificații ale industrializării pentru viața oamenilor muncii din Maramureș.Nu cu mulți ani în urmă, maramureșeanul iubitor al me
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înfățișînd bilanțul mărețelor infăptuiri obținute de poporul Român, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu face o profundă a- naliză principială a drumului parcurs și stabilește obiectivele esențiale ale activității de viitor. Ca învățătoare, am reținut, adînc impresionată, tabloul însuflețitor al realizărilor remarcabile care au făcut ca învățămîntul de toate gradele să cunoască o dezvoltare din ce în ce mai mare și o continuă perfecționare.Fac parte din generația tî- nără de învățători, care, îm

Un grup de delegali din regiunea Hunedoara

leagurilor natale se mîndrea în vorbele unui cîntec cu un singur oraș : „Cîtu-i Maramu- reșu, nu-i oraș ca Sighetu“. Dar și acesta era unul din a- cele orășele de provincie în care de fapt nu se întîmpla nimic pentru poporul muncitor. Abia în anii construcției socialiste, orașul de pe Iza, și Tisa, în care s-a amplasat un mare combinat de industrializare a lemnului, a fost chemat la viața adevărată.Tot aici, în Maramureș a crescut, triplîndu-și populația, orașul Baia Mare — cetatea maramureșeană a metalurgiei neferoase. Spre el s-au îndreptat mii de oameni din satele maramureșene, învățînd meseria de miner, topitor, chimist și totodată, treptat, să trăiască în chip nou, civilizat •— în chip socialist. Ei, și mulți alți muncitori maramureșeni, locuiesc în prezent în cele 8 200 de apartamente construite în anii șesenalului în orașele și centrele muncitorești ale regiunii. Jumătate din populația străvechiului oraș miner Baia Mare locuiește în apartamente noi, confortabile. Este semnificativ faptul că în perioada șesenalului populația industrială a regiunii a crescut cu 40 la sută.Exprimîndu-și dragostea fără margini față de partidul nostru glorios, oamenii muncii din regiunea Maramureș au întîmpinat Congresul al IX- lea al partidului cu un puternic avînt politic, cu succese de seamă în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă, dînd peste plan o producție-marfă în valoare de peste 106 milioane lei.Industria minieră, și chimi- co-metalurgică, cu vechi tradiții în Maramureș, a cunoscut în anii șesenalului o dezvoltare fără precedent. în a- ceastă ramură de bază a regiunii lucrează peste 25 000 de salariați.Datorită însemnatelor fonduri de investiții acordate de stat au fost deschise noi exploatări . miniere, la Șuior și Ilba, iar cele existente au fost modernizate și extinse. Producția realizată de industria minieră a regiunii este în continuă creștere ajungînd ca în acest an să fie de 2,4 ori mai mare decît în 1959. Paralel cu creșterea capacităților de producție, de mare importanță este creșterea volumului de rezerve de minereuri.în Raportul C.C. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost subliniată importanța acordată de partidul nostru cercetării geologice, punerii în valoare a bogățiilor subsolului nostru. Printr-un volum însemnat de investiții și printr-un efort material sistematic al statului, aceste zăcăminte au fost prospectate și date în exploatare. Această o- 

preună cu cadrele didactice mai în vîrstă, muncește cu devotament în noile condiții create de partid pentru înfăptuirea revoluției culturale.Una dintre cele mai îmbucurătoare realități ale școlii de astăzi este generalizarea în- vățămîntului de 8 ani. Aceasta a fost posibilă datorită dezvoltării bazei materiale. Oriunde îți întorci privirea întîlnești construcții noi de șooli, înzestrate cu mobilier și material didactic modern. Numai în raionul Zimnicea, unde îmi desfășor activitatea, s-au construit în anii șe

rientare dată de partidul nostru, în perspectivă, se reflectă și în creșterea rezervelor de minereuri neferoase în cadrul Trustului Baia Mare, care sînt în prezent de 4 ori mai mari decît în 1959.Consider că, în scopul rezolvării mai operative a problemelor curente ale producției de către conducerile exploatărilor miniere și sporirii răspunderii față de realizarea sarcinilor, ar fi util ca Ministerul Minelor și Energiei Electrice să studieze posibilitatea lărgirii atribuțiilor acestora în îmbunătățirea actualei structuri și competențe a Trustului minier Baia Mare — încît să se asigure o folosire mai judicioasă a cadrelor tehnice cu pregătire superioară la locurile cheie de producție. Aceasta este necesar întrucît, în actuala organizare, un mare număr de ingineri își desfășoară activitatea la suprafață în serviciile trustului și la exploatări, asistența tehnică în subteran fiind insuficientă.Raportul C.C., prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază marile rezerve pe care le are agricultura pentru sporirea producției vegetale și animale. Vom acorda toată atenția, așa cum se indică în Directivele Congresului, mai bunei folosiri a fondului funciar, redării de noi terenuri agriculturi, îmbunătățirii zonării culturilor agricole. în regiunea noastră va trebui să desfășurăm o vastă și susținută acțiune de amendare și fertilizare a solurilor podzolice.Pe baza experienței dobîndite pînă în prezent, a unor studii temeinice în raioanele de deal și munte, se va trece la valorificarea mai largă a resurselor economice, punîn- du-se accent pe extinderea po- miculturii, viticulturii și creșterea animalelor.în lumina indicațiilor date în Raport, vom folosi condițiile prielnice de care dispunem pentru dezvoltarea pe mai departe a creșterii animalelor și a producției acestora. în acest domeniu, preocuparea noastră principală va fi îmbunătățirea structurii șeptelului, în vederea creșterii ponderii vacilor cu lapte, care trebuie să a- jungă, așa cum se indică în Raport, la cel puțin 50 la sută din efectivul bovinelor, prin- tr-o selecție riguroasă și o furajare rațională. Ne vom preocupa cu mai multă perseverență de zonarea creșterii animalelor, punînd accentul pe îmbunătățirea calității lor, pe extinderea rasei Brune de Maramureș. Vom folosi mai bine cadrele de medici veterinari și zootehniști în vederea îmbunătățirii asistenței zooveteri- nare.La temelia tuturor transformărilor înnoitoare, înfăptuite 

senalului mai multe săli de clasă decît totalul existent înainte de reforma învățămîp- tului.Ne aflăm în fața unei noi și importante etape a construcției socialiste care impune sarcini de seamă și învăță- mîntului. Așa cum se arată în Raport, s-au creat condiții pentru trecerea în următorii ani la mărirea duratei învă- țămîntului obligatoriu de cultură generală. Văzînd în a- ceastă măsură grija permanentă a partidului pentru pregătirea tot mai temeinică a viitorilor constructori ai so-

prin munca harnică și plină, de abnegație a poporului nostru, se află politica partidului nostru bazată pe aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condițiile țării noastre, munca politică și organizatorică de mare amploare» desfășurată de organele și organizațiile de partid, puternic legate prin mii de fire de mase.Corespunzător dezvoltării întregului nostru partid, organizația regională de partid Maramureș, crescută și educată prin preocuparea plină de grijă a Comitetului nostru Central, s-a dezvoltat din punct de vedere cantitativ și calitativ; de la Congresul al VlII-lea al partidului numărul comuniștilor sporind cu a- proape 30 000. O preocupare importantă a organelor și organizațiilor de partid a constituit-o educarea partinică a celor primiți în partid pentru a-și forma și dezvolta înaltele trăsături ale comunistului.O mare însemnătate se a- cordă în Raport muncii cu cadrele. Marile sarcini care stau în fața noastră — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raport — cer îmbunătățirea în continuare a muncii de selecționare, promovare și educare a cadrelor, ridicarea de noi activiști de partid și de stat, de lucrători din domeniul economiei, științei și culturii. Avem un activ puternic, marea lui majoritate cu pregătire politică și de cultură generală corespunză“ toare, în care se îmbină arma*  nios experiența bogată a cadrelor vîrstnice cu energia și entuziasmul celor tineri. Ne vom îngriji ca în munca noa*  stră să se manifeste înalta principialitate partinică, să nu admitem sub nici o formă manifestări de subiectivism înaprecierea cadrelor. Unicul criteriu de apreciere al cadrelor să fie devotamentul față de cauza partidului, capacitatea de a rezolva cu competență sarcinile, aportul adus la înfăptuirea politicii partidului.în Raportul Comitetului Central și în proiectele de Directive cu privire la dezvoltarea economiei naționale, în proiectul de Statut al Partidului Comunist Român își găsesc expresie caracterul științific, realist al politicii partidului nostru, grija deosebită pentru ridicarea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Fiecare document, fiecare aliniat și prevedere sînt străbătute ca un fir roșu de înalta ținută marxist-leninistă a politicii partidului nostru, de dezvoltare continuă a societății noastre socialiste.Organizația regională Maramureș se prezintă azi mai puternică ca oricînd, strîns unită în jurul Comitetului Central al partidului nostru. Asigurăm Congresul că toți comuniștii, toți oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din regiunea Maramureș, însușindu-și documentele Congresului, vor munci cu elan și devotament nemărginit pentru înfăptuirea programului partidului de de- săvîrșire a construcției socialismului și trecere la comunism.
cialismului, noi, cadrele didactice, o salutăm cu căldură, exprimîndu-ne hotărîrea de a munci cu abnegație pentru traducerea ei în viață.In raport se subliniază că învățămîntul obligatoriu trebuie să asigure elevilor o bună pregătire, temeinice cunoștințe de cultură generală, științifice și tehnice. Aceasta impune îmbunătățirea predării matematicii, fizicii, chimiei și a celorlalte obiecte de învățămînt, prin folosirea în condiții mai bune a mijloacelor tehnice moderne. Consider că în această direcție nu s-a făcut tot ceea ce s-ar fi putut face pe măsura posibilităților existente.Pentru a veni în sprijinul învățătorilor și profesorilor, este necesa»' să se stabilească o mai strînsă colaborare între școală și instituțiile de învățămînt superior, care să pună

(Continuare în pag. a V-a)



AL IX-LEA CONGRES AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. a IV-a)la îndemîna membrilor corpului didactic o mai largă documentare. Ar fi de mare ajutor elaborarea unor studii de specialitate cu privire la particularitățile psihice ale dezvoltării elevilor, îndrumarea muncii independente a acestora, stimularea activității lor creatoare. Nevoia perfecționării continue a învățămîn- tului cere ca Institutul de Științe Pedagogice să ajute mai mult cadrele didactice pentru folosirea mijloacelor moderne de transmitere a cunoștințelor, îmbunătățind metodele de predare, generali- zînd experiența pozitivă a cadrelor cu o îndelungată activitate didactică.Mi-aș permite, totodată, să fac unele referiri și la manualele școlare. Știu că munca de elaborare a unui manual nu este chiar atît de ușoară. Se poate spune că manualele au fost îmbunătățite simțitor. Totuși, mai sînt, după părerea mea, încă multe de făcut în această privință. Am în vedere în primul rînd o mai
Cuvîntarea tovarășului 

ION COMAN

Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al partidului nostru, constituie, prin conținutul său profund realist și mobilizator, bazat pe aplicarea creatoare a marxism- leninismului la condițiile concrete ale României socialiste, un document de însemnătate istorică pentru partidul și poporul nostru.Exprimîndu-și încrederea fermă în justețea politicii partidului, militarii și-au manifestat în unanimitate adeziunea deplină față de documentele supuse dezbaterii și aprobării celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, cît și față de proiectul Constituției Republicii Socialiste România.După cum se știe, partidul, guvernul și poporul nostru au acordat și acordă cea mai mare atenție întăririi capacității de apărare a patriei, înzestrării și pregătirii forțelor armate. Armata noastră populară dispune de tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini misiunea ce-i revine.Avem astăzi o armată puternică, făurită și educată de partidul nostru comunist, o armată devotată patriei, poporului și partidului. Militarii de toate gradele, de la soldat la general, uniți prin interesele supreme ale slujirii patriei, stau neclintit de strajă marilor noastre înfăptuiri socialiste, apără tot ce a clădit și clădește prin munca sa plină de abnegație minunatul nostru popor.O atenție deosebită s-a a- cordat, de-a lungul întregului proces de făurire și întărire a armatei populare, formării și perfecționării cadrelor. în a- nii puterii populare, instituțiile noastre de învățămînt militar au pregătit numeroase cadre de comandanți și lucrători politici, ingineri și specialiști militari. în prezent, la fiecare 5 ofițeri, unul este absolvent al Academiei militare; din patru ofițeri, unul este inginer sau tehnician.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la a- dunarea activului de partid al forțelor armate: „Putem spune că Armata Republicii Populare Române, creată și edu
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ȘTEFAN BÎRLEA

îmi revine deosebita cinste de a aduce în acest înalt for mesajul entuziast al studenți- mii române, însuflețită ca și întregul nostru popor de cele mai calde și profunde simțăminte de dragoste, recunoștință și devotament față de Partidul Comunist, înțeleptul conducător al oamenilor muncii.Partidul nostru se prezintă astăzi, la cel de-al IX-lea Congres, cu un bogat bilanț de victorii, cu o linie politică clară izvorîtă din aplicarea consecventă a învățăturii mar- xist-leniniste la condițiile țării noastre, din atașamentul și dragostea profundă față de patrie și popor. însuflețitorul program înfățișat de proiectele de Directive ne umple inimile de bucurie și mîndrie patriotică, ne dă măsura perspectivelor și răspunderilor muncii noastre, prefigurînd amploarea realizărilor Ia care vom fi chemați să ne alătu

Cuvîntarea tovarășei

MARIA GHIRȚOI

mare preocupare pentru a introduce în manuale cuceririle cele mai noi ale științei și tehnicii contemporane, precum și transformările survenite în viața economică și social-po- litică a societății noastre. De asemenea, cred că este necesar ca la redactarea cărților școlare să se țină seama de faptul că ele sînt scrise pentru elevi. De aceea, fără a renunța la exigență, fără a aluneca în simplism, să se depună e- forturi pentru a le face mai accesibile pentru elevi. în calitatea mea de învățătoare, propun să se acorde mai multă atenție manualelor pentru cei mici, bucăților de lectură care să trezească emoții și sentimente puternice de dragoste și mîndrie pentru partid, pentru poporul nostru, pentru patrie.Raportul Comitetului Central a subliniat creșterea c®m- petenței organizațiilor de partid în rezolvarea sarcinilor în toate domeniile de activitate. Acest lucru este ilustrat și de activitatea organizațiilor de partid din școlile regiunii București. în acest sens apre- 

cată de partid, este un scut de nădejde al cuceririlor revoluționare ale poporului, al independenței și suveranității noastre naționale“. Această înaltă apreciere a conducerii de partid a dat naștere unui sentiment de profundă bucurie în rîndurile militarilor, a constituit un imbold puternic în munca noastră, sporindu-ne hotărîrea de a nu ne cruța eforturile pentru întărirea continuă a capacității de luptă a armatei.Vă rog să-mi permiteți ca, de la tribuna Congresului nostru, să aduc din partea tuturor soldaților, subofițerilor, o- fițerilor și generalilor forțelor noastre armate cele mai calde mulțumiri puternicului și încercatului nostru Partid comunist, Comitetului său Central, oamenilor muncii, pentru grija și dragostea pe care o poartă armatei noastre populare.Raportăm Congresului că au fost obținute rezultate de seamă în pregătirea de luptă și politică a forțelor noastre armate. Activitatea militarilor se caracterizează printr-o disciplină fermă. Ei sînt pătrunși de simțul răspunderii personale pentru apărarea patriei.întregul personal al armatei este educat în spiritul unui fierbinte patriotism. Eroicul trecut de luptă al poporului român, al clasei noastre muncitoare și partidului ei comunist, glorioasele tradiții făurite în timpul insurecției armate și al războiului antihitlerist, minunatul prezent socialist al țării și viitorul ei comunist însuflețesc pe militari în îndeplinirea cu abnegație a datoriei lor față de patrie.în întreaga activitate ce se desfășoară în cadrul forțelor noastre armate, un rol de seamă au membrii de partid. Comuniștii, prin calitățile mo- ral-politice și prin munca lor plină de abnegație, se bucură de prestigiu în rîndul militarilor, le insuflă entuziasm și energie în îndeplinirea sarcinilor puse de partid și conducerea de stat în fața forțelor armate. Astăzi, din cinci ofițeri, patru sînt membri ai partidului nostru ; aproape 90 la sută din efectivul armatei este format din comuniști și uteciști.

răm ca specialiști, capacitățile, talentul și energia.Tineretul universitar este conștient că prin eforturile poporului în perioada șesena- lului au continuat să se îmbunătățească condițiile de studiu și de viață puse la dispoziția studențimii pentru a-și desăvîrși pregătirea.Ne dăm seama că înfăptuirile de azi situează școala noastră superioară în rîndul marilor cuceriri obținute de orînduirea socialistă, că în ele se împlinesc cu prisosință năzuințele, aspirațiile și setea de cultură a atîtor generații din trecut pe care burghezia și moșierimea le-au oprimat și ținut în întuneric.Vă rog să-mi permiteți ca în numele studenților, fii ai harnicului nostru popor, să exprim adeziunea deplină ia documentele supuse dezbaterilor Congresului, odată cu cele mai fierbinți mulțumiri, expresie a recunoștinței noastre față de partid, de Comitetul 

ciez ca deosebit de importantă prevederea din proiectul noului Statut al P.C.R. ca organizațiile de bază din școli să pună în centrul activității lor ridicarea în continuare a calității procesului instructiv- educativ, să se preocupe de ridicarea nivelului politic și ideologic al cadrelor didactice, de educarea elevilor în spiritul patriotismului socialist și internaționalismului proletar, al dragostei și atitudinii îna intate față de muncă, al principiilor moralei comuniste.Nouă, cadrelor didactice de la sate, în afară de activitatea depusă la catedră, ne revine misiunea nobilă, plină de frumusețe și adinei satisfacții, de a contribui la desfășurarea muncii cultural-educative de masă. Răspunzînd cu entuziasm chemării partidului, învățătorii și profesorii din toate satele regiunii noastre participă cu dragoste la această muncă, făcînd ca în orele de seară izvoarele culturii să aducă bucurii și împliniri în inimile celor ce lucrează pe ogoarele înfrățite. în raportul prezentat de tovarășul Nico-

Comuniștii din armată și-au manifestat adeziunea deplină față de proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, văzînd în el o expresie fidelă a forței și maturității partidului, a stadiului său actual de dezvoltare, a coeziunii și unității sale, a legăturii indestructibile cu oamenii muncii.Doresc să subliniez în mod deosebit prevederile din proiectul de Statut al Partidului Comunit Român care se referă la munca de partid în armată, faptul că Comitetul Central a acordat o mare a- tenție îmbunătățirii activității organelor și organizațiilor de partid din armată, structurii organizatorice, metodelor și formelor lor de muncă.în proiectul de Statut sînt sintetizate principiile funda- metale ale conducerii, organizării și desfășurării muncii politice în armată. „întreaga activitate a consiliilor politice, comitetelor de partid și birourilor organizațiilor de bază din armată — se arată în proiectul de Statut — se desfășoară pe baza principiului muncii colective“. Conducerea muncii politice în armată se înfăptuiește de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Consiliile politice, create pe baza experienței de muncă a partidului nostru în armată, și-au dovedit pe deplin eficacitatea. Aceste organe de partid, desfășurîndu-și activitatea pe baza Statutului și hotărîrilor partidului, poartă răspunderea pentru conținutul și eficacitatea muncii de partid în armată.Crește rolul organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile vieții ostășești. Ele educă și mobilizează întregul personal pentru respectarea jurămîntului, a legilor și regulamentelor militare, cunoașterea și folosirea cu pricepere a armamentului și tehnicii, întărirea or- dinei și disciplinei, ridicarea continuă a stării moral-poli- tice a trupelor, în scopul creșterii capacității de luptă a armatei.Pentru organele de partid, pentru toți comuniștii din forțele armate, unul din învățămintele prețioase desprinse din 

său Central, care înconjoară cu solicitudine și dragoste fără margini tineretul universitar al țării.în rîndurile studențimii au stîrnit un puternic ecou măsurile cuprinse în Directive privind creșterea numărului de specialiști cu calificare superioară pentru toate domeniile de activitate ; aceste măsuri reprezintă o nouă dovadă a importanței deosebite pe care o acordă partidul pregătirii și perfecționării continue a cadrelor, Condiție de bază pentru dezvoltarea economică și social-culturală a țării. în această lumină, continuarea neabătută a politicii de industrializare socialistă, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii pe baza promovării largi a progresului tehnic, impun sarcini sporite institutelor și facultăților care pregătesc cadre cu calificare superioară pentru producția materială. Activitatea studenților și a asociațiilor din in- 

lae Ceaușescu sînt subliniate sarcinile sporite care ne revin și în acest domeniu. Va trebui să depunem mai multe eforturi în direcția îmbunătățirii conținutului manifestărilor cultural-artistice, astfel ca acestea să răspundă direct și mai eficient cerințelor puse de procesul dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, de continuă întărire economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, de dezvoltare a conștiinței socialiste a țărănimn cooperatiste.Trăim într-o țară condusă cu înțelepciune de un cîrmaci încercat — Partidul Comunist Român, a cărui politică realistă și profund umanistă am simțit-o din plin și noi lucrătorii de pe tărîmul învă- țămîntului. De la an la an, condițiile noastre de muncă și de viață s-au îmbunătățit tot mai mult. Ne bucurăm de mare prețuire din partea partidului și statului, a tuturor oamenilor muncii.Mi-a umplut inima de bucurie aprecierea caldă și plină de grijă făcută în Raportul Comitetului Central asupra activității pe care o desfășoară cadrele didactice de pe întreg cuprinsul scumpei noastre patrii. Această apreciere ne dă un nou imbold în munca noastră, care, îngemănată cu activitatea plină de avînt a întregului popor, va asigura îndeplinirea cu succes a hotărîrilor ce vor fi adoptate de istoricul nostru Congres.
dezbaterile Congresului îl constituie necesitatea de a acorda o și mai mare atenție muncii politice, care are un rol deosebit în întărirea continuă a armatei. Noi sîntem pe deplin conștienți că mai avem încă de muncit în acest domeniu. Va trebui să ne concentrăm și mai mult atenția pentru ca în activitatea consiliilor politice să se aplice cu consecvență principiul muncii colective, să perfecționăm pe mai departe stilul lor de muncă, îndeosebi pe linia îmbunătățirii organizării și controlului îndeplinirii hotărîrilor și a ordinelor. Vom acorda cea mai mare grijă creșterii calității și eficacității muncii de educație pentru a ridica continuu conștiința politică și spiritul de răspundere al militarilor, pentru îndeplinirea hotărîrilor partidului și conducerii de stat.împreună cu întregul popor, militarii susțin cu însuflețire politica externă a partidului și guvernului țării noastre, a cărei bază o constituie prietenia și alianța frățească cu toate statele sistemului mondial socialist, politică ce militează activ pentru colaborare și înțelegere între popoare, pentru apărarea păcii. Totodată, noi nu uităm nici un moment că cercurile imperialiste întreprind acțiuni care pun în primejdie pacea lumii. Oamenii muncii, militarii forțelor noastre armate condamnă cu tărie intervenția imperialismului american în Vietnam, în Republica Dominicană și își exprimă deplina solidaritate cu lupta popoarelor împotriva agresorilor imperialiști, pentru apărarea dreptului legitim al popoarelor de a-și hotărî singure soarta.Militarii noștri, educați în spiritul patriotismului fierbinte și al internaționalismului socialist, sînt gata să-și aducă contribuția, împreună cu armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia și ale celorlalte țări socialiste frățești, la înfrîngerea oricărui agresor.Oamenii muncii, consacrîn- du-și forțele creatoare uriașei opere pașnice, constructive, de traducere în viață a mărețelor obiective stabilite de Congres, se pot bizui cu toată încrederea pe militarii forțelor noastre armate, care cu devotament nețărmurit și neclintită fermitate străjuiesc tot ce făurește poporul, sînt gata să apere cu cinste și o- noare, fără a-și precupeți sîn- gele și chiar viața, pămîntul sfînt al României socialiste, independența, suveranitatea națională, cauza socialismului și a păcii.
stitutele tehnice, agronomice și economice, din facultățile și secțiile profilate pe studiul matematicii, fizicii, biologiei, ciberneticii, energeticii, electronicii și altor științe care capătă o aplicabilitate din ce în ce mai mare în producție, se situează în noi coordonate. Cunoașterea cuceririlor științei și tehnicii moderne, a celor mai avansate procedee tehnologice, aprofundarea cunoștințelor teoretice în strînsă concordanță cu practica, cu nivelul atins în dezvoltarea! diferitelor ramuri ale economiei naționale, sînt atributele esențiale ale unei pregătiri de calitate pentru viitorii specialiști. Aceste atribute ne apar cu atît mai importante cu cît, în condițiile revoluției tehni- co-științifice contemporane, sfera de cunoștințe cu care absolvă chiar și studenții cei mai buni este repede depășită. într-un asemenea context, devin cu totul incompatibile pregătirea superficială, promovarea la limită a examenelor, lipsa de orizont și informare științifică. Iată de ce a- sociațiile noastre își propun să folosească activități cît mai variate, menite să stimuleze la toți studenții deprinderea de a fi la curent cu noutățile științifice, de a cunoaște în permanență tendințele principale în domeniul profesiunii, interesul și pasiunea pentru inves-

Un grup de delegati., din regiunea Iași

tigație științifică, spiritul inovator, autoexigență și capacitatea de a se perfecționa necontenit.Am luat cunoștință cu satisfacție de măsurile preconizate în documentele Congresului cu privire la continua perfecționare a învățămîntului. A- plicarea lor solicită, după părerea noastră, urgentarea de către Ministerul învățămîntului a măsurilor necesare pentru eliminarea din programele de cursuri a paralelismelor, a tot ceea ce este depășit, inutil, pentru ca în procesul de învățămînt accentul principal să cadă pe însușirea problemelor fundamentale ale specialității, pe cunoașterea aspectelor sale moderne. Mai ales pentru studenții din institutele tehnice se simte necesitatea ca odată cu pregătirea teoretică de înalt nivel, să li se asigure și cunoștințe economice, de planificare, organizare și conducere a producției, să se continue acțiunea de modernizare a laboratoarelor și de lărgire a surselor de informare puse la îndemîna lor. De asemenea, credem că ministerele și departamentele ar trebui să asigure efectuarea practicii tuturor studenților în unitățile dotate cu tehnica modernă, care realizează rezultatele cele mai bune în activitatea de producție și eco
Cuvîntarea tovarășului

OCTAVIAN GROZA

Uriașa muncă creatoare, desfășurată de întregul nostru popor mobilizat și condus cu înțelepciune și fermitate de partid, a ridicat patria noastră pe o nouă treaptă, spre culmile unui înalt grad de civilizație și de cultură. Raportul C.C. al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfățișează minunatul bilanț al succeselor remarcabile obținute în dezvoltarea multilaterală, dinamică și armonioasă a economiei noastre socialiste.în cadrul politicii de industrializare socialistă și electrificare a țării, partidul a acordat o atenție deosebită utilizării resurselor hidroenergetice ale țării. Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. prevăd pentru viitor intensificarea valorificării potențialului hidroenergetic al țării.în realizarea centralelor hidroelectrice, a căror putere se va ridica la sfîrșitul anului viitor la 800 000 kW, colectivul Institutului de Studii și Proiectări Hidroenergetice, în cadrul căruia lucrez, i-a revenit sarcina de cinste de a elabora studiile și proiectele acestor obiective. în elaborarea proiectelor, proiectanții institutului nostru — în scopul de a reduce durata de execuție, a îmbunătăți calitatea lucrărilor și a crește eficiența economică a investițiilor ■— s-au ghidat după cîte- va principii ale tehnicii moderne: principiul concentrării debitelor mai multor rîuri învecinate, a căror amenajare separată este neeconomică, într-un singur lac de acumulare pentru obținerea de căderi mari, în uzine de mare putere; amenajarea în cascadă a rîurilor de joasă cădere, prin centrale tipizate, adoptarea de soluții constructive sigure și economice adaptate condițiilor amplasamentului și îmbinarea amenajării pentru producție de energie cu folo- 

nomică. Considerăm că poate fi îmbunătățit sistemul actual de repartizare a absolvenților în sensul îmbinării mai judicioase a criteriului pregătirii profesionale cu necesitățile concrete actuale și de perspectivă ale repartizării teritoriale a forțelor de producție și care să țină în același timp seama de aptitudinile și dorințele absolvenților.Procesul continuu de dezvoltare și răspîndire a culturii și artei în mase cere din partea studenților din facultățile cu profil umanistic să cunoască tot ceea ce este înaintat în cultură, să dovedească discer- nămînt în aprecierea valorilor din literatură și artă. Pentru a contribui la îndeplinirea a- cestei sarcini, ne propunem ca în colaborare cu cadrele didactice, cu uniunile de creație, să sporim ponderea acțiunilor menite să facă mai larg cunoscute studenților valorile din tezaurul culturii naționale și universale, operele care reflectă în cel mai înalt grad viața și aspirațiile poporului nostru si ale tuturor popoarelor.Totodată, am dori să ne bucurăm în mai mare măsură de atenția creatorilor din cultura noastră. Sperăm că ne va fi îndeplinită dorința formulată și cu alte prilejuri, de a vedea în mai mare măsură o- 

sințe complexe, pentru navigație, irigație, alimentări cu apă și piscicultură.Aceste principii moderne și-au găsit o reușită aplicare la centrala hidroelectrică „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, cu o putere de 220 000 kW, care adună într-o singură acumulare apele cîtorva rîuri învecinate, le zăgăzuiește printr-un baraj de rezistență în arc înalt de 166 m și le folosește apoi pentru antrenarea turbinelor instalate într-o centrală subterană aflată la 120 m sub albia rîului. La amenajarea po- tențiaului hidroenergetic al rîului Bistrița s-a aplicat soluția cascadei din centrale tipizate, echipate cu agregate tip fabricate în țară. Aceasta a permis ca la cele 12 hidrocentrale ale cascadei echipate cu 22 grupuri să se folosească doar 4 tipuri constructive de uzine și tot atîtea tipuri de hidroagregate. Exploatarea întregii cascade se prevede să se facă automat, prin telecomandă dintr-un singur centru. Aceste soluții au dus la reducerea duratei de execuție la cîteva din aceste centrale la numai un an față de durata de execuție de peste doi ani a altor centrale comparabile și, a permis organizarea fabricării în serie a hi- droagregatelor.Datorită aplicării curajoase a acestor soluții ale tehnicii a- vansate, amenajările hidroenergetice din țara noastră se situează — prin concepția și prin parametri tehnico-eco- nomici realizați — la nivelul celor mai remarcabile lucrări cunoscute în acest domeniu.în elaborarea în comun cu specialiști din R.S.F. Iugoslavia a proiectelor sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier s-a reușit ca, pe lîngă obținerea unei 

glindite în versuri, romane, piese de teatru, filme, cîntece, lucrări de artă plastică, viața, visele și idealurile noastre.Asociațiile studenților sînt conștiente de răspunderile ce le revin în formarea unor intelectuali bine pregătiți profesional, cu o conduită etică și cetățenească înaintată. In ansamblul muncii educative pe care o desfășurăm, vom porni de la faptul că tineretul universitar se pregătește pentru a sluji poporul, că dezvoltarea conștiinței socialiste se realizează în ' primul rînd în procesul muncii de fiecare zi. Pentru a promova în rîndurile studențimii concepția înaintată despre muncă — problemă generală a educației comuniste, vom desfășura o și mai intensă activitate de masă în toate institutele de învățămînt superior, în vederea dezvoltării răspunderii personale față de învățătură, a dragostei față de profesiune, a stimei și respectului față de producătorii bunurilor materiale, vom insufla la fiecare viitor intelectual hotărîrea de a merge acolo unde patria are cea mai mare nevoie de munca sa.O importanță deosebită vom acorda acțiunilor menite să facă larg cunoscute în rîndurile studenților istoria patriei, tradițiile de luptă ale clasei 

puteri de peste 1 milion kW numai de partea română, să se obțină și o creștere de circa 4 ori a capacității de navigație prin acest sector al Dunării.în prezent, în vederea utilizării în continuare a potențialului energetic al Dunării, specialiștii institutului studiază și proiectează împreună cu specialiștii din Republica Populară Bulgaria o hidrocentrală în zona Islaz, cu o putere care poate ajunge pînă la 700 000 kW.în perioada realizării obiectivelor planului de electrificare, cadrele tehnice ale institutului s-au specializat și au cîștigat o bogată experiență, formînd astăzi un colectiv puternic care muncește cu pasiune, este pregătit pentru a îndeplini cu succes noile și mărețele sarcini trasate de partid.Arătăm însă că în activitatea noastră nu am acordat întotdeauna atenție suficientă determinării de la prima fază de proiectare, cît mai exact, a costurilor reale ale investițiilor. în viitor trebuie să a- dîncim, împreună cu constructorii și beneficiarii, studiul condițiilor de execuție a lucrărilor și să rezolvăm mai operativ problemele ce apar pe șantier pe parcursul execuției acestora. De asemenea, este necesar să acordăm o mai mare atenție prevederii unor tehnologii de execuție bazate pe o mecanizare mai complexă, în special la lucrările subterane.Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. oglindesc politica partidului de dezvoltare a forțelor de producție, în cadrul cărora producția de e- nergie trebuie să se afle mereu cu un pas înainte și, totodată, deschid un nou și vast cîmp de activitate pentru constructorii și proiectanții de 

>

muncitoare și partidului său, ale tineretului universitar, tradițiile progresiste ale științei și culturii românești și universale, frumusețile și bogățiile patriei, realitățile României socialiste și perspectivele ei de viitor. Vom cultiva mai departe frăția între studenții români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, vom dezvolta în rîndurile tineretului universitar nobilele idei ale prieteniei între popoare, vom promova atitudinea militantă pentru cauza socialismului și păcii în lume.însuflețite de sarcinile izvo- rîte din documentele acestui istoric Congres, inimile studenților vibrează puternic, bat în aceeași cadență cu inima poporului și a conducătorului său încercat — Partidul comuniștilor. Dînd glas celor mai calde și mai sincere simțăminte ale tineretului universitar, îngăduiți-mi, stimați tovarăși, să închei rostind un solemn angajament : schimbul de mîine al purtătorilor făcliei științei și culturii românești își va dovedi prin competență, entuziasm, pasiune și dăruire în muncă, patriotismul înalt, atașamentul profund față de partid, față de viitorul strălucit al patriei — comu- nismull 
centrale electrice. Punerea în funcțiune în hidrocentrale în următorii 10 ani a unei puteri de peste 6 ori mai mare față de cea actuală conduce la realizarea în 1975 a unei producții de energie electrică de peste 11,5 ori mai mare față de anul acesta. Pentru a evidenția caracterul chibzuit al politicii partidului de valorificare a surselor energetice este suficient să arătăm, spre exemplu, că pentru a produce aceeași cantitate de energie electrică ar fi necesar peste 3,5 miliarde mc gaze pe an, care pot fi astfel folosite pentru valorificarea lor superioară.Colectivul Institutului de Studii și Proiectări Hidroenergetice este conștient de răspunderea mare care îi revine în elaborarea proiectelor unor importante obiective prevăzute în Directive. La proiectarea viitoarelor hidrocentrale pe rîurile Lotru, Sebeș, Someș, Olt, Șiret și Dunăre trebuie să ne concentrăm, în primul rînd, atenția asupra aspectelor economice și să valorificăm întreaga noastră experiență pentru găsirea celor mai bune soluții, care să ducă la valorificarea la un înalt nivel de eficiență economică a potențialului hidroenergetic al țării noastre și la cheltuirea cît mai judicioasă a fondurilor importante pe care statul le acordă în acest scop.Timpul necesar studiilor de teren, proiectării și execuției lucrărilor de construcții, fabricării, livrării și montajului utilajelor din centralele hidroelectrice ajunge la 7—10 ani, iar în unele cazuri și mai mult. De aceea, sprijin pe deplin hotărîrea luată de Comitetul Central al partidului nostru de a planifica dezvoltarea energeticii în cadrul unui program de perspectivă de zece ani.Profund convins că programul luminos de dezvoltare multilaterală a societății noastre, trasat de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., corespunde celor mai înalte aspirații ale poporului nostru spre prosperitate și progres, colectivul nostru în frunte cu comuniștii asigură Congresul că va depune toate eforturile, va folosi întreaga sa capacitate de muncă creatoare pentru înfăptuirea cu succes a mărețului program de înflorire a patriei noastre socialiste.



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

OKA MASAYOSHI
Dragi tovarăși,Cu ocazia celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român aduc tuturor delegaților la Congres, tuturor membrilor Partidului Comunist Român și poporului român un salut frățesc de luptă din partea tuturor membrilor Partidului Comunist din Japonia, precum și a oamenilor progresiști din Japonia. 

(Aplauze puternice).Comuniștii români, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au condus lupta revoluționară a poporului pentru eliberarea patriei sale de sub ocupația fascistă germană și de sub dominația forțelor reacționare trădătoare, dobîndind mari succese în revoluția socialistă și în construirea socialismului.Partidul dv., a spus în continuare vorbitorul, își aduce contribuția la cauza construirii socialismului și a solidarității mișcării comuniste internaționale, se opune amestecului în treburile interne ale partidelor frățești, apărînd normele de independență și egalitate în relațiile dintre partidele frățești, suveranitatea și demnitatea națiunii.Partidul Comunist din Japonia și oamenii muncii progresiști japonezi, care au exprimat condoleanțe sincere pentru moartea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, sînt convinși că partidul dv. și poporul român continuă opera pe care el a început-o, dez- voltînd-o în continuare și cucerind noi victorii. (A- 
plauze).Partidul Comunist din Ja-

Cuvîntarea de salut rostită 

de HUSSEIN KHALLAF
Dragi prieteni,In numele delegației Uniunii Socialiste Arabe, am onoarea să adresez partidului dv., Partidul Comunist Român, viile noastre mulțumiri pentru invitația cordială pe care a binevoit să ne-o adreseze pentru a asista la importantul dv. Congres. Vă mulțumim, de a- semenea, pentru ospitalitatea de care ne bucurăm chiar de la sosirea noastră în frumoasa dv. țară, cu multe mărturii ale unui trecut glorios și cu posibilități pentru un viitor minunat.Cu acest prilej, permiteți-mi să transmit din partea poporului și guvernului Republicii Arabe Unite cele mai bune urări de succes lucrărilor Congresului dv., care va marca, cu siguranță, o etapă importantă în istoria glorioasă a

Cuvîntarea de salut a tovarășului
GÖSTA JOHANSSON

Dragi tovarăși români,Permiteți-mi să folosesc și eu din timpul prețios al Congresului pentru a adresa un scurt salut din partea Partidului Comunist din Suedia. (A- plauze). Din însărcinarea Comitetului Central al partidului, permiteți-mi, vă rog, să transmit celui de-al IX-lea Congres cele mai călduroase salutări și urări de succese.
Tovarăși,Ascultînd raportul Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-am dat seama că acest Congres este un congres important și bogat în succese.Obiectivele noi și îndrăznețe, prezentate în cadrul acestui Congres și care pornesc de la succesele anterioare sînt o mărturie că cel de-al IX-lea Congres constituie un eveniment important, nu numai în istoria partidului comunist, ci și în istoria întregii dv. țări frumoase și bogate.Vă urăm succes în realizarea acestor obiective noi și împărtășim pe deplin convingerea dv. că le veți îndeplini. Modul în care dv. ați înfăptuit hotărîrile congreselor anterioare, printre altele industrializarea pe scară largă, constituie o garanție că hotărîrile prezentului Congres vor fi realizate.

Cuvîntarea de salut a tovarășului
VINCENZO ANSANELLI

Tovarăși delegați,Vă transmitem dv., și prin intermediul dv., Partidului Comunist Român și poporului român, salutul frățesc al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare. (Aplauze).Dorim să vă mulțumim pentru invitația de a asista la lucrările celui de-al IX-lea Congres. Această invitație ne permite să cunoaștem, în cursul dezbaterilor ce au loc, problemele construirii socialismului într-o țară care, în decurs de numai cîțiva ani, s-a impus atenției prin succe

ponia se află în fruntea luptei duse de largi pături ale poporului japonez împotriva dominației imperialismului american care impune țării noastre un statut de semi ocupație, precum și a capitalului monopolist japonez subordonat acestuia, pentru înfăptuirea unei Japonii independente, democrate, pașnice, neutre și prospere, ținînd sus cele patru steaguri: steagul revoluției democrate a poporului împotriva dominației imperialismului american și a capitalului monopolist japonez, steagul frontului unit națio- nal-democrat, care garantează adevărata independență a patriei și victoria poporului, steagul construirii unui partid consolidat și puternic din punct de vedere politic, ideologic și organizatoric, precum și steagul frontului unit internațional împotriva imperialismului, în fruntea căruia se află S.U.A., și pentru dobîn- direa eliberării naționale și a păcii.Vorbitorul a spus că reacționarii americano-japonezi încearcă prin toate mijloacele să înăbușe lupta poporului japonez, concentrîndu-și atacul asupra partidului. De asemenea, el a arătat că elemente antipartinice, revizioniști și dogmatici, întreprind acțiuni de dezbinare și tulburare împotriva partidului. în alegerile pentru Camera Superioară care s-au terminat la 4 iulie, a spus vorbitorul în continuare, numărul de locuri și voturi obținute de partidul nostru a crescut. Partidul nostru a cîștigat 2 600 000 voturi în întreaga țară, adică 

poporului romîn. (Aplauze 
repetate, puternice).Permiteți-ne, în același timp, să exprimăm admirația noastră sinceră față de marile realizări pe care le-ați obținut în diferitele domenii ale vieții naționale și pe plan internațional datorită voinței de nezdruncinat a poporului dv., datorită înțelepciunii și politicii clarvăzătoare a partidului dv. Nu încape îndoială că a- ceste realizări constituie pentru dv. cele mai bune garanții de succes în anii care urmează.Nimeni, poate, nu ar fi în măsură să aprecieze mai bine decît noi, la justa lor valoare, sacrificiile pe care a trebuit să le faceți, eforturile pe care a trebuit să le depuneți pentru a obține rezultatele bune de pînă acum.Ca și dv., poporul Republi-

O dată cu exprimarea mulțumirilor călduroase ale delegației suedeze pentru invitația adresată partidului nostru, de a participa la Congresul dv. și de a lua cunoștință de lucrările sale, doresc să amintesc că eu am mai vizitat o dată frumoasa dv. țară. De atunci au trecut 12 ani și nu pot să nu vă spun că îmi este greu să regăsesc România pe care am cunoscut-o atunci. (Aplauze). Primirea este la fel de călduroasă acum ca și atunci, iar masivele muntoase ale Car- paților sînt tot atît de fermecătoare. Dar, în afară de a- cestea, multe s-au schimbat, multe s-au transformat.
Tovarăși,După cum vă dați seama, în prezent sarcinile partidului nostru au un caracter cu totul deosebit în comparație cu sarcinile dv. Pentru noi, sarcina actuală cea mai importantă este de a făuri unitatea clasei muncitoare. De aceea, politica noastră are drept scop unirea tuturor forțelor de stingă din țara noastră. Noi facem acest lucru conștienți de faptul că partidul comunist este și trebuie să fie punctul firesc de raliere politică a acestor forțe. Devine din ce în ce mai puternică convingerea că în prezent în politica suedeză sînt necesare soluții socialiste. Noi trebuie să folosim aceasta și 

sele obținute și prin bazele solide pe care le-a pus dezvoltării sale viitoare.Această invitație ne-a bucurat și pentru faptul că ea confirmă relațiile frățești și de colaborare politică dintre partidele noastre. Aceste relații au pentru noi o valoare deosebită. în ianuarie 1964 am hotărît să formăm Partidul Socialist Italian al Unității Proletare, despărțindu-ne de Partidul Socialist Italian. Am luat această hotărîre — a spus apoi vorbitorul — nu numai pentru că nu puteam 

cu 50 la sută mai multe voturi decît în alegerile precedente pentru Camera Superioară. 
(Aplauze). Tovarășul Sanzo Nosaka, președintele Comitetului Central al partidului nostru, care a candidat în circumscripția capitalei, Tokio, a fost reales cu cel mai mare număr de voturi — 620 000 — în timp ce Partidul Democrat Liberal a pierdut din numărul de locuri și voturi, iar în circumscripția Tokio nu a fost ales nici unul din candidați! săi.Răspunzînd sprijinului și speranțelor astfel exprimate de către popor, partidul nostru luptă în vederea alegerilor pentru Adunarea Metropolitană din Tokio, a cărei dizolvare a fost impusă de către popor. Totodată, partidul nostru depune toate eforturile pentru a face față unor sarcini imediate, cum sînt opoziția față de războiul imperialist de agresiune al S.U.A. în Vietnam și opoziția față de ratificarea „Tratatului de bază ja- ponez-sud-coreean“, al cărui scop este de a forma o alianță militară agresivă între S.U.A., Japonia, marionetele din Coreea de Sud și clica lui Cian Kai Și, precum și satisfacerea cererilor imediate ale poporului pentru condiții de trai mai bune. Partidul nostru luptă în fruntea tuturor forțelor democratice pentru instaurarea unui guvern de coaliție democratică.

Tovarăși,Imperialismul S.U.A. își extinde acum războiul feroce de agresiune împotriva Vietna- 

cii Arabe Unite a trebuit să ducă o bătălie continuă împotriva asupritorilor externi și exploatatorilor interni. Sub conducerea curajoasă a președintelui nostru, Gamal Ab- del Nasser, poporul nostru a reușit să pună capăt pentru totdeauna acestui flagel și să-și consacre eforturile industrializării țării și construirii socialismului, obiectiv spre care a năzuit întotdeauna.
Dragi prieteni,Pentru poporul nostru este o onoare de a fi o forță revoluționară și progresistă în lumea arabă, în special, și în cadrul țărilor în curs de dezvoltare, în general. Trebuie să arătăm că pentru a- ceasta am fost supuși unor a- tacuri perfide și neîncetate din partea reacționarilor, inti

să grăbim unirea forțelor de stînga, debarasîndu-ne de dogmatism și înlăturînd și alte piedici care stau în calea unității.Am reușit să înregistrăm deja progrese evidente în activitatea noastră. Ultimele alegeri parlamentare au marcat un progres evident pentru partidul nostru și acum avem în parlament mai mulți depu- tați decît înainte. Ca urmare a activității depuse în campania electorală, am reușit să imprimăm acestor alegeri un caracter de stînga. Niciodată partidele burgheze din țara noastră nu au fost atît de departe, ca acum, de obținerea majorității corpului electoral și a celei parlamentare.Relatînd despre lupta partidului pentru satisfacerea revendicărilor oamenilor muncii, vorbitorul a spus: în toate ocaziile, noi susținem că numai socialismul poate rezolva complet problemele oamenilor muncii.
Tovarăși,Poporul nostru este un popor conștient, care se interesează nu numai de propriile sale probleme. El urmărește și participă și la lupta altor popoare pentru drepturile lor. O expresie grăitoare a acestui lucru este atitudinea împotriva intervenției imperialismului american în Vietnam.

accepta o politică de colaborare cu capitalismul, dar și pentru că consideram necesar să ne afirmăm voința clară de unitate împotriva acestei politici. Doream deci să confirmăm tradiția unitară și internaționalistă a socialismului italian, acea tradiție care i-a dus pe socialiștii italieni la Zimmerwald, care i-a legat imediat pe oamenii muncii din Italia de revoluția sovietică, care în perioada de după al doilea război mondial a legat socialismul italian de evenimentele, victoriile și 

mului, urmărind înăbușirea mișcărilor de eliberare din Asia și amenințînd pacea în Asia și în lume. In această situație gravă, este o sarcină extrem de urgentă a tuturor partidelor frățești și a forțelor păcii antiimperialiste din lumea întreagă să se ridice cu hotărîre la luptă comună împotriva politicii de agresiune și război a imperialismuluiS.U.A., în sprijinul eroicului popor vietnamez. Partidul Comunist din Japonia luptă cu toate puterile sale pentru a- ceasta. Totodată, Partidul Comunist din Japonia luptă pentru adevărata solidaritate în mișcarea comunistă internațională pe baza principiilor revoluționare ale Declarațiilor de la Moscova din 1957 și 1960, opunîndu-se revizionismului, șovinismului de mare putere și activității scizioniste care ar duce la o sciziune definitivă.Urăm celui de-al IX-lea Congres al partidului dv. mari succese în lupta pentru cauza solidarității și unității mișcării comuniste internaționale și a forțelor antiimperialiste ale păcii din lumea întreagă. 
(Aplauze). Urăm din toată inima partidului dv. și poporului român noi succese în desăvîrșirea construcției socialiste, în lupta împotriva forțelor reacționare internaționale, în frunte cu imperialismul S.U.A., dușmanul comun al popoarelor lumii.Trăiască solidaritatea fermă dintre partidele frățești și dintre popoarele Japoniei și României ! Trăiască solidaritatea mișcării comuniste internaționale pe baza principiilor mar- xist-leniniste și ale internaționalismului proletar 1 Trăiască frontul unit al popoarelor împotriva imperialismului, în fruntea căruia se află S.U.A., pentru eliberare națională și pace 1 (Aplauze repetate, pu
ternice).

perialiștilor și neocolonialiști- lor, cărora le este teamă că exemplul nostru va fi urmat de vecinii și frații noștri, ceea ce ar amenința în mod serios interesele lor capitaliste și regimurile lor feudale, care domină în aceste țări. Dar poziția noastră este și va rămîne fermă ; noi sîntem împotriva oricărei tentative de opresiune și de exploatare a popoarelor. Am apărat și vom apăra întotdeauna cauza justă a emancipării popoarelor, fie că este vorba de Vietnam, Congo, Palestina, Yemen, Golful Arab sau de alte părți ale lumii. Credem în mod ferm că cauza libertății este una și indivizibilă. Sîntem convinși că nu trebuie să precupețim nici un efort pentru apărarea păcii, pentru realizarea coexistenței pașnice și pentru cooperarea sinceră între popoare. Sîntem convinși că trebuie să apărăm cu înverșunare libertatea și demnitatea omului. Trăiască poporul român I Trăiască prietenia româno-arabă ! (A- 
plauze repetate, puternice).

La manifestații furtunoase de protest participă oameni cu păreri foarte deosebite în diverse probleme. O poziție clară împotriva intervenției Statelor Unite ale Americii în Vietnam a adoptat, în afară de presa comunistă, presa so- cial-democrată și cea liberală, într-o chemare publicată în presă și transmisă la radio, aproape o sută de personalități cunoscute pe tărîm cultural, cu concepții politice și religioase diferite, au cerut caS.U.A. să-și retragă forțele militare din Vietnam și să înceteze bombardamentele teroriste. Cu prilejul unei demonstrații la Stockholm, împotriva politicii americane în Vietnam, poliția a intervenit împotriva tinerilor demonstranți. Drept urmare, rubricile ziarelor destinate scrisorilor către redacție s-au umplut cu declarații de simpatie față de demonstranți.Este un fapt cunoscut că de 150 de ani Suedia a fost scutită de război. Aceasta a creat o tradiție profundă și vie de pace, care-și găsește în prezent expresia într-o politică externă liberă de alianțe. Partidul Comunist din Suedia urmează tradițiile clasei muncitoare, fiind vigilent față de toate încercările de abatere de la linia neutralității.în această atmosferă de înțelegere și solidaritate internațională noi salutăm cel de-al IX-lea Congres al dv. și vă dorim, tovarăși români, succes deplin în realizarea hotărîrilor Congresului. Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplau
ze repetate, puternice).

dezvoltarea întregului lagăr socialist.Pentru noi, a afirma astăzi, în actuala situație internațională, necesitatea unității, nu înseamnă numai a repeta un criteriu ideologic și a continua o tradiție glorioasă, ci înseamnă în același timp un act politic precis. într-ade- văr, unitatea constituie prima condiție în lupta împotriva imperialismului, împotriva politicii de agresiune pe care acesta o desfășoară în întreaga lume, de la Republica Dominicană și pînă la eroicul Vietnam.Această politică de agresiune încalcă drepturile popoarelor, lovește lagărul socialist, amenință pacea. Ea trebuie blocată. în documentele noastre afirmăm că lupta pentru pace este astăzi strîns 

legată de lupta împotriva imperialismului și că aceasta impune cea mai strînsă unitate politică a lagărului socialist, între lagărul socialist, mișcarea de clasă și popoarele care luptă pentru independență.Pentru a crea relații internaționale noi, care să respecte drepturile popoarelor, este necesar ca politica agresivă a imperialismului să fie combătută și înfrîntă. Aceasta este și o condiție pentru a deschide clasei muncitoare din țările capitaliste noi perspective în lupta pentru transformarea societății și cucerirea puterii.
Cuvîntarea de salut a tovarășului

DOMINIQUE D. URBANY
Stimați tovarăși,în numele Partidului Comunist din Luxemburg și al tuturor oamenilor progresiști și iubitori de pace din țara noastră vă transmitem un salut frățesc și urăm Congresului partidului dv. succes deplin. 

(Aplauze). Oamenii muncii din Luxemburg urmăresc cu admirație și caldă simpatie realizările Republicii Socialiste România și dau o înaltă apreciere succeselor obținute în înfăptuirea socialismului și a- părarea păcii.Și pentru oamenii muncii din țara noastră apare tot mai clară lipsa de perspectivă a sistemului capitalist și superioritatea orînduirii socialiste, țara dv. oferind în această privință un bun exemplu.Nu este de mirare că și în țara noastră — o țară mică
Cuvîntarea de salut a tovarășului

ROGER DAFFLON
Tovarăși,Transmit Congresului dv. și prin dv. poporului român, salutul călduros al Partidului Muncii din Elveția. (Aplauze). Permiteți-mi să vă exprim mulțumirile cordiale ale C.C. al Partidului Muncii din Elveția pentru invitația de a participa la Congres.Am luat cunoștință mai înainte de rapoartele și directivele prezentate în Congres și am constatat că eforturile făcute în țara dv. pentru ridicarea nivelului de trai al poporului român, pentru socialism, au fost încununate de mari succese.Lupta noastră este comună, dar o ducem în condițiiț diferite. Țara noastră, care a a- tins un înalt nivel de industrializare, a spus în continuare vorbitorul, cunoaște o perioa- dă de expansiune economică caracterizată prin salarii relativ ridicate și o repartizare nedreaptă a bogățiilor.Burghezia elvețiană, preocupată exclusiv de grija de a obține cît mai rapid supra-

Cuvîntarea de salut a
HANNA VAN OMMEREEN

Dragi tovarăși,Sînt bucuroasă că pot transmite Congresului dv. salutul cordial, tovărășesc, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Olanda și a tuturor comuniștilor olandezi. (Aplauze).Cu prilejul acestui Congres atît de important am avut posibilitatea să ascultăm și, de asemenea, să vedem cum se construiește socialismul în țara dv. și să cunoaștem marile transformări care au avut loc sub conducerea partidului comuniștilor români.Marea însemnătate a partidului dv. se explică prin acțiunile sale curajoase din trecut, îndreptate împotriva fascismului și ocupației germane hitleriste. Și pentru noi marea personalitate a lui Gh. Gheorghiu-Dej va rămîne de neuitat.Ca și poporul român, poporul olandez a trebuit să a- ducă mari jertfe în lupta pentru distrugerea fascismului. Aceste jertfe nu le vom uita 

In timpul lucrărilor Congresului

Ne dăm seama că lupta noastră împotriva capitalismului italian, împotriva concentrări; capitaliste în Europa, este strîns legată de lupta anti- imperialistă. La noi imperialismul american înseamnă penetrație economică, întărirea politică a forțelor capitaliste și o amenințare pentru independența noastră economică și politică. Nu vom putea lupta cu succes împotriva capitalismului italian dacă nu vom ține seama de legăturile sale strînse cu întregul capitalism european, de prezența și de influenta hotărîtoare a marelui capital american. A- 

dar foarte importantă din punct de vedere industrial, care produce anual 4,5 milioane tone oțel și care a fost subjugată de N.A.T.O. și capitalul monopolist internațional. o țară unde imperialismul american și vest-german caută să-și întărească pozițiile — influența Partidului Comunist este în creștere. Aceasta a reieșit cu prilejul alegerilor comunale din 1963, dar mai evident la alegerile parlamentare din iunie 1964, cînd numărul voturilor obținute de partidul nostru a crescut de la 8 la 12 la sută, iar numărul deputaților de la 3 la 5. După ce a arătat că tineretul muncitor și studențesc din Luxemburg, sub influența evoluției situației politice naționale și internaționale, începe să participe activ la viața politică, 

profituri, a folosit pe scară largă capitalul străin și multă mînă de lucru străină.La o populație de 5 milioane și jumătate de locuitori, din care 2 milioane și jumătate persoane active, noi avem aproape 800 000 muncitori străini. Acești muncitori nu se bucură de nici un drept politic sau sindical. Ei servesc drept masă de manevră capitalismului elvețian care nu s-a îngrijit nici o dată de con- dițiile'de trai ale muncitorilor pe care îi exploatează. Dimpotrivă, capitalismul elvețian a folosit această situație pentru a ațîța pe muncitorii elvețieni împotriva tovarășilor lor străini, pentru a-i opune unii altora și a frîna astfel ridicarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.Arătîrid că femeile nu au în toate cantoanele dreptul de vot, vorbitorul a spus în continuare :De peste 40 de ani, sindicatele elvețiene, conduse de socialiștii de dreapta, duc o politică de colaborare cu patronii, așa-zisa politică de 

niciodată. Este necesar să ne amintim din nou de aceste jertfe, acum cînd imperialismul german acționează tot mai insolent și folosește pozițiile sale economice în vederea înfăptuirii tendințelor sale revanșarde, pentru a-și impune din nou supremația. în acest scop, imperialismul german caută să obțină dreptul de a dispune de arma nucleară. Lupta împotriva acestuia, a arătat vorbitoarea, este problema cheie în lupta pentru pacea lumii.în cadrul acțiunilor îndreptate împotriva înarmării atomice a Germaniei occidentale, în țara noastră s-a înfăptuit o colaborare tot mai strînsă între comuniști, social-demo- crați și oameni ai muncii creștini. Partidul Comunist din Olanda consideră ca o datorie a sa, a spus vorbitoarea, să facă totul pentru ca mișcarea de masă împotriva revanșis- mului vest-german să devină tot mai puternică.în prezent, în centrul activității oamenilor muncii iubi- 

ceasta face ca principiul unității să fie concret și just din punct de vedere politic. Noi am vrut să afirmăm acest principiu în țara noastră, respingînd politica de divizare a clasei muncitoare italiene, îl afirmăm față de clasa muncitoare care a cucerit puterea și construiește socialismul, față de mișcarea de eliberare a popoarelor în lupta împotriva exploatării imperialiste. Vrem să-1 afirmăm, de la această tribună, față de minunatul popor vietnamez care luptă în prima linie a frontului mondial antiimperialist. 
(Aplauze).

vorbitorul a spus în continuare : în rîndurile clasei muncitoare devine tot mai puternică dorința de unitate. După 20 de ani de sciziune, sindicatele din industrie, conduse de socialiști și comuniști, au hotărît să se unească din nou într-o organizație unitară. (Aplauze). P. C. din Luxemburg sprijină întrutotul năzuința spre unitate. Pe noi ne interesează însă foarte mult și unitatea mișcării pe plan internațional. Cel de-al 18-lea Congres al partidului nostru, care a avut loc în luna aprilie a.c. s-a pronunțat pentru apărarea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești în conformitate cu Declarațiile consfătuirilor de la Moscova din 1957 și 1960. Considerăm că agresiunea a- mericană din ce în ce mai

„pace a muncii“, care creează în rîndurile clasei muncitoare iluzii periculoase, pe care noi le combatem.în timp ce țara noastră a- bundă în bogății, noi nu avem asigurări sociale generalizate și, deși Elveția este o țară neutră, aproximativ 40 la sută din bugetul național este destinat cheltuielilor militare.Sub pretextul că pune capăt inflației, burghezia elvețiană, urmînd exemplul burgheziei din alte țări, a instaurat o politică de austeritate care urmărește să smulgă clasei muncitoare avantajele cucerite. Burghezia elvețiană, una dintre cele mai reacționare burghezii, reușește să mențină în cea mai mare parte a țării, partea de limbă germană, o atmosferă de război rece, a spus vorbitorul. în acest scop ea este ajutată de pasivitatea social-democrației și de complicitatea dreptei sindicale.Partidul nostru este singurul partid din țară care luptă pe baza principiilor marxist- leniniste pentru obținerea a- sigurărilor sociale prin reduce
tovarășei
AVERINCKtori de pace din țara noastră se află lupta împotriva agresiunii sîngeroase a S.U.A. în Vietnam. Cercurile cele mai largi ale poporului nostru sînt cuprinse de o puternică indignare față de atrocitățile comise acolo, atrocități tipice agresiunii coloniale. Crește solidaritatea cu poporul vietnamez care luptă pentru libertate ; partidul nostru cere insistent ca forțele armate a- mericane să fie retrase imediat și necondiționat. în țara noastră au avut Ioc numeroase acțiuni de masă bazate pe o largă unitate, împotriva războiului murdar al imperialiștilor americani.Amintind manifestațiile care au avut loc în țara sa în favoarea unei acțiuni comune a mișcării muncitorești împotriva agresiunii americane, vorbitoarea a spus : Avem convingerea că revoluția populară din Vietnamul de sud, sprijinită de acțiunile de solidaritate din lumea întreagă, va ieși biruitoare.

I

Dorim, tovarăși delegați, si confirmăm acest principiu în fața dv. a tuturor, în fața a- cestui congres animat de un puternic spirit de unitate și internaționalism.în acest spirit urăm succes lucrărilor Congresului și vă dorim noi și tot mai mari succese în construirea socialismului în țara dv. Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască unitatea clasei muncitoare și a popoarelor împotriva imperialismului 1 Trăiască internaționalismul proletar I (Aplauze repetate, pu
ternice).

insolentă împotriva poporului vietnamez face tot mai imperios necesară întărirea u- nității de acțiune pe plan internațional.Noi apreciem ca un semn bun faptul că la acest Congres sînt prezenți atît de numeroși reprezentanți ai tuturor forțelor mișcării comuniste mondiale din țările socialiste și capitaliste, din țările recent eliberate de sub jugu! colonial și imperialist. Le transmitem tuturor salutul nostru. Salutăm în mod foarte cordial pe reprezentanții eroicului popor vietnamez. 
(Aplauze). Fie ca eroismul a- cestui popor, care luptă pentru libertatea sa, și nesfîrșitele suferințe pe care zilnic i le provoacă agresorii americani să întărească în noi toți voința de a înfăptui un front unit al tuturor forțelor socialiste și naționale pentru a respinge a- gresiunea americană și pentru a preîntîmpina un al treilea război mondial.Trăiască Partidul Comunist Român 1 Trăiască unitatea internațională muncitorească ! 
(Aplauze repetate, puternice).

rea cheltuielilor militare, preconizează o adevărată politică de pace și, împreună cu cercurile cele mai largi, luptă împotriva înzestrării armatei noastre cu arme atomice, pentru ca mica noastră țară, cu bogate tradiții de ospitalitate și umanitare, să joace rolul ce-i revine în lupta dusă de toate popoarele pentru pace.împreună cu celelalte partide frățești și cu democrații din toate țările, noi ducem și vom continua să ducem bătălia pentru triumful păcii în Vietnam. în acest scop, considerăm că este indispensabilă u- nitatea și coeziunea tuturor partidelor comuniste șl muncitorești din lume, a forțelor progresului social și a popoarelor eliberate sau pe cale de eliberare. Noi socotim că ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești este mai important, mai esențial decît ceea ce le desparte. Ceea ce le separă se poate rezolva cu timpul.Aceasta este dorința partidului nostru și pentru înfăptuirea ei vom depune toate e- forturile. Vă urăm, dragi tovarăși, muncă rodnică și dorim ca Congresul al IX-lea al partidului dv. să constituie un punct de plecare spre noi succese, pentru bunăstarea poporului român, pentru întărirea socialismului și păcii. (A- 
plauze repetate, puternice).

Tovarăși,La Congresul dv. am auzit vorbindu-se despre petrol, ceea ce nu e de mirare. Și O- landa va deveni, datorită noilor descoperiri făcute în țara noastră, precum și în Marea Nordului, o țară cu o importantă producție de petrol și gaz metan, pe care însă și-o însușesc monopolurile în vederea obținerii unor profituri fabuloase. în același timp, a- ceste monopoluri încearcă să atenteze la democrația parlamentară și să o submineze.Partidul nostru își mobilizează forțele pentru apărarea și lărgirea democrației, pentru înfăptuirea reformelor antimo- nopoliste, pentru apărarea și ridicarea salariilor muncitorilor și pentru crearea bazei materiale în vederea unor a- dînci transformări sociale.Sînt convinsă că comuniștii români privesc cu simpatie lupta noastră, tot așa cum și noi urmărim activitatea dv. cu simpatie frățească. Aș vrea, în încheiere, să vă urez multe succese în realizarea hotărîrilor pe care le va adopta Congresul partidului dv. Fie ca lupta dv. și a noastră să contribuie la întărirea internaționalismului proletar l Trăiască partidul comuniștilor români 1 (Aplauze repetate, puternice).



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

YACUB DEMIR
Dragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Turcia și al tuturor comuniștilor turci, salutăm din inimă cel de-al IX-lea Con- ' greș al Partidului Comunist Român. Mulțumim Partidului Comunist Român pentru că ne-a oferit posibilitatea de a vedea îndeaproape marile, realizări ale poporului român pe drumul socialismului. (A- plauze puternice). Mai ales pentru noi, reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești din țările capitaliste, este c mare fericire să cunoaștem țările unde s-au realizat și concretizat marile idealuri pentru care luptăm.România dinaintea celui de-al doilea război mondial nu prea se deosebea din punct de vedere al structurii sale e- conomice și sociale de Turcia înapoiată și capitalistă de astăzi. Cel de-al doilea război mondial distrusese și mai mult economia țării voastre. După ce a devenit stăpîn pe soarta sa, poporul român a putut să-și manifeste din plin forța sa creatoare, a vindecat rapid rănile adînci deschise de război în economia țării și a trecut la crearea bazei teh- nice-materiale a unei vieți noi.în prezent, industria României depășește de 9,5 ori nive

Cuvintarea de salut a tovarășului

EDUARDO GALLEGOS MANGERA
Dragi tovarăși,în fața acestui Congres, a cărui importanță istorică o a- preciem în mod just, noi, comuniștii din Venezuela, aducem salutul emoționat al miilor de deținuți politici care în închisorile din țara noastră suferă consecințele atașamentului lor de neclintit față de cauza revoluționară. (Aplauze). Printre ei, în afara celor peste zece membri ai Biroului nostru Politic și a celor mai de seamă conducători ai aliatului nostru frățesc — Mișcarea Revoluționară de Stìnga •— se află secretarul nostru general, Jesus Faria, ai cărui unsprezece ani de detențiune în temnițele dictaturilor preimperialiste ce s-au succedat constituie cea mai bună recomandare a sa și în același timp un motiv de mîndrie pentru noi. Din celula sa, el vă transmite, prin intermediul nostru, un mesaj verbal de mulțumire, în numele său personal și al celor ce se află în închisori și lagăre de concentrare, pentru campania internațională desfășurată în sprijinul eliberării lor, campanie care s-a concretizat în Conferința pentru Amnistie ce a avut loc recent la Roma. (Aplauze).Delegația noastră aduce a- cestui Congres și shlutul membrilor partidului nostru, care, în cartiere și fabrici, pe moșii și ogoare, în universități și în liceele din țara noastră înscriu zi de zi cu sîngele lor hotărîrea de nezdruncinat a 

lul din 1938. Observăm acest ritm de dezvoltare în toate domeniile vieții materiale și culturale a țării.în România socialistă, agricultura a fost cooperativizată. socialismul a triumfat atît la orașe cît și la sate. în întreaga economie a țării domnesc relațiile socialiste, a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om. Această victorie istorică întărește puterea lagărului socialist, alimentează izvorul flăcării care luminează calea popoarelor muncitoare din întreaga lume. Aceasta ne dă dreptul de a împărtăși bucuria pe care o trăiesc astăzi poporul și comuniștii români. (Aplauze).
Dragi tovarăși,în ultimii ani, în viața so- cial-politică a țării noastre s-au înregistrat transformări importante. Pe de-o parte, schimbările survenite în situația internațională în favoarea lagărului socialist, a mișcării de eliberare națională, a forțelor antiimperialiste și a păcii ; pe de altă parte, prăbușirea economică și impasul politic determinate de colaborarea cu imperialiștii, de politica N.A.T.O. și C.E.N.T.O., au provocat deziluzia cercurilor conducătoare din Turcia, care își legau toate speranțele de Occident și 

poporului nostru de a-i alunga pe imperialiștii nord-americani de pe teritoriul țării, desfășurînd o luptă tenace, prin mijloace legale și ilegale, prin intermediul sindicatelor și al organizațiilor țărănești, ca și al celor studențești, pentru libertăți democratice și revendicări economice și politice imediate, luptă care ține în șah guvernul reacționar. Acesta este, de asemenea, salutul partizanilor din combativele noastre Forțe Armate de Eliberare Națională, care de trei ani și jumătate duc lupte dîrze în zece regiuni ale țării împotriva trupelor marionetă sprijinite de Misiunea Militară a Pentagonului. (A- plauze). Ele rezistă ofensivelor și bombardamente'or repetate, bucurîndu-se de sprijinul tot mai mare al maselor țărănești care Ii se alătură de fiecare dată cu tot mai multă încredere și cu speranța că vor scăpa de mizeria seculară în care le-au ținut latifundiarii.Primiți, dragi tovarăși români, ecoul acelor glasuri puternice care nu dau răgaz dușmanilor poporului nostru. (Aplauze). Aceasta este nu numai expresia frățească a comuniștilor din Venezuela, care se simt strîns legați de dv., ci și expresia fidelă a sentimentelor Frontului de Eliberare Națională și ale celorlalte forțe progresiste din patria noastră care consideră țările socialiste drept aliații lor firești în orice acțiune de eliberare. (Aplauze). 

mai ales de Statele Unite ale Americii, au sporit curajul și inițiativa forțelor antiimperialiste și ale păcii din țara noastră. Aventura imperialiștilor americani în Vietnam, Congo și Republica Dominicană a demascat fața lor războinică și intervenționistă, a întărit convingerea că colaborarea politică, economică și militară cu imperialiștii aduce țării noastre numai prejudicii. Principala armă de propagandă a imperialismului în Turcia, așa-zisul „pericol sovietic“, nu mai stă în picioare. Asupra cercurilor conducătoare a început să se simtă presiunea acelei părți a burgheziei naționale ale cărei interese se lovesc de monopolurile străine.în pofida numeroaselor provocări ale cercurilor reacționare, a continuării isteriei anticomunismului, lozinca „Frontului Național Democratic“, formulată de Partidul Comunist din Turcia împotriva imperialismului și reacțiunii, a început să-și arate influența. Politica de coexistență pașnică, politica de pace apărată cu perseverență de țările socialiste joacă un rol hotărîtor în această evoluție a vieții politice din Turcia. în diverse pături populare, în frunte cu clasa muncitoare, cîștigă teren ideea că numai dezvoltarea pe cale necapitalistă, pe calea so-

Legăturile dintre poporul român și cel venezuelean devin tot mai puternice. In a- fară de originea comună a limbilor și de culorile steagurilor noastre, ne mai unește și un alt element comun — petrolul, care în România de ieri se afla în mîinile exploatatorilor străini, așa cum astăzi în Venezuela se află încă în mîinile monopolurilor americane și engleze. Obiectivul principal al luptei noastre de eliberare este să mergem pe calea pe care ați urmat-o dv., smulgînd această bogăție extraordinară și punînd-o în slujba nemijlocită a poporului, dezvoltînd industria petrochimică, pentru a da pîine și bunăstare oamenilor muncii de la orașe și sate. Cu petrolul și fierul în 'mîinile națiunii noastre vom fi în stare să dăm un puternic \ impuls industriei grele de stat, baza viitoarei noastre dezvoltări agroindustriale pentru care avem condiții excelente. (A- plauze).în continuare, vorbitorul a spus: Sîntem conștienți că lupta noastră va fi aspră și îndelungată. Poporul nostru cunoaște greutățile, iar printre ele pe cele care provin din actuala ofensivă a imperialismului. Acest Congres are loc în momente de încordare internațională. Vietnamul e- roic, care dă dovadă de un curaj deosebit, dînd lovituri puternice cotropitorilor, Congo-ul subjugat în mai multe rînduri, Republica Dominicană, împotriva căreia s-a 

cialismului, poate scăpa Turcia de crizele social-economice și politice în care se zbate astăzi. în această privință o deosebită influență o au marile realizări obținute de țările socialiste în toate domeniile vieții materiale și culturale. Fiecare succes al acestor popoare, al partidelor comuniste și muncitorești pe 'drumul socialismului și comunismului constituie cel mai mare ajutor pentru popoarele care trăiesc sub jugul imperialismului și capitalismului în lupta lor pentru eliberare.Noul plan cincinal de dezvoltare a țării voastre reprezintă un pas important pe drumul întăririi continue a puterii economice a României socialiste, a dezvoltării relațiilor sociale de producție, a ridicării pe o treaptă superioară a nivelului de trai material și cultural al poporului, un mare pas înainte pe drumul comunismului. Forța creatoare a poporului român, succesele obținute de el pînă acum pe drumul spcialismu- lui, conducerea marxist-leni- nistă a Partidului Comunist Român, colaborarea strînsă între țările socialiste, atașamentul României socialiste față de cauza păcii și politica sa externă întemeiată pe principiul coexistenței pașnice constituie chezășia succeselor noilor planuri de dezvoltare.Dorim mult succes Congresului dv !Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! Trăiască pacea și prietenia între popoare ! (Aplauze repetate, puternice).
produs o agresiune murdară, sînt punctele nodale ale acestei încordări. Referindu-se la diferite acte de agresiune ale imperialiștilor americani, vorbitorul a spus : Pacea trainică trebuie cucerită înaintînd fără grabă, dar și fără răgaz. A apăra astăzi pacea înseamnă în primul rînd — așa cum s-a afirmat săptămîna trecută la Helsinki — a asigura dreptul popoarelor la eliberare socială și națională. Avem exemplul Playei Giron din Cuba, care deși se află în gura lupului a răspuns cu demnitate la repetatele agresiuni.în continuare, vorbitorul a spus: Nu există însă un mijloc mai bun pentru a-i înfrînge pe ațîțătorii la război decît unitatea noastră, unitatea mișcării comuniste mondiale. Nu există fisură care să nu poată fi înlăturată pe baza principiilor fundamentale ale marxjsm-leninismului. Este momehtul să repetăm — a spus vorbitorul — că ceea ce ne unește este mai important decît ceea ce ne desparte.în încheiere, vorbitorul a spus:.Exprimăm sincera noastră admirație față de succesele importante obținute de România în toate domeniile de activitate, sub conducerea încercată a gloriosului său partid. Exprim totodată cu multă căldură urarea ca acest Congres să grăbească mersul înainte al țării dv. spre comunism.Trăiască cel de-al IX-lea Congres ! Trăiască Partidul Comunist Român I Trăiască prietenia între popoarele și partidele celor două țări ale noastre! Moarte imperialismului yankeu, dușman principal al omenirii! Trăiască solidaritatea internațională! Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale ! (Aplauze repetate, puternice). 

lidaritatea internațională a Uniunii Sovietice și a altor țări socialiste, precum și a mișcării clasei muncitoare internaționale a fost cel mai puternic sprijin în fața greutăților și a încercărilor prin care a trecut în lupta împotriva imperialismului și a a- gresiunii Izraelului, a spus vorbitorul, bastionul imperialismului împotriva mișcării de eliberare arabe.Făuritorii și conducătorii Partidului Comunist Irakian, Fahad și Salam Adel, a spus vorbitorul, au insuflat comuniștilor irakieni spiritul internaționalismului proletar, principiul solidarității internaționale a oamenilor muncii din întreaga lume, prietenia și solidaritatea cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.în continuare, vorbitorul a spus:Spiritul internaționalist insuflat partidului nostru se manifestă în solidaritatea fără re
Cuvintarea de salut a tovarășului

MOHAMED HARMEL
Dragi tovarăși,Este o mare cinste și bucurie pentru mine să aduc celui de-al IX-lea Congres al Partidului dv., tuturor comuniștilor români, poporului român, salutul frățesc și prietenesc al comuniștilor tunisieni. (A- plauze).Marile succese pe care le-ați obținut în construirea și înflorirea unei societăți noi, bilanțul minunat pe care l-ați prezentat și perspectivele științifice și însuflețitoare pe care le-ați trasat în vederea desăvîrșirii construcției socialismului în toate domeniile ne bucură profund și constituie pentru noi, comuniștii tunisieni, o încurajare și un stimulent.Dar succesele dv. îi interesează nu numai pe comuniști. Ca fiu al Maghrebului, care aspiră Ia eliberarea definitivă de sub dependența economică a sistemului imperialist, la lichidarea rapidă a rămînerii în urmă din punct de vedere economic, consecință a unei îndelungate perioade de asuprire colonială, care năzuiește spre industrializare, spre ob
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în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Danemarca, delegația daneză felicită Congresul, Partidul Comunist Român și poporul român pentru marile succese realizate în toate domeniile vieții sociale, care sînt oglindite în raportul prezentat, în planurile mărețe și în proiectul de Constituție. (A- plauze).Asemenea succese grandioase obținute în toate țările socialiste au ecou și în Danemarca capitalistă și stimulează discuții cu privire la superioritatea socialismului față de capitalism.Raportul Comitetului dv. Central, pătruns de un spirit însuflețitor și creator, este un document de mare importanță, care dezvoltă concepția mar- xist-leninistă în problemele epocii contemporane și subliniază pe bună dreptate necesitatea inițiativelor îndreptate spre întărirea unității și 

zerve cu populația de naționalitate kurdă, asuprită de mili- tariștii arabi contrarevoluționari. Partidul nostru este singura forță patriotică națională care apără dreptul poporului kurd la autodeterminare nu numai desfășurînd agitație politică în întregul Irak, ci și luptînd cu arma în mînă în Kurdistan, alături de naționaliștii kurzi.Partidul nostru vede astăzi în solidaritatea mișcării comuniste internaționale cu Republica Democrată Vietnam un pivot al atitudinii practice față de unitatea noastră în toate problemele, precum și un punct de întîlnire a tuturor oamenilor iubitori de pace din întreaga lume.
Dragi tovarăși,îngăduiți-mi să exprim, de la tribuna Congresului dv. mulțumirile noastre profunde tuturor partidelor frățești care au simpatizat cu partidul nos

ținerea unui avînt economic și social, pot să vă asigur că toți oamenii înaintați din Maghreb, toți cei care doresc dezvoltarea țării lor nu pot să nu fie impresionați de succesele dv., nu pot să nu reflecteze asupra cauzelor care au făcut posibilă transformarea României, altădată țară rămasă în urmă, într-o țară înaintată, cu o industrie dezvoltată și o agricultură modernă. (Aplauze).Cu toate deosebirile dintre realitățile din țara dv. și cele de la noi, dintre particularitățile dv. și ale noastre, noi considerăm totuși că bogata dv. experiență în construirea unei economii dezvoltate și a unei societăți noi este plină de învățăminte pentru noi, ca și pentru toate țările care și-au dobîndit recent independența.Țara noastră, care a rezolvat în mod practic problemele legate de decolonizare, se găsește astăzi în fața unor probleme economice și sociale cu atît mai complexe cu cît moștenirea colonială este mai grea. Au fost realizate unele progrese în domeniul economic 

GELIUS LUNDcoeziunii mișcării comuniste internaționale.Aceste străduințe pentru întărirea unității au o mare importanță pentru succesul luptei împotriva imperialismului și colonialismului, a războiului criminal dus de S.U.A. împotriva eroicului popor vietnamez.Unitatea mișcării comuniste mondiale constituie baza necesară a forțelor păcii pentru înfrîngerea forțelor războiului, pentru înfăptuirea politicii de coexistență pașnică.Influența pe care o exercită politica de pace a țărilor socialiste asupra conștiinței oamenilor, în contrast cu politica imperialistă de război și de exploatare a altor națiuni, constituie un factor puternic în evoluția politică complicată și deschide noi perspective mișcărilor democratice, între care luptei împotriva politicii blocurilor militare. în

tru în timpul martiriului său după lovitura de stat contrarevoluționară de la 8 februarie 1963, cînd puciștii militari au ucis pe cei mai buni conducători și cele mai bune cadre ale partidului nostru, numeroși lideri democrați, care se bucurau de popularitate, și eminenți partizani ai păcii, precum și mii de alți luptători.Arătînd în continuare că împotriva poporului kurd din Irak se duce un război nedeclarat de exterminare și că împotriva orașelor și satelor kurde pașnice sînt folosite a- vioane, tancuri; artilerie și napalm pentru a intimida poporul kurd, a cărui revendicare nu depășea pe aceea a autonomiei pentru Kurdistan în cadrul granițelor Irakului, vorbitorul a spus : Astfel a- vem nevoie și astăzi de simpatia și solidaritatea tuturor partidelor frățești în lupta 

și cultural, dar mai există încă piedici și obstacole care opresc mersul rapid înainte.Comuniștii tunisieni, care sprijină în mod hotărît toate aspectele pozitive ale politicii tunisiene și critică aspectele negative și lipsurile sale, preconizează în special efectuarea unei profunde reforme a structurii agrare, lărgirea și întărirea sectorului industriei de stat, o politică externă bazată pe nealiniere efectivă și pe relații de prietenie cu țările socialiste, precum și pe lupta hotărîtă împotriva neo- colonialismului, pentru democratizarea reală a vieții politice și sociale a țării, încu- rajîndu-se inițiativa creatoare a maselor populare și acor- dîndu-se dreptul de exprimare comuniștilor și tuturor forțelor progresiste. Numai spriji- nindu-se în mod special pe muncitori, țărani, intelectuali revoluționari, practicînd o politică consecventă îndreptată spre calea de dezvoltare necapitalistă, pot fi rezolvate în mod treptat problemele unei țări insuficient dezvoltate, poate fi lichidată mizeria, poa

ce privește Danemarca, politica blocurilor militare își găsește expresia în aderarea țării noastre la N.A.T.O. Războiul S.U.A. împotriva poporului vietnamez a stîrnit opoziția maselor largi ale poporului danez.Clasa muncitoare joacă un rol hotărîtor în dezvoltarea continuă a luptei împotriva războiului. Problema unității clasei muncitoare în Danemarca a luat o turnură deosebită, a arătat vorbitorul, în urma formării Partidului Socialist Popular, pe lîngă Partidul Social-Democrat și Partidul Comunist. In prezent, comuniștii nu mai sînt repre- zentați în parlament, în timp ce Partidul Socialist Popular are reprezentanți în parlament. Totuși, noi am menținut influența noastră în mișcarea sindicală și în întreprinderi.în această situație, a spus în continuare vorbitorul, în fața Partidului Comunist din 

poporului nostru pentru o rezolvare democratică a problemei kurde, pentru a se pune capăt genocidului în Kurdis- tanul irakian și pentru amnistie generală pentru miile de deținuți politici care lîncezesc în temnițele irakiene.După ce a subliniat importanța unității tuturor forțelor patriotice, inclusiv revoluția națională kurdă, vorbitorul a spus în încheiere :
Dragi tovarăși.Primiți, vă rog, urările noastre frățești de noi succese pe calea fericită a construirii socialismului, sub conducerea clasei muncitoare și a Partidului Comunist Român. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască solidaritatea internațională a oamenilor muncii din întreaga lume! Trăiască pacea în lume ! (A- plauze repetate, puternice).

te fi ridicat nivelul de viață al poporului nostru.
Dragi tovarăși,U.R.S.S. și lagărul socialist în totalitatea sa acordă mișcării de eliberare națională, țărilor care și-au proclamat recent independența un ajutor substanțial și dezinteresat, ceea ce permite acestora să reziste cu succes la șantajul și presiunile imperialiste ; însăși e- xistența unui puternic lagăr al socialismului este vitală pentru mișcarea de eliberare națională. Iată de ce, pentru această mișcare, unitatea și coeziunea țărilor socialiste, u- nitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale este extrem de prețioasă. Pentru noi aceasta constituie un motiv în plus pentru a susține și sprijini eforturile desfășurate în vederea restabilirii unității.
Dragi tovarăși,Sîntem încredințați că veți realiza sarcinile pe care vi le-ați stabilit și că frumoasa dv. țară va obține noi succese în mersul său înainte. Vă u- răm noi și strălucite succese pe calea fericirii. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască alianța și prietenia dintre lagărul socialist și mișcarea de eliberare națională ! Trăiască comunismul ! (Aplauze repetate, puternice).

Danemarca stă sarcina importantă de a lupta pentru acțiuni comune ale diferitelor grupări ale clasei muncitoare și ale altor mișcări democratice în vederea întăririi opoziției daneze împotriva războiului purtat de S.U.A. în Vietnam, a înarmării Germaniei occidentale, împotriva eforturilor care se depun pentru a permite accesul Germaniei occidentale la arma nucleară, pentru neutralitatea Danemarcei, pentru un tratat de neagresiune între N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia, într-un cuvînt, pentru pace, democrație și condiții de viață mai bune.
Tovarăși,în încheiere, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru prilejul oferit de a participa la mărețul dv. Congres, care constituie o mărturie a realizărilor României socialiste, înfăptuite sub conducerea Partidului Comunist Român, o mare și importantă manifestare a internaționalismului proletar. (Aplauze repetate, puternice).

Cuvintarea de salut a tovarășei 
HERTTA KUUSINEN

Dragi tovarăși,Permiteți-mi să aduc salutul frățesc și cordial al Partidului Comunist din Finlanda. (Aplauze). Totodată, mulțumesc pentru invitația și posibilitatea ce mi s-a oferit de a lua parte la lucrările acestui congres istoric, cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, în care se oglindește tabloul deosebit al marilor realizări obținute de poporul și partidul dumneavoastră și al perspectivelor mărețe în construirea socialismului, pe drumul comunismului.în Finlanda există un mare interes față de Republica Socialistă România. Cercurilor largi ale poporului nostru, tinerilor care au fost la Festivalul Tineretului și Studenților organizat în țara d-voas- tră, cetățenilor care vin să-și petreacă concediul. România le este cunoscută ca o țară cu o industrie puternică și cu recolte bogate. Pentru noi, comuniștii, țara d-voastră este mai înainte de toate un stat
Cuvintarea de salut a tovarășului 

NAJI MAHAWI
Dragi tovarăși,Delegația noastră a fost împuternicită de Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian să vă transmită dv., tuturor comuniștilor români și oamenilor muncii din țara dv., salutul frățesc călduros al comuniștilor irakieni și felicitările lor sincere pentru marile succese pe care le-ați ob

socialist, a cărui existență și contribuție remarcabilă la întărirea forței lagărului socialist constituie un sprijin pentru forțele progresiste și iubitoare de pace ale societății. (Aplauze).Delegația noastră a sosit aici, împreună cu reprezentanții mișcării pentru pace din țara d-voastră, direct de la Congresul mondial pentru pace și dezarmare care s-a ținut la Helsinki. Mi-aș permite să spun că, după părerea noastră, Congresul pentru pace de la Helsinki a fost o etapă importantă în lupta pentru pace și dezarmare, pentru eliberarea popoarelor și dreptul lor la independență, la care iau parte cercuri tot mai largi și din tot mai multe țări. La acest congres a fost condamnată cu hotărîre agresiunea militară a S.U.A. în Vietnam și intervenția acestora în Republica Dominicană, precum și în treburile interne ale altor țări.Creșterea importanței mișcării mondiale pentru pace a 

ținut în construirea socialismului, precum și pentru semnificativa readoptare de către partidul dv. frățesc a denumirii științifice — „Partidul Comunist Român“, (Aplauze).Cunoașterea realizărilor atît de mari pe care le-ați obținut în ridicarea nivelului material și cultura] al poporului dv. muncitor ne insuflă un 

reieșit și din faptul că președintele Republicii Finlanda a luat parte la deschiderea congresului, iar președintele Consiliului de Miniștri a prezentat Congresului salutul guvernului finlandez. Important este și faptul că toate grupările parlamentare finlandeze și-au trimis reprezentanții lor la Congres, deși unii dintre a- ceștia au fost numai observatori.Poporul finlandez vrea pace. El nu aprobă politica imperialistă, aventuristă și războinică.Relațiile dintre Uniunea Sovietică și Finlanda dovedesc că coexistența pașnică între state reprezentînd sisteme sociale diferite este posibilă și avantajoasă ambelor popoare, în special poporului micii Finlande capitaliste. Această politică se reflectă și în relațiile țării noastre cu celelalte țări socialiste, inclusiv Republica Socialistă România. Principalul lucru constă în faptul că poporul Finlandei își apără singur interesele sale pentru ca țara noastră să nu mai fie 

înalt spirit moral în lupta noastră pentru eliberarea politică și socială. Puterea exemplului țării dv. — cu 20 de ani în urmă o țară slab dezvoltată — constituie pentru tarile în curs de dezvoltare un factor ce accelerează și eliberarea socială și politică a Irakului. Dar, asistând la asemenea realizări, 

folosită ca un cap de pod de către forțele imperialiste și în primul rînd de forțele militariste și revanșarde din Germania occidentală.Lupta de clasă nu a încetat în țara noastră, ea se ascute și capătă noi forme. Partidul Comunist Finlandez, care se pregătește pentru cel de-al XlV-lea Congres al său, ce va avea loc în ianuarie 1966, caută noi forme de mobilizare a forțelor care se opun dominației monopolurilor și reacțiunii.
Tovarăși,Delegația noastră este deosebit de bucuroasă că la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român participă un număr mare de delegații reprezentative din străinătate.Partidul nostru consideră în- tîlnirile și schimburile de experiență între toate partidele frățești ca deosebit de importante. în acest fel, a spus vorbitoarea în încheiere, poate se va găsi ceea ce pe noi toți ne unește și contribuie la întărirea unității mișcării comuniste internaționale.Trăiască prietenia dintre partidele și popoarele noastre I Trăiască pacea în lume ! Trăiască internaționalismul proletar și victoria comunismului! (Aplauze repetate, puternice).

nu putem să nu ne amintim de zilele întunecate cînd fascismul a subjugat cea mai mare parte din Europa și părți întinse din Asia și Africa, a căror eliberare a fost înfăptuită cu sacrificii nemaipomenite, cînd Uniunea Sovietică singură a pierdut 20 000 000 dintre fiii și fiicele sale, fără a mai vorbi de pierderile grele suferite de alte popoare, inclusiv de către eroicul popor român.
Tovarăși,Poporul nostru și-a dat seama în cursul îndelungatei sale lupte revoluționare că so

Cuvintarea de salut a tovarășului 
ESKANDARY IRADJ

Dragi tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în calitate de reprezentant al C.C. al Partidului Tudeh din Iran, să adresez cele mai calde urări frățești din partea membrilor Partidului Tudeh și a oamenilor muncii din Iran, dv. delegați la al IX-lea Congres al P.C.R. și prin dv. tuturor membrilor gloriosului Partid Comunist Român și poporului din Republica Socialistă România. (Aplauze).După cum se subliniază în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a obținut succese remarcabile în toate domeniile : economic, social și cultural, iar socialismul a învins la sate și la orașe. Proiectul de Directive ale actualului Congres arată că în anii viitori vă așteaptă succese și mai mari în toate domeniile de activitate.Urăm succes deplin lucrărilor istoricului dv. Congres și sîntem convinși că, prin înfăptuirea hotărîrilor importante ale Congresului în domeniile economic și social, țara dv. frumoasă și poporul harnic al României, sub conducerea P.C.R., au un viitor luminos și prosper. (Aplauze).
Tovarăși,Congresul dv. se desfășoară în condiții deosebite ale situației internaționale. Pe de o parte, țările socialiste și întregul lagăr socialist obțin succese tot mai mari în toate domeniile vieții societății.Pe de altă parte, forțele imperialiste intensifică acțiunile lor agresive împotriva mișcării de eliberare națională, a independenței și suveranității popoarelor din Asia, Africa și America Latină.Toate popoarele din lume 

condamnă cu vehemență acțiunile piraterești ale imperialismului american împotriva eroicului popor din Vietnamul de sud și atacurile sălbatice ale aviației americane împotriva Republicii Democrate Vietnam, precum și agresiunea americană împotriva Republicii Dominicane, Congo și a altor țări din lume.Partidul nostru, în Declarația sa în legătură cu Vietnamul, condamnînd aceste acțiuni ale imperialismului a- merican, acordă întregul său sprijin luptei drepte a poporului vietnamez și, în special, subliniază că în situația actuală, cînd imperialismul devine din ce în ce mai agresiv, are o importanță vitală întărirea pe baza principiilor marxist-leniniste creatoare a unității lagărului socialist și a unității mișcării comuniste internaționale. Lupta pentru întărirea acestei unități constituie sarcina sacră a partidului nostru.
Tovarăși,Patria noastră, Iranul, are imense bogății naturale, mari zăcăminte de petrol și un popor talentat și harnic, însă, din cauza dominației îndelungate a imperialismului american și englez și a reacțiunii interne, țara noastră a rămas în urmă din punctul de vedere al dezvoltării sale. Pentru a pune capăt dominației imperialiste și reacțiunii, poporul iranian luptă cu abnegație și consecvență. Partidul Tudeh care prin lupta sa dusă de-a lungul anilor împotriva imperialismului și reacțiunii și-a atras simpatia și respectul real al întregului popor, a arătat vorbitorul, continuă lupta alături de forțele democratice pentru asigurarea independenței politice și economice și pentru fe

ricirea întregului popor. Arătînd în continuare că numeroși luptători ai partidului, precum și din rîndul forțelor patriotice zac de ani de zile în închisori și că zeci de luptători curajoși ai partidului au fost executați, vorbitorul a spus : Dar nici masacrele și nici închisorile nu pot împiedica poporul iranian de a lupta pentru libertatea și independența reală față de imperialism. Ca urmare a luptei îndelungate a maselor populare, precum și datorită schimbării raportului de forțe pe arena internațională, regimul actual din Iran a fost nevoit să dea înapoi în politica sa, cum ar fi unele reforme în legătură cu proprietatea funciară și relațiile cu țările socialiste, în special cu, marea noastră vecină, Uniunea Sovietică.îmbunătățirea actuală a relațiilor dintre cele două țări a dus la o oarecare extindere a legăturilor economice și comerciale dintre Iran și Uniunea Sovietică, cu ajutorul căreia se construiesc hidrocentrale pe rîurile de frontieră și rețele de irigări, precum și o serie de instalații industriale.Recent, Uniunea Sovietică s-a declarat gata să construiască o uzină siderurgică în Iran, fapt care va constitui realizarea unei vechi dorințe a poporului iranian, iar în a- celași timp să cumpere o mare cantitate de gaze naturale în valoare de 90 milioane dolari anual.Partidul nostru salută îmbunătățirea relațiilor dintre Iran și U.R.S.S. și consideră că această îmbunătățire, precum și extinderea relațiilor e- conomice și culturale cu celelalte țări socialiste, printre care și cu Republica Socialistă România, corespund pe deplin 

intereselor naționale ale poporului iranian, ceea ce duce la slăbirea inevitabilă a înrîu- ririi politice și economice a imperialismului în Iran. A- cest fapt are o mare importanță în intensificarea luptei poporului iranian pentru independența reală a Iranului.Dar această dare înapoi a regimului actual nu înseamnă schimbarea esenței sale și nici schimbarea calitativă a politicii externe și interne a regimului. Iranul continuă să fie membru al Pactului militar C.E.N.T.O. și să mențină Tratatul militar bilateral cu Statele Unite.Imensele resurse de petrol, a căror extracție a fost anul trecut de 82 milioane tone, se află în mîinile imperialiștilor americani, englezi și ale altor state imperialiste. Din cauza crizei economice îndelungate, dezvoltarea economică a Iranului este foarte lentă, numărul șomerilor foarte mare și scumpirea vieții a devenit insuportabilă. Această situație duce la nemulțumirea crescîn- dă a maselor populare și la intensificarea luptei populației din diferite pături ale societății. în încheiere, vorbitorul a arătat că partidul Tudeh, în ciuda greutăților existente, continuă lupta sa pentru înfăptuirea unității forțelor și păturilor patriotice și iubitoare de libertate din Iran, pentru democrație.
Tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să urez din toată inima succes deplin lucrărilor minunatului dv. Congres. Trăiască Partidul Comunist Român și cel de-al IX-lea Congres al său! Trăiască harnicul popor român, constructor al socialismului ! Trăiască mișcarea de eliberare națională a popoarelor din lumea întreagă ! Trăiască mișcarea muncitorească și comunistă internațională ! (Aplauze puternice, prelungite).



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

HECTOR AGOSTI
In numele Partidului Comunist din Argentina salut poporul României și pe comuniștii români, care ne-au a- cordat cinstea de a împărtăși împreună zile de triumf și ore de justificată bucurie. Aceste victorii sînt ale dv., tovarăși români și ele se confirmă pe deplin în construirea socialismului. Permiteți-mi însă să exprim și propria noastră bucurie, afirmînd că ele sînt și ale noastre, întrucît aceste victorii întăresc toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, fac să sporească forțele de eliberare din lume, să se accentueze trăsătura esențială a epocii noastre, trecerea ireversibilă de la capitalism la socialism. (A- plauze).Venim dintr-o țară așezată la extremitatea cea mai sudică a unui continent care își dă seama, în lupta sa de zi cu zi, că principalul său dușman este imperialismul nord-ame- rican și oligarhiile autohtone, din ce în ce mai străine de sentimentele naționale ale popoarelor, care constituie pentru țările respective negarea independenței naționale. în continuare, subliniind că lupta împotriva imperialismului nord-american este unică și indivizibilă, vorbitorul a spus : tocmai de aceea înțelegem că eficacitatea acestei lupte, așa cum a declarat Consfătuirea partidelor comuniste din America Latină, cere în mod imperios unitatea mișcării comuniste mondiale, pe baza principiilor marxist-leniniste
Cuvîntarea de salut a tovarășului

JORGE KOLLE
Dragi tovarăși,în numele Comitetului Central al partidului nostru, al comuniștilor bolivieni, al celor mai înaintate forțe ale poporului nostru, permiteți-ne să transmitem Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român cele mai călduroase urări pentru desfășurarea cu succes a lucrărilor sale și pentru realizarea deplină a importantelor sale obiective. (Aplauze).Bilanțul victoriilor dv. în domeniul dezvoltării economiei naționale, pe baza industrializării socialiste și a satisfacerii prescìnde a nevoilor materiale și culturale ale populației, precum și obiectivele pe care vi le stabiliți pentru viitorul cincinal constituie o contribuție de mare preț pentru lupta partidului și poporului nostru. Puterea exemplului insuflă convingere și. încredere în posibilitățile nelimitate ale noii societăți. Fiecare din victoriile voastre în fabrici, pe ogoare, în școli, în știință, artă etc. constituie tot atîtea arme care facilitează și grăbesc victoria luptei noastre comune împotriva unui dușman comun. Dezvoltarea și consolidarea voastră înseamnă dezvoltarea și consolidarea lagărului socialist, înseamnă dezvoltarea și consolidarea revoluției socialiste mondiale. Aceasta este semnificația internațională

Cuvîntarea de salut a tovarășului

HERNANDO HURTADO
Dragi tovarăși.Primiți din partea Comitetului Central al partidului nostru, a tuturor militanților comuniști și a poporului columbian un salut frățesc cu prilejul celui de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Aplauze). Ne este deosebit de plăcut să asistăm la această reuniune în care faceți bilanțul marilor realizări ale poporului dv. în construirea socialismului și stabiliți sarcinile viitoare care vor permite României să obțină noi victorii pe tărîm material și cultural sub conducerea justă a partidului dv.în Columbia se apropie izbucnirea unei mari crize politice. Este vorba de prăbușirea unui sistem de guvernare profund antidemocratic, conceput de marea burghezie pentru a stăvili timp de 16 anî dezvoltarea politică și socială a țării. Arătînd că acest sistem, care este o parodie a democrației reprezentative, constă în repartizarea egală a tuturor posturilor din aparatul de stat și în parlament între cele două partide tradiționale — liberal și conservator, vorbitorul a spus că masele largi populare au înțeles că republica „paritară“ și oligarhică reprezenta o nouă formă de dictatură a claselor dominante, care pe această bază au intensificat exploatarea muncii poporului nostru.Imixtiunea imperialismului 

și a normelor privind relațiile dintre partide, stabilite la conferințele internaționale din 1957 și 1960.Partidul Comunist din Argentina a adus contribuția sa modestă însă leală la eforturile îndreptate spre restabilirea unității principiale a mișcării comuniste internaționale și la înlăturarea elementelor de sciziune din relațiile între partide. El declară, încă o dată, că mai presus de deosebirile dintre ele, care sînt trecătoare, se află interesul permanent al luptei împotriva dușmanului principal al tuturor popoarelor din lume și afirmă încă o dată necesitatea situării mai presus de a- ceste deosebiri, în vederea unei unanimități în organizarea de acțiuni concrete împotriva imperialismului yankeu care duce războiul în Vietnam, intervine pentru a înăbuși libera manifestare a poporului dominican, care stimulează spiritul revanșard al militarismului german renăscut, organizează lovituri de stat în toate țările latino-americane și agită permanent a- menințarea cu agresiune împotriva Cubei, această mică și eroică republică ce a deschis drumul spre socialism pe continentul nostru. (Aplauze).Noi, comuniștii argentineni, a spus vorbitorul în continuare, afirmăm de la această distinsă tribună că nu vom precupeți eforturi și nici sacrificii pentru ca unitatea forțelor populare și patriotice, în frunte cu clasa muncitoare, con

cea mai importantă a muncii voastre. Pentru aceasta vă felicităm și vă mulțumim. Vă dorim din toată inima noi și mărețe victorii ! (Aplauze).
Tovarăși,Lupta maselor muncitoare și activitatea revoluționară în Bolivia au loc în cadrul unei ascuțite și sîngeroase ofensive reacționare Imperialismul a- merican și lacheii săi, în dorința disperată de a opri și a devia lupta populară, au impus o dictatură militară, un guvern reacționar de tipul acelor care seamănă teroare în alte țări din America Latină. Aceste măsuri de teroare se datoresc nu atît citadelei imperialismului și agenților săi, cît incapacității guvernului de a menține sistemul de exploatare și asuprire în vechile sale forme și constituie un răspuns la lupta pe care masele muncitoare și populare o desfășoară pentru a schimba substanțial regimul existent. O asemenea situație, cu mici variante și particularități, constituie un lucru obișnuit în America Latină ; ea este rezultatul avîntului revoluționar continental care se observă,. într-o măsură mai mare sau mai mică, la începutul decadei a Vl-a ; ea a început în Guatemala, a obținut o mare victorie în Cuba și continuă în Venezuela, Columbia și alte țări de pe continent.

yankeu, în special prin intermediul Fondului Monetar Internațional, a dus pe muncitorii columbieni la o situație de mizerie care se agravează pe zi ce trece. In ultimii doi ani, costul vieții a crescut cu aproape 60 la sută în timp ce salariile nu s-au majorat nici cu 30 la sută. Toate acestea ascut conflictele sociale, izolează guvernul și contribuie în mare măsură la destrămarea regimului.Din aceste motive, noi, comuniștii din Columbia susținem că actuala criză națională nu este numai o criză a guvernului paritar, ci este vorba de un fenomen mai profund, adică de o criză a regimului oligarhic strîns legat de imperialismul yankeu. Din această cauză, transformările istorice pe care le cer măsele largi populare nu pot fi. limitate la o schimbare a echipei guvernamentale. Viața cere o nouă putere, democratică și populară, la care să participe nemijlocit muncitorii și toate forțele care sînt interesate în efectuarea de transformări radicale în actuala structură economică și socială a țării. (Aplauze).Acum 15 luni, guvernul a început din nou să aplice împotriva maselor de oameni ai muncii din Columbia politica de „sînge și foc“ pe care o foloseau în trecut dictaturile teroriste. Referindu-se în continuare la lupta armată la care au pornit țăranii din regiunea 

duse de partidul lor, să zădărnicească planurile imperialiste de creare a unei armate interamericane în scopul zdrobirii mișcărilor de eliberare națională și socială a popoarelor noastre, și pentru a impune principiile păcii, democrației și independenței naționale oricare ar fi căile la care circumstanțele ne-ar o- bliga să recurgém. Lupta an- tiimperialistă a poporului ar- gentinean, care și-a găsit expresia în mari manifestații ale maselor și ciocniri sîngeroase în principalele orașe ale țării, a împiedicat trimiterea de soldați argentineni pentru reprimarea aspirațiilor juste ale poporului dominican. (A- plauze). Pot să vă asigur în mod solemn că tocmai această luptă, din care s-a putut vedea combativitatea poporului și capacitatea de mobilizare și organizare a partidului nostru, va împiedica, de asemenea, ca soldații argentineni să fie folosiți în scopul camuflării criminalelor aventuri ale Pentagonului în Vietnam și în alte regiuni ale lumii. (A- plauze).Sîntem angajați, dragi tovarăși români, în făurirea u- nui mare front al forțelor populare și antiimperialiste din Argentina, capabil să realizeze transformări profunde, structurale, cerute de criza prin care trece societatea noastră. Maturizarea acestei mișcări de eliberare națională și socială se manifestă în acțiunile antiimperialiste ale tuturor forțelor sociale din Ar-

Chiar cu prețul unor grele și dureroase pierderi, popoarele noastre se ridică la luptă. Ele vor continua cu siguranță această luptă pînă la atingerea obiectivului lor de eliberare. Totuși, comuniștii bolivieni, a arătat vorbitorul, la fel ca și frații lor din întregul continent latino- american. sînt de părere că acest proces se poate scurta, că efectele lui în pierderi umane și materiale se pot reduce, că agresivitatea jandarmului reacțiunii mondiale poate fi oprită cu o singură condiție : înlăturarea sciziunii mișcării comuniste internaționale. Arătînd că nimic și nimeni nu provoacă atîtea daune luptei revoluționare ca scindarea mișcării comuniste și că aceasta favorizează agresivitatea dușmanului de clasă, vorbitorul a spus : Trebuie înlăturat acest pericol în â- ceastă epocă de victorie a cauzei comunismului. (A- plauze).Lupta curajoasă pe care o desfășoară eroicul popor vietnamez împotriva agresiunii imperialismului yankeu, provocările sistematice împotriva revoluției socialiste cubane sub forma unui război nedeclarat, intervenția armată în Republica Dominicană, permanenta agresivitate imperialistă ■ împotriva popoarelor, formarea unei adevărate „internaționale ultra-reacționa- re“ sînt nu numai fapte care

Marquetalia,. vorbitorul a spus că luptătorii din Marquetalia s-au bucurat și se vor bucura de solidaritatea hotărîtă a poporului nostru care vede în ei un simbol al luptei aspre și îndelungate a columbienilor pentru libertate, democrație și independența patriei. Acțiunea de partizani s-a extins și în regiuni ale țării ca El Pato, Guayabero, sudul regiunii To- lima și Santander, pe măsură ce guvernul generalizează violențele împotriva țăranilor organizați.Alături de acțiunile detașamentelor de partizani, muncitorii și studenții desfășoară mari mișcări de protest împotriva politicii oligarhiei și a acoliților săi, monopolurile imperialiste americane. Partidul nostru a susținut că în cadrul actualului proces revoluționar din Columbia se va produce o îmbinare a tuturor formelor de luptă de masă și, de aceea, noi comuniștii sîntem obligați să folosim pe oricare din ele, pe cele pașnice sau nepașnice, legale sau ilegale, nelăsînd nici una la o parte.în continuare vorbitorul a spus: Am primit invitația voastră de a participa la acest Congres fiind convinși că el va aduce o contribuție pozitivă la întărirea principiilor de solidaritate și unitate a mișcării comuniste internaționale. Pentru noi apărarea și aplicarea cinstită a acestor 

gentina de la clasa muncitoare organizată pînă la burghezia națională nelegată de imperialism. Dar această cotitură spre stînga a vieții argen- tinene este urmarea luptei istorice îndelungate pe care clasa muncitoare a țării mele a început-o la sfîrșitul secolului trecut, prin crearea partidului socialist; a luptei care, în- cepînd din 1918, ci'nd a fost creat partidul comunist, a căpătat clarviziune sub influența revoluției ruse care a inaugurat era socialistă a lumii și care, de atunci, a găsit în exemplul Uniunii Sovietice un stimulent activ și o școală permanentă de internaționalism revoluționar. Ne putem deci da seama, în mod clar, dragi tovarăși români, cît de mult ne îmbărbătează și ne ajută victoriile dv..La această tribună s-a a- rnintit de noaptea lungă, tristă și solitară a lui Bălcescu, de sarcasmul amar și corosiv al lui Caragiale, de acel strigăt de zbucium și neliniște ai lui Eminescu, care răsună și în inimile noastre argentine- ne. în toate acestea era acumulată durerea și speranța poporului român, pe care cînd- va Sadoveanu a reușit să le îmbine în proza sa de inegalabilă perfecțiune, indicînd soluții autentice. (Aplauze). însă acea durere a fost risipită acum de lumina vie a României socialiste, prin realitatea unui om nou și a unei noi vieți. Aceasta este o cinste pentru dv., dragi tovarăși români, este o cinste pentru forța conducătoare, Partidul Comunist Român, constructorul lumii noi, cărora le transmit omagiul emoționant și recunoștința comuniștilor argentineni. (Aplauze repetate, prelungite).
izvorăsc din însăși natura imperialismului, ci și fapte cara pot fi încurajate și agravate de lipsa de unitate.Noi cunoaștem că mișcarea de eliberare din Bolivia se bucură de simpatia și solidaritatea lagărului socialist și știm că lupta noastră constituie, la rîndul ei, un sprijin efectiv la dezvoltarea din ce în ce mai accelerată a construcției socialismului în întreaga lume. De aceea, noi ne considerăm militanții unei cauze comune, de aceea noi dorim fierbinte ca unitatea mișcării comuniste internaționale să se întărească în mod real.Comuniștii bolivieni — a spus în încheiere vorbitorul — privesc cu entuziasm eforturile depuse de tovarășii români pentru rezolvarea a- cestei situații. Și de la această tribună, ne alăturăm glasului tuturor comuniștiloi’ care înțeleg caracterul hotărîtor pe care-1 are coeziunea mișcării comuniste internaționale pentru a învinge pe toate fronturile dușmanul imperialist. Construcția socialismului, avîntul revoluționar în toate țările socialiste și creșterea mișcărilor de eliberare națională impun această unitate combativă, sinceră și militantă.Să trăiască, și șă se dezvolte unitatea comunistă! Pentru democrație, pace și socialism, toți uniți, împotriva dușmanului imperialist. Trăiască al IX-lea Congres al comuniștilor români! (Aplauze repetate, puternice).

principii sînt inseparabil legate de lupta pe care o duce în prezent partidul și poporul nostru împotriva opresiunii imperialismului american și a oligarhiei autohtone și care trebuie să ducă la independența deplină politică și economică a patriei noastre. Arătînd că la sfîrșitul anului 1964, Conferința partidelor comuniste și muncitorești din America Latină a stabilit că unitatea fiecărui partid este o condiție necesară pentru a duce mai departe procesul revoluționar în fiecare țară, vorbitorul a spus că Partidul Comunist Columbian împărtășește din plin acest criteriu și consideră că unitatea mișcării comuniste internaționale este o cerință a intereselor păcii, grav amenințată de către agresiunile imperialiste din Vietnam, Republica Dominicană și alte regiuni ale lumii, cu ale căror popoare partidul nostru își exprimă deplina solidaritate. Această unitate este garanția cea mai sigură a dezvoltării victorioase a mișcărilor revoluționare și de eliberare națională. A- ceastă unitate o considerăm la fel de necesară și pentru asigurarea definitivă împotriva agresiunii imperialismului a glorioasei revoluții cubane, care constituie prin însuși exemplul său un stimulent viguros al mișcării revoluționare în țara noastră și din toată America Latină.Trăiască al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român! Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale! Trăiască pacea și prietenia între toate popoarele ! (Aplauze repetate, puternice).

Cuvîntarea de salut rostită

de PAUL TAGOE
Prieteni și tovarăși,Am venit la această tribună pentru a vă adresa un mesaj din partea unui alt partid socialist african, Partidul Popular al Convenției din Ghana. (Aplauze).Am venit aici, deoarece partidul vostru și partidul meu din Ghana au același o- biectiv — socialismul.Cele două țări ale noastre, România și Ghana, au scopuri și principii asemănătoare în multe privințe. Permiteți-mi, vă rog, să arăt că chiar și organul partidului nostru se numește Scînteia, la fel ca și organul partidului dv. (A- plauze). Ambele ziare propagă ideile luminoase ale socialismului.în numele Partidului Popular al Convenției din Ghana doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a asista la a- cest Congres istoric. Conducătorul și secretarul nostru general a vizitat nu de mult frumoasa dv. țară și a luat cunoștință de unele aspecte ale acestui oraș istoric, precum și de uriașa dezvoltare care are loc în țară pe tărîm social și economic.Cu prilejul acestei vizite, în 1961, conducătorul nostru, Osagyefo dr. Kwame Nkru- mah, a pus, împreună cu conducătorii partidului și gu

Cuvîntarea de salut a tovarășului

MANUEL TERRAZAS GUERRERO
Dragi tovarăși,Partidul nostru, Partidul Comunist Mexican, adresează Congresului Partidului Comunist Român frățesc, tuturor delegaților, un fierbinte salut revoluționar și urează sincer ca lucrările sale să fie încununate de succes deplin și să rezolve pînă la capăt sarcinile istorice pe care și le pune. (Aplauze).într-un moment deosebit de important și hotărîtor pentru situația internațională și lupta revoluționară a popoarelor, detașamentul de avangardă al poporului român ține cel deal IX-lea Congres al său. El face bilanțul marilor realizări și victorii de o amploare istorică, care umplu de bucurie pe revoluționarii și comuniștii din toate țările. Triumful socialismului în România permite să se întreprindă tot mai importante acțiuni pentru a atinge noi culmi în construcția socialistă, pentru a asigura muncitorilor și întregului popor român bunăstarea și fericirea pe care numai socialismul, comunismul și pacea le pot asigura.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican exprimăm omagiul nostru în legătură cu succesele obținute și salutăm pe făuritorii acgstor succese, comuniștii români. (Aplauze). Și pentru că, fără îndoială, veți dobîndi noi victorii, salutăm cu anticipație aceste victorii viitoare, convinși fiind că noii pași pe care îi. va face detașamentul marxist-leninist român, ca parte integrantă a mișcării comuniste internațio

Intr-o pauză a lucrărilor Congresului la standul de cârti Foto: AGERPRES

vernului dv., bazele unei prietenii minunate și trainice între România și Ghana. (A- plauze). De atunci, prietenia dintre popoarele noastre s-a dezvoltat prin stabilirea unor relații diplomatice, prin extinderea colaborării pe tărîm economic și comercial, prin participarea delegaților gha- nezi la unele acțiuni internaționale, care s-au desfășurat în acest oraș activ în continuă dezvoltare.Noi, cei din Ghana, am urmărit cu viu interes marile realizări în domeniul industriei și ritmul uimitor de dezvoltare economică a României sub conducerea dinamicului dv. partid, ritm ce reprezintă o caracteristică continuă de aproape 21 de ani, de la eliberarea țării dv. de sub jugui fascist.Sîntem mîndri că sărbătorim în același timp cu dv, a- ceeași dată calendaristică de mare însemnătate pentru noi : ziua de 6 martie. Pentru noi, 6 martie reprezintă aniversarea acelei zile din 1957 în care am eliberat scumpa noastră țară din cătușele barbarei instituții colonialiste, acțiune întreprinsă sub conducerea lui Osagyefo dr. Kwame Nkru- mah. Pentru dv. această zi marchează instaurarea în 1945 a primului guvern democratic în România, condus de dr. Pe

nale contemporane, vor fi pași de mare importanță istorică pe drumul pe care l-a trasat și a pornit, cu curaj și spirit revoluționar, pentru prima oară, spre victoria comunismului, marele partid al lui Lenin, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.Ne însuflețește, de asemenea, convingerea că cel de-al IX-lea Congres al avangărzii comuniste a poporului român va constitui un sprijin important și un jalon de seamă în lupta pentru pace, eliberare națională și socialism, în lupta pentru unitatea și coeziunea forțelor de care depinde, în primul rînd marea sarcină de a frîna pe agresorii imperialiști ce în încercarea lor de a stăvili lupta popoarelor pentru independență și libertate și de a-și asigura dominația în lume, pun din nou la cale agresiuni criminale, înrăutățesc situația internațională agra- vînd serios pericolul de război.Cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român este o dovadă grăitoare a faptului că în procesul dezvoltării mondiale, direcția și tendința principală sînt întărirea pozițiilor socialismului, dezvoltarea mișcării muncitorești mondiale, succesele clasei muncitoare într-o serie de țări capitaliste și creșterea impetuoasă a mișcării de eliberare națională în Asia, Africa și America Latină. Imperialismul nord-american dorește în zadar să schimbe mersul istoriei, recurgînd la acțiuni criminale împotriva popoarelor care își exercită dreptul lor la independență și libertate.Arătînd că în lume crește 

tru Groza, rezultat al luptei maselor populare. începînd de la 6 martie 1945 și respectiv de la 6 martie 1957, în țările noastre au avut loc multe evenimente. Dv. ați pornit pe calea înfăptuirii programului de dezvoltare națională, care s-a soldat cu succese de importanță istorică în dezvoltarea economică și social-culturală a țării dv. și a dus la schimbări importante în viața întregului dv. popor.La rîndul nostru, noi, în Ghana, am depus eforturi în vederea realizării unui program de dezvoltare tot atît de impresionant, și la ultimul congres de partid, ținut la Ku- masi (Ashanti) în 1962, a fost studiat cu grijă și adoptat programul pentru muncă și fericire al Partidului Popular al Convenției.Congresul a aprobat, de a- semenea, Statutul modificat al partidului. în urma adoptării acestui program, Partidul Popular al Convenției a elaborat planul de dezvoltare pe o perioadă de 7 ani, care are drept obiectiv construirea statului socialist și a unui sistem social echitabil, în care posibilitatea de liberă dezvoltare a unuia înseamnă posibilitatea de dezvoltare pentru toți. Cheia de boltă a programului nostru o constituie industrializarea țării și modernizarea 

tot mai mult indignarea și lupta împotriva intervenției S.U.A. în Vietnamul de sud și a bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, vorbitorul a spus : Dacă agresorii nu vor pleca din Vietnam și vor continua războiul, nu vor avea altă scăpare decît înfrîngerea cea mai rușinoasă. (Aplauze). A- cest lucru este dovedit de eroismul nemărginit al poporului vietnamez care se bucură nu numai de ajutorul multilateral al Uniunii Sovietice, al lagărului socialist, ci și de sprijinul, sub toate formele, al popoarelor latino-americane. (Aplauze).Subliniind că în lume crește, de asemenea, valul general de oprobiu și condamnare a invaziei și ocupării militare de către S.U.A. a Republicii Dominicane unde, ca și în Vietnam, Congo, Laos, trupele cotropitoare ucid patrioți și încalcă tratatele internaționale, vorbitorul a spus : Agresorii vor eșua, ei vor fi înfrînți. Ei nu vor putea frîna și nici zdrobi procesul crescînd de dezvoltare a luptelor popoarelor latino-americane pentru emanciparea lor și construirea unei vieți libere. Aceasta a demon- strat-o Cuba revoluționară cu eroismul și hotărîrea sa, avînd sprijinul lagărului socialist. A- ceasta o vor demonstra popoarele din Republica Dominicană, Venezuela, Guatemala și toate celelalte popoare.Pe o cale sau alta, într-o formă de luptă sau alta, în conformitate cu condițiile fiecărei țări și nu după planuri unice, țările noastre merg spre cucerirea libertății naționale și 

agriculturii noastre. Nu este surprinzător că Congresul dv. adoptă un măreț plan de electrificare de 10 ani, precum și planul de 5 ani pentru dezvoltarea economiei naționale.Sîntem încredințați că membrii Comitetului Central al partidului dv. au desfășurat o intensă activitate practică și teoretică în vederea pregătirii proiectului de Directive ale Congresului.De aceea, aș dori ca, în numele Partidului Popular al Convenției și al meu personal, să vă adresez felicitări pentru vasta dv. activitate rodnică. (Aplauze). Eforturile reciproce ale țărilor noastre în vederea dezvoltării naționale vor asigura pacea și prietenia în lumea întreagă și avem certitudinea că acestea vor triumfa.Am deosebita onoare de a vă transmite salutul lui Osagyefo dr. Kwame Nkrumah, conducătorul și secretarul general al partidului nostru. (Aplauze). De asemenea, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Popular al Convenției transmit salutări frățești Comitetului Central, partidului dv. (Aplauze).Comitetul nostru Central vă urează mult succes în lucrările dv. și în realizarea programului de dezvoltare continuă a tuturor domeniilor de activitate ale poporului român. (A- plauze).Trăiască prietenia dintre România și Ghana ! Trăiască pacea și prietenia în lumea întreagă ! Trăiască socialismul! Trăiască România ! (Aplauze repetate, puternice).
transformări revoluționare, cerute de situația lor actuală.în aceste condiții nu trebuie să se uite și să se ignoreze problema decisivă : coeziunea maximă și unitatea tuturor forțelor mișcării comuniste mondiale, baza necesară pentru dezvoltarea pe scară și mai largă a lagărului socialist, a mișcării muncitorești mondiale și a mișcării de eliberare națională, precum și a luptei pentru pace, pentru obținerea de noi schimbări în raportul de forțe pe plan mondial.Situația cere astăzi, mai mult ca oricînd, coeziune în lupta comună împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului de care să se zdrobească planurile a- gresorilor imperialiști și ațî- țătorilor la război.După ce a subliniat că astăzi se pune în mod imperios problema unității mișcării comuniste internaționale vorbitorul a spus în încheiere :Mexicul nu este o excepție în procesul ce a cuprins în prezent America Latină. Și în țara noastră crește lupta antiimperialistă și revoluționară ; cresc forțele care vor asigura triumful emancipării naționale și sociale. Acționînd pentru mobilizarea, unirea și organizarea maselor în jurul revendicărilor lor pentru făurirea frontului unic al tuturor forțelor democratice și patriotice, Partidul Comunist Mexican se străduiește să-și îndeplinească rolul său de a- vangardă în lupta muncitorilor și poporului mexican.Sîntem siguri că Congresul al IX-lea al P.C.R. va fi o mare contribuție la întărirea acestei lupte.Trăiască prietenia dintre poporul României socialiste și poporul mexican ! Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! Trăiască Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român ! (Aplauze repetate, puternice).



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

IOSEPH GARANG
Tovarăși,Din partea Partidului Comunist din Sudan, vă felicităm cu prilejul celui de-al IX-lea Congres și pentru marile realizări pe care le-ați obținut în construirea socialismului. 

(Aplauze). Poporul muncitor din România a transformat, într-o scurtă perioadă de timp, această țară dintr-un stat înapoiat într-o republică socialistă, dovedind astfel, o dată mai mult, superioritatea marxism-leninismului față de ideologia capitalistă. Fie ca marele popor român să continue să progreseze rapid sub steagul marxism-leninismului ! (Aplauze).Țara noastră și-a cîștigat recent independența. Avem mari probleme, dar principala problemă este lupta împotriva imperialismului și a neoco- lonialismului.
Cuvîntarea de salut a tovarășului

KJARTAN OLAFSSON
Scumpi tovarăși,Am plăcerea să transmit Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român cele mai cordiale salutări din partea Partidului Socialist Unit din Islanda. (Aplauze).Doresc să mulțumesc sincer Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru posibilitatea acordată partidului nostru de a trimite o delegație la acest Congres istoric.Am auzit multe despre marele succes pe care l-a obținut Partidul Comunist Român în țara sa pe calea socialismului și comunismului, însă noi am constatat că realitatea depășește cu mult tot ceea ce s-a spus aici. în trecut, în perioada capitalismului, bogățiile naturale ale României nu au fost folosite pentru bunăstarea poporului muncitor român, ci pentru obținerea de profituri în interesul exploatatorilor străini și autohtoni.Este cunoscut în lumea întreagă că sub conducerea gloriosului Partid Comunist Român, ponorul muncitor din România a cucerit puterea în țara sa, iar în ultimii 20 de ani a obținut cele mai mari victorii pe calea revoluției proletare și a progresului național.

Cuvîntarea de salut a tovarășului

JOSE MANUEL FORTUNY
Dragi tovarăși,Mă folosesc de cîteva momente prețioase ale lucrărilor mărețului dv. Congres pentru a transmite tuturor comuniștilor români și poporului României un călduros salut din partea Partidului Muncii din Guatemala, cu ocazia celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, salut care conține aplauzele noastre pentru realizările socialiste obținute sub conducerea înțeleaptă a partidului dv. și înfăptuite de harnicul popor român (Aplauze).Acum cîteva luni am avut ocazia să vizitez groaznica închisoare de la Doftana, unde au îndurat atîtea suferințe neuitatul tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej și alți tovarăși din conducerea Partidului Comunist Român. Atunci am înțeles că trebuia să fi avut o inimă dîrză pentru a nu te lăsa îngenunchiat în fața cruzimii reacțiunii române și a furiei dușmanului. Acum îmi este foarte clar că un partid călit prin exemplul conducătorilor care au făcut cinste titlului lor de comuniști este capabil să realizeze grandioasele planuri economice, sociale și culturale care au fost prevăzute în rapoartele tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Chivu Stoica, pentru a asigura poporului acestei frumoase țări 

o mai mare bunăstare materială și mari realizări culturale și sociale. (Vii aplauze).Permiteți-mi, tovarăși, să
Cuvîntarea de salut a tovarășului

GEORGES MAUVOIS
Dragi tovarăși,Vă aduc salutul Partidului Comunist din Martinica, ai poporului muncitor din Martinica, o mică insulă situată la 10 000 km de țara dv. (Aplauze).Vă adresez acest călduros salut cu prilejul celui de-al IX-lea Congres al dv., tovarăși membri ai Partidului Comunist Român, care ați luat în propriile mîini destinele țării și spre care se în-

Țara noastră a devenit independentă în 1956 și poporul nostru a nutrit mari speranțe de progres economic și cultural. Dai’ guvernele burgheze care au preluat frînele puterii de la englezi nu au avut nici un program concret. Dimpotrivă, ele au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a proteja în țara noastră interesele economice și politice imperialiste.In 1958, demonstrațiile puternice, sub conducerea Partidului Comunist, au atins o amploare fără precedent. Guvernul de dreapta din acel timp a pus la cale, sprijinit de reprezentanții imperialismului american și de ofițerii reacționari din rindurile armatei, un puci militar contrarevoluționar.Timp de șase ani, poporul nostru a luptat împotriva dictaturii militare. Partidul Co-

Cel care a aflat din istoria Partidului Comunist Român cîți dintre cei mai buni fii ai clasei muncitoare au fost închiși în închisorile foștilor stă- pînitori și cum au transformat ei aceste închisori în universități ale mișcării .muncitorești, acela va fi în mod inevitabil și mai puternic impresionat de nemărginita forță a idealurilor și teoriilor comuniste,, care au dat oamenilor curajul și mijloacele pentru a face față tuturor torturilor și prigoanelor. (A- 
plauze). Din asemenea exemple de curaj în luptă, în cele mai grele condiții, sub jugul asupririi fasciste, a învățat multe și va mai învăța întreaga mișcare muncitorească internaționalăDar în celulele întunecoase ale Doftanei a fost aprinsă seînteia care luminează acum calea poporului român spre o viață mai bună.Este o mare bucurie pentru noi, reprezentanții unui popor care se numără printre cele mai mici din lume, să ne a- flăm aici, în mijlocul numeroaselor delegații ale partidelor comuniste și muncitorești. Noi știm că victoriile unui partid constituie un ajutor și pentru celelalte partide și că internaționalismul proletar și 

vă spun că noi comuniștii din Guatemala ne bucurăm din toată inima de victoriile dv. legitime care constituie o mîn- drie a poporului, a partidului dv. și a întregii mișcări comuniste internaționale (Aplauze 
puternice).Este uimitor să poți constata că numai după 20 de ani de la eliberare din lanțurile ocupației fascisto-hitleriste, țările eliberate din Europa centrală și răsăriteană și-au schimbat înfățișarea, construiesc societatea socialistă și transformă republicile populare în republici socialiste.Acest fapt grandios este chemat să exercite o atracție enormă spre socialism în rîn- durile muncitorilor, țăranilor mai conștienți și intelectualilor din țara mea. Vorbitorul a adăugat apoi că progresele în domeniile democrației socialiste, libertății creatoare a artei și culturii sporesc forța de atracție a exemplului țărilor socialiste.Succesele industrializării dv., izbînzile cooperativelor agricole, cuceririle revoluției culturale și tehnice ău fost obținute în ciuda îngrădirilor impuse timp îndelungat de războiul rece, de situarea pe poziții de forță și pe inarginea prăpastiei unui război, care au constituit linia politică imperialistă.Aceasta ne face să ne gîn- dim că succesele dv. vor fi și mai mari dacă se va îmbunătăți climatul internațional și se va asigura pacea în lumea întreagă. Desigur, ne 

dreaptă privirile oamenilor muncii din lumea întreagă.înfăptuind cu succes mărețele sarcini pe care istoria vi le-a încredințat, făcînd ca în țara dv. să triumfe revoluția socialistă, instaurînd o societate nouă, bazată nu pe exploatarea omului de către om, pe egoism, ci pe munca liberă și frățească, rezolvînd cu succes sarcinile construcției socialiste și ale ridicării în- tr-un ritm rapid a bunăstării materiale și spirituale a poporului, asigurînd o rapidă 

munist s-a aflat în primele rînduri ale acestei lupte. în 1961, Partidul Comunist a lansat chemarea pentru grevă politică generală și rezistență civilă. Justețea liniei partidului nostru a fost dovedită trei ani mai tîrziu, cînd poporul a declarat o grevă politică generală și, la 21 octombrie 1964, a răsturnat cu mîinile goale dictatura militară. (Aplauze).Revoluția din 21 octombrie a fost o revoluție național-de- mocratică, care a cuprins nu numai pe muncitori, ci toate clasele și păturile revoluționare, inclusiv burghezia, națională, Revoluția a însemnat o mare înfrîngere pentru imperialism și pentru reacțiunea autohtonă. Lozinca ei principală a fost democrație în toate sferele vieții și o politică internă și externă antiimpe- rialistă.

țelurile noastre comune ne u- nesc pe toți.Partidul nostru, Partidul Socialist Unit din Islanda, luptă pentru socialism în țara noastră, pentru îmbunătățirea vieții poporului muncitor din Islanda, împotriva bazelor a- mericane din Islanda și împotriva participării țării noastre la blocul militar imperialist N.A.T.O. (Aplauze).în istoria sa milenară, poporul islandez nu a participat niciodată la vreun război. Dorim să păstrăm această tradiție și în zilele noastre, cînd popoarele lumii au nevoie mai mult ca oricînd de pace. Totuși, sîntem de părere că lupta ce se duce pe plan internațional între imperialism și forțele socialismului și ale mișcărilor de eliberare a popoarelor asuprite este și cauza noastră.Pentru noi este clar că mina imperialismului, care, prin bazele americane și infiltrarea capitalului monopolist străin în Islanda amenință coexistența și existența independentă a națiunii noastre, este a- ceeași mînă sîngeroasă care bombardează combativul popor vietnamez, aruneînd în luptă ultimele forțe ale capitalismului in descompunere, atunci cînd popoarele doresc 

referim la o pace dinamică, care să nu excludă ci să ușureze eliberarea tuturor popoarelor subjugate și dependente, care să permită fiecărui popor să-și aleagă singur soarta sa, care să deschidă drumul progresului și democrației în întreaga lume.în continuare, vorbitorul s-a referit la agresivitatea crescîn- dă pe care o manifestă imperialismul american, care pe de o parte rostește cuvinte ipocrite de pace, iar pe de altă parte aruncă foc și bombe în Republica Democrată Vietnam, duce un război murdar în Vietnamul de sud, intervine cu brutalitate în Republica Dominicană și înarmează mîna revanșarzilor din Germania occidentală și Japonia.Subliniind că situația obiectivă internațională ne cere unitate de acțiune, înțelegeri concrete, coeziunea lagărului socialist și a mișcării comuniste internaționale, vorbitorul a spus.:Popoarele indignate cer să se pună capăt agresiunii imperialiste în Vietnam, să se respecte acordurile de la Geneva, să fie retrase trupele americane din Vietnamul de sud, să fie lăsat poporul să-și aleagă propria soartă fără nici un amestec străin. De asemenea, popoarele iubitoare de pace cer retragerea forțelor de ocupație din Republica Dominicană, să fie lăsată în pace Cuba. Dar, pentru ca aceste cereri legitime să aibă succes, a arătat vorbitorul, este necesară unitatea lagărului socia- 

dezvoltare culturală, vă afirmați în mod strălucit ca fii demni ai patriei dv. (Aplauze), în același timp, nimeni nu poate trece cu vederea faptul că dv. îndepliniți o datorie in- ternaționalistă, deoarece ne oferiți nouă, tuturor comuniștilor din țările coloniale ca și din țările capitaliste, dovada concretă că socialismul — cauza pentru care noi mobilizăm popoarele noastre Ia luptă — corespunde unei realități bogate care încă de pc acum schimbă fața întregii societăți și o transformă în-

Sub guvernul instaurat în octombrie de către revoluție au fost abrogate cele mai reacționare legi antidemocratice. Sudanul a adoptat o politică externă antiimperialis- tă și a acordat ajutor material și moral glorioasei revoluții a poporului congolez. Au fost făcute încercări serioase de a rezolva problema națională în partea de sud a țării, femeile au obținut pentru prima oară drept de vot. (A- plauze).Revoluția nu a fost însă dusă pînă la capăt. Cauza principală a fost absența unei aripi înarmate care să fi măturat de pe scenă pe toți reacționarii. în martie 1965, forțele reacționare au izbutit, cu ajutorul imperialismului american, să înlăture guvernul revoluționar, a spus vorbitorul, dar victoria reacțiunii este de scurtă durată. Baza revoluției există și, a arătat el, nu va trece mult pînă cînd poporul- se va afirma. Sîntem optimiști și vom izbîndi. (Aplauze).Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale ! Trăiască pacea, libertatea și socialismul ! Trăiască Partidul Comunist Român ! (Aplauze repetate, puternice).
să-și ia soarta în propriile lor miini.După ce a arătat că- victoriile remarcabile ale socialismului în lume, la care Partidul Comunist Român a adus o importantă contribuție, ajută ■mult popoarele și clasele asuprite, în lupta împotriva imperialiștilor, a spus :Ne-au impresionat mult cele auzite aici la Congres despre mărețele cuceriri ale Partidului și poporului român.Rapoartele concrete și cuprinzătoare prezentate de tovarășii români din conducere au arătat în mod convingător că planul cincinal privind dez- .voltarea economiei și planul de zece ani privind valorificarea resurselor energetice și electrificarea țării sînt realiste și vor fi înfăptuite de către harnicul popor al Romă - niei socialiste. Sub conducerea Partidului Comunist Român poporul muncitor al a- cestei țări frumoase și bogate va ridica continuu nivelul material și cultural și va păși înainte pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze).In încheiere, doresc să transmit încă o dată Partidului Comunist Român și poporului român urări frățești din partea Partidului Socialist Unit din Islanda. (Aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască unitatea mișcării muncitorești internaționale I (Aplauze repetate, 

puternice). , 
list și a mișcării comuniste internaționale.Țara noastră, Gutemala, a a- vut de suferit de pe urma intervenției permanente a Statelor Unite din momentul în care imperialiștii au răsturnat în 1954 regimul democratic și revoluționar al lui Jacobo Ar- benz. De atunci, contrarevoluția a. închis orice cale pașnică de cucerire a puterii de către forțele democratice și progresiste din țara noastră. Ana- lizînd profund această situație și tradiția istorică a Guate- malei, partidul nostru s-a văzut obligat să recurgă la calea armată. Folosim toate formele de luptă legale și ilegale, apelăm întotdeauna la mase, dar problema noastră fundamentală este că revoluția din Guatemala se vede obligată să pășească pe calea luptei revoluționare armate a poporului, linie adoptată de partidul nostru în ședința plenară a C.C. din martie a.c. Subliniind încă o dată necesitatea coeziunii întregului lagăr socialist și a unității de acțiune a întregii mișcări comuniste internaționale, vorbitorul a spus în încheiere :

Tovarăși,Vă dorim succese în îndeplinirea mărețului plan cincinal și a planului energetic de 10 ani. Sîntem siguri, că le veți îndeplini. (Vii aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască Republica Socialistă România ! Trăiască internaționalismul proletar și unitatea mișcării comuniste internaționale ! (Aplauze re
petate, puternice).

tr-o lume a libertății și (••••- cirii. (Vii aplauze).

Dragi tovarăși,în fața noastră, a țărilor coloniale, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a deschis o eră nouă, era în care popoarele ținute sub jugul colonial nu mai sînt singure în fața asupritorilor. în această nouă perioadă istorică pe care o trăim, existența Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste, permanenta și rodnica lor activitate interna- ționalistă asigură fiecărui popor asuprit condiții noi, cînd brațul imperialiștilor și al colonialiștilor nu mai are aceeași libertate de a lovi, cînd fiecare popor, oricît de mic ar fi, mobilizîndu-și resursele revoluționare și sprijinindu-se în mod just pe mișcarea revo

luționară mondială, poate să-și găsească drumul libertății și progresului.în Martinica, Guadelupa, Reunion, partidele comuniste, care se află în fruntea clasei muncitoare și a poporului, ridică sus steagul luptei anticolonialiste, al luptei pentru socialism.Avînd drept obiectiv imediat
Telegramă adresată Congresului

Comuniștii din Martinica transmit Congresului dv. salutări 
frățești și urări de noi succese în construcția socialismului. 
Ei urează ca Congresul dv. să-și aducă contribuția la unita
tea mișcării comuniste internaționale, la întărirea acțiunii

eomune împotriva imperialismului, la sprijinirea mișcării de 
eliberare națională și la apărarea păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICA

Cuvîntarea de salut a tovarășului

FUAD NASSAR
Dragi tovarăși delegați la 

cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român,Vă rog să-mi permiteți să Vă transmit dumneavoastră și prin dv. tuturor comuniștilor și poporului român prieten cele mai călduroase salutări frățești din partea Comitetului Central al P.C. din Iordania și a tuturor comuniștilor, precum și a tuturor oamenilor progresiști din țara noastră. 
(Aplauze).Am ascultat cu mare atenție Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și cuvîntările multor delegați : muncitori, țărani și intelectuali, cuvîntări pline de entuziasm în care pulsează viața și optimismul și care exprimă o încredere fermă în popor, partid și viitor.Aceasta este, de asemenea, o expresie a voinței noului cetățean român, a comunistului, hotărît să construiască socialismul pe plaiurile frumoasei dv. țări. (Vii aplauze).Toți comuniștii și toți oamenii progresiști din Iordania privesc cu mare admirație strălucitele realizări obținute de poporul român sub conducerea gloriosului dv. partid și salută din toată inima munca pașnică, creatoare a eroicului dv. popor. (Aplauze). Ei au convingerea deplină că lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., care demonstrează încredere și însuflețire, constituie o forță uriașă pentru obținerea de victorii din ce în ce mai mari.

Astăzi, în jurul orei 11, pos

turile noastre de radio și te

leviziune vor transmite din sala 

Palatului R. P. Române ședința 

de închidere a lucrărilor Con

gresului al IX-lea al Partidului 

Comunist Român.

(Agerpres)

Un grup de delega/i într-o 
pauză a lucrărilor Congre

sului

Foto: AGERPRES

Vizitele delegațiilor unor partide 
comuniste și muncitorești 

care participă la cel de-al IX-lea 
Congres al P. C. R.

Delegațiile unor partide comuniste și muncitorești și ale altor partide democratice care participă la lucrările celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. au. continuat să facă în cursul zilei de vineri vizite în Capitală și în țară.Membrii delegației Partidului Comunist Chinez, în frunte cu Den Siao-pin, au fost oaspeții cooperativei agricole de producție „Prietenia ro- mâno-chineză“ din comuna Munteni-Buzău, regiunea București. La încheierea vizitei, în numele delegației P.C. Chinez, Den Siao-pin a dăruit cooperativei două tractoare. Președintele cooperativei agricole de producție „Prietenia româno-chineză“ a mulțumit 

autonomia țărilor noastre, noi luptăm în alianță cu forțele democratice din lumea întreagă, mai ales cu partidele frățești din cadrul mișcării comuniste internaționale și, în- trucît aceasta este în natura firească a lucrurilor, în alianță, în primul rînd, cu Partidul Comunist Francez, care,

Dragi tovarăși,Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la acest Congres și cuvîntările delegaților constituie o expresie a marii atenții pe care o acordă P.C.R. cauzei unității mișcării comuniste internaționale și unității țărilor sociali: xAceastă măreață și primordială problemă care devine pe zi ce trece din ce în ce mai actuală constituie principalul factor de zădărnicire a agresiunii americane împotriva poporului vietnamez și pentru a pune capăt intervenției a- mericane în Republica Dominicană și în alte părți ale lumii și pentru a preîntîmpina un nou război mondial și a menține pacea în lume.Devotamentul față de cauza comunismului, marxism-leninismului și internaționalismului proletar și simțămîntul deplin al datoriei istorice față de mișcarea comunistă mondială cer nu. evidențierea a ceea ce desparte, ci a ceea ce unește, și cît de mărețe sînt țelurile care unesc pe comuniștii și toate forțele revoluționare din lume, lupta comună împotriva imperialismului și războiului, pentru pace, pentru eliberare, democrație și socialism. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,Ca rezultat al luptei continue a poporului nostru și datorită luptei crescînde a popoarelor din Orientul Arab, în ultimul timp s-au realizat unele acțiuni pozitive în viața 

pentru acest dar și, la rîndul său, a oferit daruri membrilor delegației P. C. Chinez.Delegația Partidului Socialist Unit din Germania condusă de Walter Ulbricht a vizitat ansambluri noi de locuințe din Capitală. Membrii delegației Partidului Comunist Bulgar în frunte cu Todor Jivkov au făcut o vizită la complexul pentru creșterea și îngrășarea porcilor din comuna Ulmeni, raionul Oltenița.Delegația Partidului Comunist Francez, condusă de Jeannette Thorez Vermeersch, a vizitat în cursul dimineții cooperativa agricolă de producție „8 Martie“ din comuna Chirnogi, regiunea București, iar după-amiază Uzinele cons

pe plan național, luptă împotriva colonialismului francez, a arătat vorbitorul.
Dragi tovarăși,Este o cinste și o mare bucurie pentru delegatul Partidului Comunist din Martini- ca de a se afla la Congresul 

politică a Iordaniei. Astfel, conducătorii Iordaniei au început să abandoneze politica de dependență absolută față de imperialism, tinzînd să urmeze politica neangajăriî și să îmbunătățească relațiile cu țările arabe eliberate și țările socialiste. în luna aprilie, anul acesta, s-a decretat o amnistie generală a tuturor deținuților politici. Toate acestea, a spus vorbitorul, sînt cuceriri ale poporului arab iordanian, cu toate că, conducătorii Iordaniei continuă să se posteze pe poziții negative în multe probleme interne și externe, în special poziția lor față de libertățile democratice. După ce se referă la legile stării excepționale și de îngrădire a forțelor democratice, vorbitorul a spus : Partidul nostru luptă neobosit pentru unirea tuturor forțelor patriotice și progresiste într-un front unit, pentru continuarea luptei în slujba cauzei independenței politice și economice a Iordaniei și pentru eliberarea țării de sub dominația neocolomalismului și aducerea ei pe calea democrației și progresului social. (Aplauze).

Dragi tovarăși,Marile victorii obținute de mișcarea de eliberare arabă, și în special de Republica Arabă Unită și Algeria, trezesc ura imperialismului și-1 fac să-și întețească comploturile împotriva popoarelor arabe. Vorbitorul s-a referit în această privință la înarmarea Izraelu- lui și acțiunile acestuia împo

tructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești.în cursul dimineții, delegațiile Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Bo- huslav Lastovicka, și Partidului Popular Revoluționar Mongol, în frunte cu Damdin- javin Maidar, au făcut o vizită la rafinăria și combinatul petro-chimic de la Brazi.Membri ai delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice au vizitat Podul Prieteniei de la Giurgiu.Delegația Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Unită, condusă de Hussein Khallaf, a vizitat Muzeul Satului. Alți oaspeți au vizitat întreprinderi industriale din Capitală: delegatul Partidului 

dv., aici unde bate pulsul României muncitoare, pulsul mișcării comuniste internaționale.Trăiască România Socialistă ! Trăiască unitatea victorioasă a mișcării revoluționare mondiale ! (Aplauze puternice, 
repetate).

triva țărilor arabe, la intervenția imperialistă împotriva Republicii Arabe Yemen și încercările repetate ale imperialismului de a submina relațiile de prietenie a popoarelor arabe cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste.Pentru realizarea scopurilor lor agresive, imperialiștii exploatează unele fenomene negative și periculoase în mișcarea de eliberare arabă, ca : lipsa unității forțelor revoluționare în lumea arabă, slăbiciunea solidarității arabe, continuarea războiului împotriva kurzilor din Irak și reprimarea comuniștilor în multe țări arabe.Comuniștii și toți oamenii progresiști din Iordania, pe care îi îngrijorează mult a- ceste fenomene periculoase, au depus și vor depune eforturi, împreună cu toate forțele progresiste din țările arabe, pentru a lichida toate aceste obstacole din calea mișcării de eliberare arabe, pentru a continua cu succes lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismultți și a aduce popoarele arabe pe calea eliberării depline a democrației, a progresului social și unității ara.be. (Aplauze).

Dragi tovarăși,Poporul și partidul nostru, ca și întreaga lume progresistă, condamnă agresiunea a- mericană împotriva eroicului popor vietnamez și-și exprimă solidaritatea frățească și fermă cu el.Dorim succese Congresului dv. și noi victorii poporului român ! (Vii aplauze).Trăiască eroicul popor român și gloriosul său partid comunist ! Trăiască prietenia dintre popoarele și partidele noastre ! Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale ! 
(Aplauze repetate, puternice).

Comunist din Marea Britanie, James Reid, a vizitat Uzinele „Electroaparataj“; delegația Partidului Popular al Convenției din Ghana, condusă de Paul Tagoe, Fabrica de confecții și tricotaje București, iar Ibrahim Bakri, membru al delegației Partidului Comunist Sirian, întreprinderea Filatura românească de bumbac.Membrii delegației Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, în frunte cu Vincenzo Ansanelli, au făcut vizite gospodăriei agricole de stat din comuna Tărtășești, raionul Răcari și cooperativei a- gricole de producție „Drumul belșugului“ din comuna Pot- logi, raionul Titu.Delegatul Partidului Comunist din Uruguay, Jose Luis Massera, împreună cu membrii delegației Partidului Comunist Mexican, condusă de Ma- nuel Terrazas Guerrero au vizitat șantierul Hidrocentralei „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe rîul Argeș, iar delegațiile Partidului Socialist Unit din Islanda, în frunte cu Kjar- tan Olafsson, și Partidului Comunist din Danemarca în frunte cu Gelius Lund, au făcut după-amiază o vizită prin noi cartiere ale Bucureștiului.(Agerpres)



AL IX-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

purnim ecou mmnoML
(Urmare din pag. I) 

cererilor înaintate Congresu
lui necesită un timp mai în
delungat, Congresul să însărci
neze noul Comitet Central, 
ce va fi ales, să ia măsuri 
pentru rezolvarea memoriilor 
prezentate Congresului de un 
număr de persoane privind 
reexaminarea situației lor de 
partid.

Congresul a aprobat în una
nimitate propunerea Comisiei.

Din însărcinarea Comisiei 
de redactare a proiectelor de

Vesti
5

din industrie
• La marele Combinat chimic 

din Tîrnăveni, brigăzile maiștri
lor comuniști Octavian Chinciu- 
șan și Szabo Andrei care deser
vesc cea mai modernă instalație 
de fabricație a carbidului, reali
zează în aceste zile pe oră de 
funcționare aproape 10 tone car
bid, față de 8,4 tone cît preve
deau parametrii proiectați. Este 
cel mai mare indice obținut pînă 
în prezent la folosirea acestor 
instalații. Din cantitatea de car
bid dală peste plan de chimiștii 
din Tîrnăveni în acest an se 
poate produce peste 800 tone po- 
liclorură de vinii. în același timp, 
calitatea carbidului a atins cel 
mai înalt nivel din istoria com
binatului.

• Pe șantierul furnalului de 
1000 mc de la Hunedoara, în
trecerea a căpătat în ultimele zile 
și mai multă însuflețire. După ce 
a terminat construcția coșului de 
fum cu 7 zile înainte de termen, 
colectivul șantierului a înregistrat 
un nou succes, terminarea stației 
de epurare fină a gazelor, și în
ceperea montajului la blindajul 
metalic al nreîncălzitorului de 
aer. în scopul accelerării ritmului 
construcțiilor se desfășoară o ac
țiune susținută pe mai multe 
fronturi de lucru. în timp ce 
constructorii toarnă betoanele, 
montorii pregătesc construcțiile 
metalice ce urmează a fi așezate 
w fundațiile proaspăt turnate.(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii

nationale a Republicii

Arabe UniteMohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. la București, a oferit vineri după- amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite.Printre invitați se aflau Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.A fost prezentă și delegația Uniunii Socialiste Arabe în frunte cu Hussein Khallaf, ministrul relațiilor culturale cu străinătatea al R.A.U., secretar pentru ideologie și o- rientare în Uniunea Socialistă Arabă, care participă la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.
★Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Arabe Unite, ambasadorul R.A.U. la București, Mohamed Fahmy Hamad, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

• În prima zi a turneului inter- 
națoinal de fotbal care loc în .ora
șul Gottwaldow (R. S. Cehoslova
că) și la care participă selecțio
natele mai multor orașe europene 
s-au înregistrat rezultatele : I’raga 
— Viena 7—2 (5—1). Cele mai 
multe puncte ale învingătorilor au 
fost marcate de Smolik (4). Buda
pesta—Gottwaldov 7—0.

® Sîmbătă și duminică la Buda
pesta se desfășoară întțlnirea in
ternațională de atletism dintre 
echipele de juniori și junioare ale 
R. P. Ungare și R. P. Române. 
Lotul nostru reprezentativ cuprin
de printre alții pe proaspeții cam
pioni republicani la seniori Mi- 
haela Peneș, Viorel Suciu, Iosif 
Naghi, Gh. Costache, precum și 
pe Ana Beșuan, Șerban Ion, Clau- 
dia Iacob, Sanda Angelescu etc.

• Pentru campionatul mondial 
de handbal în 11 care se va des
fășura în anul 1966 în Austria 
și-au anunțat participarea pînă în 
prezent selecționatele R. D. Ger
mane, R. F. Germane, Elveției. 
Poloniei, Olandei, Portugaliei și 
Austriei.

• Selecționatele de fotbal ale 
Turciei, Iranului și Pakistanului 
participă la un turneu internațio
nal care se desfășoară la Teheran. 
In prima zi de întreceri reprezen
tativa Turciei a întrecut formația 
Pakistanului cu scorul de 3—1. 

hotărîri și rezoluții, tovarășul 
Manea Mănescu a supus spre 
aprobare delegaților Proiectul 
de rezoluție a celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, elaborat pe 
baza raportului Comitetului 
Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a celorlal
te documente ale Congresului, 
a dezbaterilor și a propuneri
lor făcute în cadrul acestora.

Congresul a adoptat în una
nimitate Rezoluția Congresului

AU TERMINAL

RECOLTATUL
Zilnic noi gospodării agricole 

de stat anunță terminarea recol
tării griului. Pînă la 23 iulie, 
gospodăriile agricole de stat din 
12 trusturi, printre care Bucu
rești, Călărași, Slobozia, Galați, 
Brăila, Fetești, Urziceni au în
cheiat cu succes această lucra
re. In alte 9 trusturi strîngerea 
recoltei se apropie de sfirșit. 
Muncind cu hărnicie și folosind 
din plin fiecare oră, mașinile și 
celelalte utilaje, lucrătorii din 
gospodăriile agricole de stat din 
întreaga țară au recoltat griul de 
pe mai mult de 80 la sută din 
suprafața cultivată.

In bilanțurile pe care le fac, 
în acest an, gospodăriile de stat 
înscriu producții bune de grîu, 
care răsplătesc munca lucrători
lor, grija permanentă pentru în
zestrarea unităților cu mașini și 
utilaje moderne. GAS lvănești 
a obținut o producție medie de 
4 200 kg grîu la ha de pe în
treaga suprafață cultivată de 
3 300 ha. GAS Lehliu și Valea 
Argovei au realizat producții de 
puste 4 000 kg grîu la ha. Nume
roase alte unități, printre care 
Dîlga, Dragalina, Drumul Subți
re, Jegălia și Stupina au obținut 
recolte medii de 3 500—4 000 kg 
grîu la ha.

★
In. cursul zilei de vineri, ță

ranii cooperatori și lucrătorii 
din gospodăriile de stat din 
regiunea Ploiești au rapor
tat Congresului Partidului că 
au terminat de strîns re

Cinema tografeDE-AȘ FI HARAP ALB: Patria: (orele: 10,30; 15; 17,30;20.30) , Miorița (orele 9,30; 13;16,30; 20. BRĂȚARA DE GRA- NATE: Republica (orele: 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15;UN LUCRU FĂCUT LA TIMP: Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Festival (orele 9; 11,30; 13,45;16,15; 18,45; 21,15; Festival- grădină (ora 20,30), Arta (orele 11; 15,45; 18,15; 20,45), Doi- na-grădină (ora 20,15), Arta- grădină (ora 20,15). PRELU- DIO 11: Carpați (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 20,45), Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). PENSIUNEA BOULANKA: București (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Modern(orele: 9; 11,30; 14; 16,30; 19;21.30) , Progresul-grădină (ora20.30) , Arenele Libertății (ora20,45). FEMEIA NECUNOSCUTĂ: Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; Capitol-grădină (ora 20,15). EROI CURAJOȘI CA TIGRII: Central (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45). NEAMUL ȘOI- MĂREȘTILOR: Lumina (orele 10; 13,15; 16,45; 20), Volga (o- rele 9,45; 13; 16,15; 19,30). TOVARĂȘII: Union (orele: 15; 18; 21). PROGRAM PENTRU COPII, ora 10 și ÎNTÎLNIRE CU SPIONUL (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Doina FILME DOCUMENTARE : Timpuri noi (orele 10—21 în continuare). CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE: Giu- lești (orele 16; 18,15; 20,30), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎMPLAT: Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). NUNTĂ CU PERIPEȚII: înfrățirea între popoare (orele 15,30; 18;20,30),  Crîngași (orele 16; 18,15;

• Incepînd de 
mîine timp de 
două săptămini 
în Sala Cazinou
lui din Sinaia se 
vor desfășura în- 
trecerile celei de 
a XH-a ediții a 

campionatului
nondial universitar de șah pe 
echipe la care participă reprezen
tanți din 17 țări, printre care 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, 
Olanda, Izrael, Tunisia, România 
etc.

Deoarece sînt înscrise mai mult 
de 14 țări, competiția din acest an 
se va desfășura în două etape : 
un turneu preliminar care va avea 
loc între 25 iulie și 1 august și un 
turneu final care se va disputa 
între 2 și 9 august.

Fiecare echipă este formată din 
6 jucători (patru titulari și două 
rezerve). Formația tării noastre 
va avea în frunte pe campionul 
mondial de juniori, Florin Gheor
ghiu, ceilalți componenți fiind V. 
Georgescu, M. Nacu, C. Partoș, 
M. Pavlov și T. Stanciu. 

ai IX-lea ai Partidului Comu
nist Român.

In sală domnește o mare în
suflețire, asistența în picioare 
aplaudă puternic, se ovațio
nează îndelung.

In ședința de după-amiază 
s-a trecut la ultimul punct al 
ordinei de zi: Alegerea Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Comisiei 
Centrale de Revizie, la care 
au participat numai delegații 
la Congres.

Lucrările Congresului con
tinuă.

(Agerpres)

colta de grîu și secară de pe 
toate cele peste 139 000 ha cul
tivate. Succesul se datorește 
hărniciei oamenilor muncii de 
pe ogoarele regiunii, măsuri
lor organizatorice și tehnice 
întreprinse de organizațiile de 
partid și de stat, de Consiliile 
agricole pentru folosirea din 
plin a fiecărei zile bune de 
lucru, a întregului parc de 
mașini și utilaje proprii. In 
prezent, continuă intens tre
ieratul.

Pe terenurile de pe care s-a 
strîns recolta, mecanizatorii 
au executat arături pe o su
prafață de aproape 22 000 ha. 
De cîteva zile au început și 
celelalte pregătiri pentru în- 
sămînțările de toamnă ■— con
diționarea semințelor și ale
gerea terenurilor pe care ur
mează să se cultive grîul.

★
Cooperativele agricole din ra

ioanele Sînnicolau Mare și Mol
dova Nouă au terminat recol
tatul griului. Aplicînd la timp un 
întreg complex de măsuri agro
tehnice și folosind sămînța din 
soiuri de mare productivitate, 
cooperativele agricole obțin re
colte bune de grîu. In alte, trei 
raioane din Cîmpia Banatului, 
Timișoara, Arad și Deta se re
coltează ultimele suprafețe. O 
dată cu strîngerea recoltei, me
canizatorii din regiune au arat 
pînă acum peste 34 000 ha.

(Agerpres)

20,30).  SĂRITURĂ IN ÎNTUNERIC: Excelsior (orele 10;12,15; 15; 17,15; 20), Flamura (orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). WINNETOU: Dàcia (orele 9-- 13,30 în continuare, 16; 18,30; 21), Popular (orele 10,30; 16; 18,30; 21). FIUL CĂPITANULUI BLOOD: Buzești (orele 10,30; 15; 17,30; 20), Rahova (orele 15; 17,15; 19,30; 21),Buzești-grădină (ora 20,30), Rahova-grădină (ora 20,30). CÎND MARTIN AVEA 14 ANI: Moșilor (orele 16; 18,30). ÎNTÎLNIRE LA ISCHIA: Bucegi (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 21), Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 21), Melodia (orele 9; 11,30; 13; 16,30; 19; 21), Stadionul Dinamo (ora 20,15), Bucegi-grădină (ora 20,30), Tomis (orele 20,30). NEVASTA NR. 13: Unirea (orele 16; 18,15); Unirea-grădină (ora20,30).  RABY MÂTYĂS: Flacăra (orele 16; 18;20), Munca (orele 16 ; 18,15 ;20,30).  NU TE ATINGE DE FERICIRE : Vitan (orele 16 ; 18 ; 20). ANIMALELE : Cosmos (orele 16 ; 18 ; 20). IVA- ILO : Viitorul (orele 16 ; 18,15 ;20,30).  PE URMELE LUI AH- MED : Colentina (orele 16 ; 18,15 ; 20,30). JUNGLA TRAGICĂ : Floreasca (orele 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). CRONICA UNUI BUFON : Progresul (orele 15,30 ; 18 ; 21,15). MERII SĂLBATICI : Lira (orele 15,30 ;18 ). CASA RICORDI : DrumulSării (orele 15 ; 17,30 ; 20).SPRE CULMI : Ferentari (orele 15 ; 17 ; 19 ; 21). DE DOI BANI VIOLETE (orele 15 ; 17 ;19 ; 21). AMERICA, AMERICA : Pacea (orele 16,15 ; 19,30). BUFONUL REGELUI : Lira- grădină (ora 20,30). ARENA CIRCULUI : Moșilor-grădi-nă (ora 20,30).

U. R. S. S.MOSCOVA 23 (Agerpres). — Ziarul „Pravda“ de vineri publică o corespondență a trimișilor săi speciali la cel de al IX-lea Congres al P.C.R., F. Vidrașcu și A. Lukoveț intitulată : „Forța partidului constă în legăturile sale cu masele. „Congresul comuniștilor români, se spune în corespondență, analizează succesele dobîndite și perspectivele dezvoltării pe mai departe a României socialiste, căile de transpunere în viață a programului prezentat de partid pentru anii viitori“.Relatări în legătură cu desfășurarea lucrărilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. publică și alte ziare sovietice. Sub titlul „Forul comuniștilor români își continuă activitatea“, ziarul „Komso- molskaia Pravda“, referindu- se la cuvîntările rostite la Congres scrie că P.C.R. își va aduce în continuare întreaga contribuție la consolidarea u- nității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Ziarul arată că din aceste cu- vîntări reiese că în împrejurările de azi, coeziunea și u- nitatea partidelor comuniste și muncitorești, precum și a țărilor socialiste, constituie premisa fundamentală a creșterii puterii și influenței socialismului în lumea întreagă, a zădărnicirii acțiunilor războinice ale imperialiștilor și a oricărui atentat al acestora la libertatea și independența popoarelor, pentru salvgardarea păcii în lume.
R. P. ChinezăPEKIN 23 (Agerpres). Ziarul „Jenminjibao“ de vineri publică textul prescurtat al raportului Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Extrasele se referă la dezvoltarea industriei, elaborarea noii Constituții a Republicii Socialiste România, noul Statut al Partidului Comunist Romîn, creșterea numărului membrilor de partid, unitatea rîndurilor partidului, principiul conducerii colective, activitatea partidului pe plan internațional, politica externă a României. Ziarul scrie că România se pronunță pentru apărarea păcii și destinderea încordării internaționale.Ziarul „Jenminjibao“ publică, de asemenea, extrase din raportul prezentat de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica și Gheorghe A- postol, precum și din cuvîntările de salut rostite la Congres

Criza politică
din Grecia

Uniunii de centru II sprijină• 142 deputați ai
pe Papandreu • Declarațiile fostului premier

Întreaga presă din 'Atena a publicat vineri lista 
celor 1A2 de deputați ai Uniunii de Centru care au 
trimis telegrame fostului premier Papandreu prin 
care îl asigură că în ședința Parlamentului grec, 
care va avea loc la 29 iulie vor vota împotriva gu
vernului Iui Athanasiadis Novas. Prin aceasta — 
consideră observatorii politici din capitala Greciei 
— deputății Uniunii de Centru au răsturnat în mod 
practic noul guvern chiar înainte ca acesta să fie 
investit legal cu atributele puterii executive. După 
cum se știe cei 22 de deputați E.D.A. și cei opt de
putați ai partidului prog resist au anunțat că vor 
vota, de asemenea, împotriva actualului guvern, 
ceea ce înseamnă că din 300 de deputați 172 vor 
refuza să acorde investitura guvernului Novas.într-o conferință de presă, care a avut loc vineri la Atena, fostul prim-ministru grec, Papandreu, a declarat: „Atît de jure cit și de facto eu continui să fiu șeful partidului Uniunea de centru, și din momentul demiterii actualului așa-zis guvern regele trebuie să mă cheme, conform constituției, să formez noul guvern“. Papandreu a confirmat că a primit 142 de 'telegrame de la deputății U- niunii de centru (din cei 171 cît sînt în parlament), care îl asigură de fidelitatea și de votul lor. După ce a calificat prezența lui Novas în fruntea guvernului ca „o provocare“, Papandreu a declarat că a demisionat nu din propria sa voință, ci pentru că a fost constrîns să facă acest lucru cînd s-a încercat să-1 transforme într-un prim-ministru pus „sub interdicție“.Papandreu a declarat, de a- semenea, că între el și regele Constantin nu există un diferend personal, ci numai divergențe în ce privește aplicarea constituției. „Cînd regele mă va chema ca șef al majorității pentru a forma un guvern, a spus el, voi răspunde la apelul lui“. Papandreu a afirmat că că el va cere alegeri numai în momentul în care se va ajunge la un impas complet.Vineri dimineața au avut loc la Atena funeraliile studentului Sotiris Petrulias, ucis miercuri seara în timpul ciocnirilor cu poliția. La funeralii au luat parte fostul premier Papandreu, deputați ai Uniunii de Centru și ai partidului E.D.A., primari ai suburbiilor capitalei Greciei, Oameni de artă și cultură, muncitori și

dl CONGRESULUI AL IX-LEA 4/ P. C. R.
de conducătorii unor delegații ale partidelor comuniste și muncitorești.Ziarele „Dagunbao“ și „Guanminjibao“ publică, de asemenea, un rezumat al raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

R. P. PolonăVARȘOVIA 23 (Agerpres). — Presa centrală poloneză din 23 iulie publică relatări despre lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R. Ziarul „Trybuna Ludu“ informează despre dezbaterile care au loc în Congres pe. marginea rapoartelor prezentate. „Cu mult interes — scrie ziarul — sînt ascultate cuvîntările delegaților veniți din diferite regiuni ale României. In special din cele care, '■ în trecut, erau foarte înapoiate. Ei vorbesc despre realizările lor și despre planurile de viitor“.Ziarul „Zycie Warszawy“ a publicat o corespondență specială a trimisului său special la București, Jerzy Jaruzelski, în care se face o trecere în revistă a desfășurării lucrărilor Congresului.Referindu-se la raportul cu privire la noul Statut al P.C.R., prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol, corespondentul scrie : „In noile prevederi ale Statutului, ca și în schimbarea însăși a denumirii Partidului Muncitoresc în Partidul Comunist Român se vede continuarea bogatelor tradiții ale mișcării comuniste și ale mișcării de stînga în general din perioada de dinainte de război. Mulți dintre actualii conducători de frunte ai țării și-au început a- tunci activitatea lor revoluționară“.
R. P. UngarăBUDAPESTA 23 (Agerpres). Referindu-se la lucrările din cea de-a patra zi a Congresului P.C.R., ziarul „Nepszabad- sag“ din 23 iulie publică extrase din cuvîntările tovarășilor Alexandru Bîrlădeanu și Ștefan Voitec. In cuvîntarea sa, arată ziarul, tovarășul Bîrlădeanu a subliniat că poziția partidului 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 este împărtășită de toți membrii partidului, de toți cetățenii țării. Se publică, apoi, paragraful din cuvînta- re în care se arată că România evită îndatorarea externă 

studenți. Cortegiul a fost urmat de sute de mii de oameni. Numeroase instituții, magazine, prăvălii și întreprinderi din Atena și Pireu au fost închise.Pentru a preîntîmpina e- ventualele manifestații de masă, incepînd de la ora 6 dimineața întreaga garnizoană a jandarmeriei și poliției din Atena a fost pusă în stare de alarmă. Un adevărat, „baraj“ de polițiști a fost amplasat în jurul Palatului regal și al parlamentului. 

iostuluisprijinulTineri demonslrind
I

pe străzile
premier Papandreu

a statului, nu acceptă capital străin, nu recurge la credite, decît în limitele comerciale uzuale.Relatări despre lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R. sînt publicate și de „Nepszava“ și „Maghiar Nem- zet“.
R. S. F. IugoslaviaBELGRAD 23 (Agerpres).— Ziarul „Borba“ din 23 iulie, publică o corespondență a lui O. Milicevici, trimisul său special la lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R., în care informează despre desfășurarea dezbaterilor pe marginea rapoartelor în care „domină — ca și pînă acum — temele construcției economice a țării“. Autorul scrie „Directivele noului plan sînt unanim acceptate și aprobate de toți participan- ții la discuții“.„Politika“ înserează, sub semnătura trimisului său special Bogdanovici, o corespondență intitulată „Ziua a patra a celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.“. După ce informează că temele principale abordate în discuțiile ce se poartă la Congres sînt industrializarea cu toate aspectele pe care le ridică dezvoltarea și folosirea mai bună a bogățiilor țării, activizarea întregului potențial economic, ridicarea calității și productivității muncii, precum și alte probleme ale politicii interne și relațiile din mișcarea muncitorească internațională, autorul scrie : „Expunerile se caracterizează prin adeziunea deplină a vorbitorilor la politica pe care o duce partidul, atît în ce privește scopurile ce trebuie a- tinse, cît și căile pe care se va ajunge la ele. Toți delegații care au luat cuvîntul au salutat cu deosebit entuziasm noile sarcini pe care le-a pus partidul“.Sub titlul „Aprecierea delegaților străini“, ziarul „Dnev- nik“ scrie că : „In toate cuvîntările de salut se dă o înaltă apreciere comuniștilor și poporului român pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor de construire a socialismului. In același timp, sînt apreciate foarte pozitiv eforturile României socialiste în cadrul sistemului socialist mondial și eforturile sale de consolidare a păcii și de colaborare între popoare“.

FranțaPARIS 23 (Agerpres). — Presa franceză continuă să oglindească desfășurarea lucrărilor Congresului al IX-lea

• Noi acte agresive

împotriva R. D. Vietnam

mai multe• La 22 iulie, grupuri de reactoare americane au pătruns în repetate rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombardind și mitraliind numeroase centre populate din provincia Yen Bai. Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a adresat un protest Comisiei supraveghere Vietnam. internaționale de și control din
sud-vietnameză• Agenția

de presă „Eliberarea“ anunță 
că, în ultimele zile, în partea 
de nord a provinciei Bicn Hon, 
au avut loc puternice lupte 
între forțele patriotice și tru
pele guvernamentale, sprijini
te de aviația americană, tru
pele americane și australiene. 
Potrivit agenției, 220 de sol
dați, îndeosebi americani și 
australieni, au fost scoși din 
luptă. Unitățile de patrioți au 
mai doborit cinci elicoptere a- 
mericane și au capturat mari 
cantităti de echipament și 
arme. In cursul atacului lan
sat joi de patrioți, anunță a- 
genția U.P.I., a fost rănit în- 

al P.C.R. „Le Figaro“ publică o relatare despre Raportul cu privire la proiectul Statutului Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Gheorghe Apostol, și despre dezbaterile pe marginea documentelor prezentate. El informează de asemenea, despre cuvîntările de salut adresate Congresului de reprezentanții u- nor partide comuniste și muncitorești. Sub semnătura lui Henri Dusard, revista. „Democrație 65“ publică un material despre documentele prezentate Congresului, înserînd numeroase extrase din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Rbvista arată că raportul face „un bilanț grandios al realizărilor din cursul șesenalului“. „Raportul a prezentat cifre efectiv impresionante despre ritmul de creștere, îndeosebi în domeniul industrializării și potențialului hidroenergetic“, scrie „Democrație 65“.
S. U. A.NEW YORK 23 (Agerpres). — Presa americană continuă să publice numeroase materiale despre lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Ziarele „New York Times“ și „New York Herald Tribune“ relatează despre rapoartele prezentate în cadrul Congresului și despre cuvîntările rostite de șefii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești precum și ale unor partide democratice.în două articole succesive publicate sub semnătura lui Erik Bourne, ziarul „Christian Science Monitor“ informează pe cititorii săi despre lucrările Congresului. Ziarul se referă la poziția partidului nostru față de problemele întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, citind din Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt menționate, de asemenea, pasajele din raport în care se vorbește despre caracterul creator al politicii partidului, îndrumarea creației literare și artistice și politica exțernă a României. Ziarul scrie despre aprobarea cu care delegații la Congres au întîmpinat prevederile directivelor cu privire Ia dezvoltarea economiei naționale în viitorii cinci ani. Unul dintre articole este însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu.„Washington Post“ publică la 21 și 22 iulie corespondențe ale trimisului său special 

Scurte știri
suși comandantul batalionului 
american de Ia baza Bien 
Hoa, care sprijinea trupele 
guvernamentale. Un bombar
dier de tipul „Skyraider“, a- 
parținînd forțelor americane, 
a fost doborit de tirul parti
zanilor joi seara, în cursul 
luptelor din provincia Binh 
Dinh, situată la circa 400 km 
nord-est de Saigon.• Ministrul de externe vest- german, Gerhard Schroder, a semnat acordul financiar vizînd limitarea pierderilor Marii Britanii în devize străine pentru întreținerea trupelor sale staționate în R.F.G. Din partea britanică acordul a fost semnat de Frank Roberts, ambasadorul Angliei Ia Bonn. In baza respectivului acord, R.F.G. se angajează să achite anticipat suma de 42 milioane lire sterline, în vederea unor comenzi germane contractate în Marea Britanie sau care urmează să fie contractate pînă la 30 martie 1966.

„Cosmos-76"• în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-76". La bordul satelitului s-a montat aparatura științifică necesară pentru continuarea explorărilor in spațiul cosmic in cadrul programului anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962.• La Londra a fost dat publicității rezultatul alegerilor parțiale care au avut loc în localitatea Hove (Brighton) pentru locul rămas vacant in Camera Comunelor. Victoria in aceste alegeri a revenit candidatului Partidului conservator, Martin Maddan, cu 25 339 de voturi, față de 8 387 voturi obținute de candidatul Partidului laburist, T. Marsh.
• Agenția TASS anunță că la 

Moscova a avut loc procesul in
tentat cetățeanului englez Gerald 
Brook, în vîrstă de 27 de ani, pro
fesor de limba rusă Ia un colegiu 
din Londra, care aflîndu-se în vi
zită în Uniunea Sovietică a desfă
șurat activitate de spionaj.

In cadrul procesului acuzatul 
și-a recunoscut vinovăția și a de
clarat că regretă faptele pe care 
le-a comis. Tribunalul din Moscova 
l-a condamnat pe Gerald Brook la 
5 ani închisoare.

R.P.R. din 
prezentate cu 

cocteil lilmele 
și „Al lll-lea 

Enescu".

• La Ambasada 
Elveția au fost 
ocazia unui 
„Orizont 1964“ 
Fest al George 

la București, Anatole Shub, în care comentează desfășurarea lucrărilor și cuvîntări- lor rostite.
AngliaLONDRA 23 (Agerpres). — într-o corespondență din București, ziarul „Times“ relatează despre rapoartele prezentate la Congresul P.C.R., arătînd că „ele confirmă faptul că linia generală, atît în politica externă cît și în e- conomie, va fi continuată cu o și mai mare intensitate și hotărîre“. Referindu-se la faptul că „România își va menține actualul sistem de planificare centralizată“, ziarul scrie : „Este evident că succesele obținute pînă acum în dezvoltarea industrială nu cer nici o reformă“. Ziarul menționează ritmul înalt prevăzut pentru creșterea producției industriale în următorii cinci ani, calificîndu-1 drept „impresionant“. Sînt redate cifre privitoare la dezvoltarea industriei chimice și sporirea investițiilor în agricultură.

GreciaATENA 23 (Agerpres). — Presa greacă oglindește lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. într-o corespondență din București ziarul „Ethnos * scrie : „Congresul Partidului Comunist, care are loc la București, pune bazele unui nou pas gigantic spre bunăstare“..

• Meciurile disputate în cea 
de-a treia zi a turneului interna
țional de polo pe apă, care se des
fășoară la bazinul Dinamo din Ca
pitală, s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: R. P. Română — 
Suedia 9—2 (2—1, 1—1, 2—0, 
4—0); R. P. Ungară — R. S. Ceho
slovacă 5—1 (2—-1, 2—0, 1—0, 
0—0); R. D. Germană — R. P. 
Română (tineret) 3—2 (0—0, 1—0, 
0—0, 2—2). In clasament conduc, 
neînvinse, echipele R. P. Române 
și R. P. Ungare cu cîte 6 puncte 
fiecare.

(Agerpres)

ItaliaROMA 23 (Agerpres).— Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite: Ziarul ,,1'U- nita“ a publicat vineri o corespondență din București, în care se arată că la Congresul al IX-lea al P.C.R. continuă dezbaterile asupra Raportului C.C. al P.C.R. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și cu privire la celelalte documente prezentate Congresului.In corespondență se arată că la dezbateri au luat cuvîntul numeroși muncitori, membri ai cooperativelor a- gricole, tehnicieni și oameni de cultură care au exprimat sprijinul lor entuziast pentru traducerea în viață a politicii partidului. Se arată, de asemenea, că cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., a fost salutat de numeroși oaspeți din partea partidelor comuniste și muncitorești.

Au participat reprezentanți 
ai vieții politice din Elveția, 
diplomati străini acreditați la 
Berlin, ziariști.

• După cum anunță agenția 
M.E.N., organele securității de 
stat din R.A.U. au arestat pe Mus- 
fafa Amin, redactorul șef al ziaru
lui „AI-Akhbar", sub acuzația de 
a fi acționat în slujba agenției 
centrale de investigații a S.U.A., 
„C.I.A.". Potrivit sursei citate, 
sub masca de ziarist, Amin furni
za centrului de spionaj american 
informații cu caracter politic, mi
litar și economic, care aduceau 
prejudicii intereselor Republicii 
Arabe Unite.

Spionul a fost arestat recent la 
Alexandria, tocmai în momentul 
cînd preda asemenea informații u- 
nui agent al C.LA., Bruce Tavlor 
Edell, atașat al ambasadei Statelor 
Unite la Cairo.

Agenția M.E.N. subliniază că 
ziaristul egiptean a transmis in 
mod regulat informații cu caracter 
secret acestui atașat al ambasadei 
americane. A fost dispusă o an
chetă in cazul lui Amin, iar cer
cetările au început imediat.

• Parafarea unui acord

franco-algerian

• Vineri a fost paiafat, după a- 
proape 20. de luni de tratative, a- 
cordul franco-algerian privitor la 
exploatarea zăcămintelor petroliere 
din Algeria. Este perttru prima 
dată, subliniază agenția France 
Presse, cînd un acord in acest, 
domeniu intervine între Franța și 
Algeria ca stat. .

O anexă a acordului parafat vi
neri prevede că Franța va acorda, 
pentru industrializarea Algeriei, 
un ajutor în valoare de 2 miliarde 
franci pe o perioadă de cinci ani. 
Prin, aceasta Franța își creează 
posibilitatea furnizării de utilai 
industrial și tehnicieni.

• tn provincia Santiago se 
ailă in grevă 12 000 de slu- 
denți din institutele tehnice de 
invățămint superior. Studenții 
cer îmbunătățirea condițiilor 
de viață și ridicarea calității 
invățămintului.• Trimisul special al președintelui Johnson, Averell Harriman, care a sosit la Bonn, a avut vineri o întrevedere cu președintele Republicii Federale Germane, Heinrich Lübke și cu secretarul de stat în Ministerul Federal al Afacerilor Externe, Karl Carstens. Cu acest prilej au fost abordate o serie de probleme privind situația internațională.Sîmbătă, Harriman va pleca la München pentru a avea o întrevedere cu. cancelarul vest- german, Ludwig Erhard.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii.


