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Stimați tovarăși și prieteniSărbătorim astăzi împlinirea a 50 de ani 
de la înființarea Partidului Comunist Român, eveniment de ■ însemnătate istorică epocală în viața poporului nostru. Cu acest prilej festiv permiteți-mi să vă adresez dumneavoastră, tuturor comuniștilor, între gului nostru popor, cele mai calde felicitări și un cordial salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (Aplauze puter 
nice, prelungite).Această aniversare prilejuiește o retro spectivă a drumului parcurs de partid, a luptelor duse de clasa muncitoare, deztoți oamenii muncii din patria noastră pentru dreptate și libertate socială și națională, pentru răsturnarea regimului burghezo-mo- șieresc, pentru cucerirea puterii politice și făurirea cu succes a socialismului în România. Drumul străbătut nu a fost neted ; au trebuit învinse multe greutăți, trecute mari obstacole — dar nici teroarea sălbatică, nici închisorile și nici chiar moartea nu i-au putut abate pe comuniști din calea lor. Comuniștii au ținut întotdeauna sus steagul luptei sociale și naționale, acționînd ca organizatori și conducători încercați ai clasei muncitoare, ai întregului nostru popor muncitor. (Aplauze puternice, prelungite). Ceea ce i-a însuflețit permanent pe comuniști în lupta lor a fost încrederea nestrămutată în învățătura atotbiruitoare mar- xist-leninistă, devotamentul nemărginit față de năzuințele de libertate națională și dreptate socială ale poporului. (Vii aplauze).La această adunare participă veterani care au luat parte la formarea partidului, mulți activiști din anii ilegalității care și-au îndeplinit cu devotament nețărmurit sarcinile încredințate de partid, aducîn- du-și contribuția la toate marile succese obținute de partidul și poporul nostru. Partidul îi prețuiește în cel mai înalt grad pe activiștii din anii ilegalității. în numele Comitetului Central le adresez tuturor cal- e felicitări și mulțumiri comuniste !
(Aplauze îndelungate).Mulți din cei care au luat parte la înființarea partidului în 1921 și care au activat în rîndurile sale nu mai sînt printre noi. în semn de adine omagiu, propun să păstrăm un moment de reculegere. (Asistența se ri
dică pentru citeva clipe în picioare cinstind 
memoria celor dispăruți).

mărețe tradiții revoluționare 
DE LUPTĂ PENTRU ELIBERAREA

SOCIALĂ Șl NAȚIONALĂ 
A POPORULUI, PENTRU SOCIALISM

Stimați tovarăși,Istoria , partidului nostru este istoria luptelor sociale și naționale ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, este istoria nașterii și dezvoltării mișcării muncitorești și revoluționare din România. Noi, comuniștii, sîntem continuatorii tradițiilor progresiste ale întregului popor. Cinstim pe toți acei care au stat în fruntea luptei împotriva asupririi străine, pentru neatîrnarea poporului, pentru formarea statului național român. (Aplauze puternice). Greul luptelor l-au dus întotdeauna masele largi populare ; lor le adresăm cea mai fierbinte recunoștință și ne plecăm cu smerenie în fața jertfelor grele pe care le-au dat în aceste lupte. (Vii a- plauze).Secolul al XIX-lea s-a caracterizat prin mari mișcări pentru eliberarea națională și socială. Răscoala din 1821, revoluția din 1848, Unirea Principatelor în 1859, războiul pentru independență din 1877 sînt momente cruciale în istoria țării noastre. Aceste evenimente au marcat totodată intrarea țării pe cale" dezvoltării capitaliste, precum și apariția pe scena istoriei, o dată cu burghezia, a clasei muncitoare. în a doua jumătate a secolului trecut, îndeosebi după formarea statului național român în 1859,

România a cunoscut o puternică dezvoltare capitalistă. Situația specifică determinată de dependența față de imperiul otoman și de pătrunderea în economia țării încă din acea perioadă a capitalului străin a creat oamenilor muncii condiții deosebit de grele, în acest cadru, încă în perioada 1860—1870 începe crearea organizațiilor muncitorești ; nu mă mai refer la acele începuturi ale socialismului utopic apărute cu mult înainte pe teritoriul României.Trebuie să menționez că formarea primelor cercuri muncitorești, începutul răspîn- dirii ideilor socialiste în România au fost stimulate de legăturile militanților români cu făuritorii socialismului științific — Marx și EngeLs. într-o scrisoare trimisă militantului socialist Ion Nădejde în 1888, Engels arăta că încearcă o mare satisfacție văzînd că socialiștii din România au adoptat în programul lor principiile fundamentale ale teoriei marxiste.Dezvoltarea mișcării muncitorești și răs- pîndirea ideilor socialismului științific au dus la formarea în 1893 a Partidului Social- Democrat al Muncitorilor din România. Deși a activat numai 6 ani, datorită trecerii unor fruntași de partea burgheziei, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România a marcat un moment deosebit în lupta politică a clasei muncitoare. Organizarea pe plan național a mișcării sindicale in 1906

și refacerea partidului socialist în 1910 reflectau maturizarea politică a proletariatului din România, rolul tot mai important pe care îl dobîndea în viața țării. Conti- nuînd să întrețină legături cu mișcarea revoluționară din alte țări, mișcarea muncitorească din România a ajutat la transportul în Rusia a literaturii tipărite de emigrația rusă din Apus — inclusiv a „Iskrei" leniniste — a manifestat o activă solidaritate cu lupta proletariatului rus împotriva țarismului în 1905, printre altele acordînd ajutor echipajului revoluționar de pe crucișătorul Potemkin care, după cum se știe, a primit azil politic în România. Militanții socialiști români au avut legături nemijlocite cu V. I. Lenin. în anii premergători, precum și în timpul primului război mondial imperialist, mișcarea muncitorească și socialistă a acționat cu hotărîre împotriva războiului, participînd la conferințele internaționale antirăzboinice și organizînd mari manifestații de masă în țară.După terminarea războiului și realizarea statului național unitar, România a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare ; totodată, mișcarea muncitorească și socialistă a căpătat dimensiuni noi. La sfîrșitul deceniului al doilea al secolului nostru, în țară se acumulaseră multe contradicții sociale și naționale care creau cu acuitate necesitatea unor profunde transformări în viața societății. Se impuneau, în special, înfăptuirea reformei agrare, crearea unei industrii naționale avansate, lichidarea dependenței față de capitalul străin, democratizarea vieții politice și de stat. De realizarea acestor transformări depindea progresul rapid al țării din punct de vedere economic și social.în viața internațională se adînceau, de asemenea, continuu contradicțiile ; avea loc un puternic avînt revoluționar al clasei muncitoare, se prăbușeau imperii, creștea lupta de eliberare națională și socială. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie vestea începutul unei noi ere în istoria omenirii — era trecerii la făurirea socialismului și comunismului. (Vîi aplauze).în aceste împrejurări interne și internaționale, clasa muncitoare și alte forțe sociale

din România s-au ridicat cu hotărîre la luptă împotriva asupririi sociale și naționale. Grevele din 1918—1919, greva generală din 1920 adeveresc creșterea avîntului revoluționar, afirmarea tot mai puternică a clasei muncitoare ca cea mai avansată forță socială a societății românești.Situația internă și internațională, luptele de clasă din acei ani au grăbit cristalizarea necesității creării unui partid revoluționar !e tip nou, în stare să conducă clasa mun- itoare și celelalte forțe progresiste în lupta pentru apărarea drepturilor și libertăților lor democratice, pentru înfăptuirea unor idînci transformări sociale. în rîndurile partidului socialist se manifestau tot mai puternic forțele care se pronunțau pentru un partid revoluționar, bazat pe ideologia narxist-leninistă. La 8 mai 1921 Congresul >artidului socialist a hotărît, cu o mare majoritate de voturi, transformarea sa în Partidul Comunist din România. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).Cred că sînteți de acord să salutăm prezența la adunarea noastră solemnă a celui care a fost primul secretar general al Partidului Comunist din România, tovarășul Gheorghe Cristescu. (Aplauze puternice). Crearea partidului comunist a marcat triumful forțelor revoluționare și al marxism-leni- nismului în mișcarea muncitorească din țara noastră ; din acest moment mișcarea revoluționară din România a intrat într-o etapă nouă, superioară a dezvoltării sale.încă din timpul primului congres al partidului, cercurile reacționare au dezlănțuit o prigoană sălbatică împotriva comuniștilor. După trei ani de activitate legală, guvernul burghezo-moșieresc a scos partidul în afara legii. Timp de două decenii comuniștii au fost obligați să activeze în condițiile grele ale ilegalității, înfruntînd represiunii^ regimului burghezo-moșieresc. în toată această perioadă partidul a fost organizatorul și conducătorul tuturor luptelor revoluționare ale oamenilor muncii. Dintre numeroasele bătălii de clasă din acea vreme, voi menționa greva minerilor de la Lupenl din 1929, grevele petroliștilor și ceferiștilor din 1933 — care au exprimat în modul cel mai grăitor spiritul combativ al clasei *ioastre muncitoare, afirmarea rolului partidului comunist, a capacității sale de a organiza și conduce lupta oamenilor muncii. (Aplauze 
puternice).O activitate multilaterală a desfășurat partidul nostru pentru unitatea clasei muncitoare, pentru unirea tuturor forțelor democratice în lupta împotriva politicii de fascizare a țării și a pregătirii de război. Merită menționate în acest sens acțiunile unite ale forțelor democratice soldate cu succes în alegerile parțiale din 1936, precum și marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. în toată această perioadă partidul a militat neobosit pentru o politică de prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică, pentru stabilirea de relații diplomatice între cele două țări. (Vii 
aplauze).în fața politicii antinaționale a cercurilor reacționare, partidul comunist a fost forța cea mai consecventă a apărării intereselor naționale ale țării. Lipsa de unitate a forțelor democratice a permis însă reacțiunii să instaureze dictatura militaro-fascistă, să subordoneze țara Germaniei hitleriste. După cum se știe, în 1939—1940 situația internațională s-a agravat; Germania nazistă a trecut la agresiune directă împotriva a numeroase state din Europa, dezlănțuind cel de-al doilea război mondial. România se găsea într-o situație de izolare internațională care a ușurat iui Hitler impunerea Dictatului de la Viena, dezmembrarea teritorială a țării noastre. în aceste împrejurări Partidul Comunist din România împreună cu Frontul Plugarilor, MADOSZ-ul și alte forțe politice au chemat poporul la luptă pentru apărarea integrității teritoriale a patriei. (Aplauze puternice). Se crease o situație favorabilă rezistenței naționale, dar trădarea cercurilor conducătoare guvernante și a conducerii partidelor burgheze a împiedicat lupta maselor largi populare. La scurt timp, România a fost împinsă de dictatura militaro-fascistă, alături de Germania nazistă, în războiul antisovietic, împotriva voinței poporului și a intereselor sale naționale.Intrarea trupelor hitleriste în țară în 1940 a însemnat în fapt ocuparea României și subordonarea ei mașinii de război naziste, a dus la jefuirea bogățiilor țării, pro- vocînd grele suferințe poporului român. Totodată, dictatura militaro-fascistă și pcu- panții hitleriști au dezlănțuit o prigoană sălbatică împotriva comuniștilor și a altor
(Continuare in pag. a Ii-a)

Cea de-a 50-a aniversare a înte- 
meierii Partidului Comunist Român, 
eveniment de importanță epocală 
in istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră, in viața poporului ro
mân, a fost sărbătorită, vineri di
mineața, in Capitală, in cadrul unei 
adunări solemne organizate in sala 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia.

Marea sală are un aspect festiv. 
Pe fundalul scenei, dominat de fal
durile drapelelor partidului și sta
tului, se văd stema Partidului 
Comunist Român, cifra jubiliară 
„50“ și datele jubiliare : „1921— 
1971“.

La 10 dimineața, o furtună de a- 
plauze și urale salută sosirea în 
sală a conducătorilor partidului și 
statului. In prezidiu iau loo tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian Dă- 
năiache, Constantin Drăgan. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu. Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Iliescu, 
Ion Ioniță, Carol Kiraly, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, Mihai Te- 
lescu, Iosif Uglar, Richard Winter, 
precum și participant la crearea 
partidului și alți veterani ai mișcă
rii muncitorești din țara noastră — 
Gheorghe Cristescu, primul secrer 
tar general al partidului, Constan
tin Pirvulescu, Chivu Stoica, 
Mihai Cruceanu, Ion Niculi, A- 
lexandru Sencovlci, Gheorghe Va- 
silichi, Petre Constantinescu-Iași, 
Vanda Nicolschi. Constantin Țiu- 
lescu, Constanta Crăciun, Va
sile Bîgu, Victor Brătfăleanu, 
Ion Popescu-Puturi, Sanda Ran- 
gheț, Anton Breitenhofer, Ladislau 
Banyai, Lajos CsogBr, Jozsef Me- 
liusz, Gheorghe Petrescu, Gheorghe 
Rusu, Mihail Roșianu și Vida 
Geza — fruntași in muncă din in
dustrie și agricultură — eroi ai 
muncii socialiste — conducători ai 
organizațiilor obștești, generali, oa
meni de știință, artă și cultură.

Se aflau in sală membrii C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, ac
tiviști de partid și de stat, nume
roși membri de partid din ilegali
tate veniți din toate județele țării, 
primii secretari ai comitetelor jude-

z
țene ale P.C.R., conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, muncitori și țărani frun
tași in producție, militari ai forțelor 
noastre armate, savanți, creatori pe 
tărimul artelor.

Miile de oameni prezenți la adu
narea solemnă ofereau imaginea 
simbolică a însăși istoriei partidu
lui. Alături de participanți la con
gresul de constituire a P.C.R., de 
vechi militanți care in anii ilegali
tății au luptat in rîndurile parti
dului in marile bătălii de clasă, 
alături de militanți care și-au adus 
contribuția la victoria insurecției 
de la 23 August, la instaurarea re
gimului democrat se aflau repre
zentanții tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, de 
toate vîrstele și profesiile. Sînt cei 
care cu brațele și cu mintea parti
cipă cu pasiune și înaltă responsa
bilitate patriotică la elaborarea și 
traducerea în viață a politicii 
Partidului Comunist Român, înăl- 
țînd pe pămintul patriei noastre 
edificiul societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in Republica 
Socialistă România.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri.

In ovațiile asistenței, la adunarea 
solemnă a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Romăn, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Ampla expunere a crcretarului 
general al partidului a fost ascul
tată cu profund interes de cei pre
zenți în sală, de milioane de cetă
țeni din întreaga țară, prin inter
mediul stațiilor de radio și televi
ziune.

La sfîrșitul expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, mi
nute în șir se înalță sub cupola 
sălii urale și ovații pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Comi
tetul Central și secretarul general 
al partidului, pentru eroicul popor 
romăn, constructor al socialismului, 
pentru patria noastră liberă și min- 
dră — Republica Socialistă România.

Adunarea solemnă se încheie in 
acordurile înălțătoare ale imnului 
de luptă al clasei muncitoare din 
lumea întreagă — „Internaționala" 
— intonat de întreaga asistență.

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe directorul general 

al Editurii „II Calendario del Popolo"Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu soția, Elena Ceaușescu, au primit în după-amiaza zilei de 7 mai pe directorul general al Editurii „II Calendario del Popolo", din Milano, Nicola Teti.Editura italiană a publicat recent volumul : „Nicolae Ceaușescu

— România pe drumul socialismului și al luptei împotriva imperialismului".La primire a fost de față tovarășul Ion Popescu-Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl soția s-au întreținut cordial cu oaspetele italian.
SPECTACOL FESTIV
In sala Palatului Republicii Socia

liste România a avut loc vineri seara 
spectacolul de gală organizat cu 
prilejul aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, cu 
soția, Elena Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janoș Fazekas. Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Va
sile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea. 
Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mihai 
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Carol 
Kiraly, Vasile Patilineț, Ion Stănescu. 
Mihai Telescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter, împreună cu soțiile, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

în sală se aflau, de asemenea, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești, activiști de partid și de stat, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești, personali
tăți ale vieții științifice și culturale, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Au asistat la spectacol șefi ai mi
siunilor diplomatica acreditați la

București, atașați culturali și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Apariția in loja oficială a tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, a celorlalți conducători de 
partid și de stat a fost întîmpinată 
eu îndelungi aplauze de asistență.

La spectacol și-au dat concursul 
ansamblurile artistice „Doina" al ar
matei și „Rapsodia Română", corul 
Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu“. corul „Madrigal" al Conservato
rului „Ciprian Porumbescu", baletul 
Operei Române, Studioul cinemato
grafic „Alexandru Sahia", formații 
instrumentale și de dansuri populare 
din județele Vîlcea, Caraș-Severin, 
Alba, Satu-Mare, Olt, Neamț, Co- 
vasna, Timiș, Constanța, Brașov, Te
leorman, Dolj, laureate la cel de-al 
10-lea Concurs al artiștilor amatori 
români, maghiari, germani, sîrbi, 
precum ,și interpret de seamă hi 
scenelor bucureștene.

Spectacolul a constituit o impre
sionantă evocare a celor 50 de ani de 
activitate glorioasă a Partidului Co
munist Român.

Toți cei prezenți în marea sală se 
ridică în picioare, aplaudă îndelung, 
cu entuziasm pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Artiștilor șl realizatorilor spectaco
lului le-au fost oferite flori din par
tea conducerii de partid și de «tal
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(Urmare din pag. I) torțe patriotice antifasciste. Sute și mii de comuniști și luptători antifasciști au fost aruncați în, închisori și lagăre; zeci dintre ei au fost uciși de plutoanele de execuție. Prin aceste represiuni sîngeroa- se se urmărea decapitarea mișcării de rezistență antifascistă și antirăzboinică. Dar, după cum se știe, planurile reac- țiunii fasciste române și ale naziștilor germani au suferit un eșec total; ei nu au putut învinge voința forțelor antifasciste care, în ciuda terorii, și-au unit rîndurile și au desfășurat cu succes lupta contra fascismului și războiului. (Aplauze puternice, prelungite).Este meritul Partidului Comunist Român că a militat, încă de la înființarea sa, împotriva intervenției imperialiste contra puterii sovietice. După cum știți, la primul Congres a fost votată și o moțiune de solidaritate cu statul făurit de Lenin. (Vii aplauze). Atunci cînd a izbucnit agresiunea Germaniei fasciste, partidul s-a ridicat cu toată forța împotriva participării României la acest război nedrept. El a chemat toate forțele naționale la lupta pentru ieșirea din războiul antisovietic, pentru întoarcerea armelor împotriva Germaniei fasciste și alăturarea țării noastre coaliției antihitleriste. Prin politica sa Partidul Comunist Român a apărat onoarea poporului și interesele naționale ale țării, politica de prietenie tradițională cu marea noastră vecină — Uniunea Sovietică. (Aplauze puternice). Activitatea intensă desfășurată de partid a dus la unirea forțelor antifasciste patriotice, la formarea în mai 1944 a Frontului Unic Muncitoresc între Partidul Comunist și Partidul Social Democrat și apoi a Blocului Național Democratic. în același timp, partidul a organizat gărzile patriotice, a condus numeroase acțiuni de sabotare a războiului. zAnul 1944 se caracterizează prin schimbarea radicală a situației militare în favoarea coaliției antihitleriste. Sub loviturile zdrobitoare ale Armatei Roșii, care a dus greul celui de-al doilea război mondial, trupele fasciste se retrăgeau cu pierderi mari ; pe alte fronturi forțele aliate dădeau, de asemenea, lovituri puternice armatei hitleriste. Lupta armată a forțelor patriotice din diferite țări creștea în amploare, izbind nimicitor mașina de război fascistă. Folosind condițiile interne și externe favorabile, forțele naționale patriotice din România, în rîndul cărora partidul comunist constituia principalul nucleu, inițiatorul și organizatorul acțiunilor antifasciste și antirăzboinice, au trecut la declanșarea și înfăptuirea cu succes a insurecției naționale antifasciste armate. (Vii aplauze). Aceasta a dus la arestarea guvernului Antonescu, la ieșirea imediată a României din războiul antisovietic și la intrarea ei în luptă împotriva Germaniei naziste, alături de U- niunea Sovietică și celelalte țări ale coaliției antihitleriste. (Aplauze puternice).Din primul moment al înfăptuirii actului istoric de la 23 August, partidul nostru a fost organizatorul, sufletul tuturor acțiunilor poporului și ale armatei. Forțele patriotice și armata au eliberat rapid Capitala șl alte centre ale țării, capturînd importante grupări militar» hitleriste.Pentru a înțelege starea de spirit din acel timp merită să menționăm că întreaga armată a răspuns cu promptitudine chemării de a se alătura armatei sovietice, coaliției antihitleriste. (A- plauze). Angajîndu-se în războiul antifascist, cu toate resursele de care dispunea, armata română a purtat, alături de Armata Roșie, grele lupte pentru eliberarea definitivă a patriei, a participat la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la înfrîngerea completă a Germaniei hitleriste — înscriind astfel o luminoasă pagină de eroism și glorie în istoria României. (Aplauze prelungite).Acum, la a 50-a aniversare a partidului nostru, în preajma Zilei Victoriei, aducem un fierbinte omagiu și prinosul recunoștinței întregului nostru popor fiilor patriei care au săvîrșit fapte de vitejie, au dat dovadă de înalt devotament, neprecupețindu-și nici viața pentru eliberarea țării și înfrîngerea fascismului. (Aplauze puternice, prelungite). Totodată, exprimăm sentimentele noastre de recunoștință față de glorioasele armate ale Uniunii Sovietice, care, cu prețul unor jertfe uriașe, au sfărîmat mașina de război nazistă, au adus o contribuție hotărîtoare la eliberarea României și a altor țări de sub jugul fascist, la înfrîngerea Germaniei hitleriste. (Aplauze puternice).în același timp, poporul nostru cinstește memoria ostașilor tuturor celorlalte țări din coaliția antlhitleristă care au participat la marea bătălie militară pentru înfrîngerea Germaniei fasciste. (Aplauze puternice).Ne îndreptăm gîndul cu venerație spre milioanele de luptători din rezistență, spre patrioții din țările cotropite care și-au vărsat sîngele, și-au dat viața în dramatica încleștare cu fascismul, contribuind prin lupta lor eroică la salvarea civilizației umane de robia hitleristă. (Vii aplauze).Răsturnarea dictaturii militaro-fas- cfste a marcat o cotitură istorică în dezvoltarea României, lupta antifascistă, democratică transformîndu-se rapid Intr-o mișcare socială de o amploare cum nu a mai cunoscut istoria țării și care a deschis calea celor mai profunde schimbări revoluționare, înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială și națională ale poporului român. Desfășurind o multilaterală activitate politică și organizatorică. Partidul Comunist Român a reunit în a- ceastă mișcare principalele forțe ale națiunii — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, păturile mijlocii de la orașe și chiar anumite cercuri ale burgheziei.Rod al luptei celor mai largi mase populare, instaurarea la 6 martie 1945 a primului guvern cu adevărat democratic din istoria țării — în frunte' cu în- flăcăratul patriot, eminent om de stat și militant progresist dr. Petru Groza — 

a însemnat o mare victorie a forțelor revoluționare, democratice, a marcat instaurarea puterii revoluționar-democra- tice a muncitorilor și țăranilor, a deschis calea unor transformări social- politice profunde în societatea românească. (Aplauze îndelungate). Doresc să exprim cu acest prilej mulțumirile și recunoștința partidului nostru tuturor partidelor și organizațiilor democratice, patriotice, care au colaborat în acei ani cu comuniștii în lupta pentru transformarea revoluționară a țării. (Vii a- 
plauze).Este știut că România ieșise din război ruinată și secătuită, că în țară domneau haosul economic și sărăcia, că masele muncitoare se zbăteau într-o neagră mizerie. Sarcina imperioasă care se punea în fața țării era ieșirea din această situație catastrofală, trasarea unui program al evoluției economice și sociale imediate și de perspectivă. Elaborarea acestui program a făcut obiectul Conferinței Naționale din 1945 a Partidului Comunist Român, al raportului prezentat de Gheorghe Gheor- ghiu-Dej — fiu devotat al clasei muncitoare, al poporului român, militant de seamă al mișcării comuniste, care timp de 20 de ani s-a aflat în fruntea partidului nostru, aducînd, împreună cu întregul activ de partid și de stat, o contribuție de seamă la realizarea marilor transformări revoluționare din acea perioadă. (Aplauze puternice). Subliniind însemnătatea esențială a indus- , trializării pentru asigurarea progresului general al țării și consolidarea independenței noastre naționale, Conferința Națională a indicat ca primă etapă trecerea la reconstrucția țării, refacerea rapidă a economiei distruse și dezorganizate de război.Partidul nostru a desfășurat o intensă activitate pentru mobilizarea maselor largi populare la înfăptuirea a- cestui obiectiv principal. Munca constructivă, amplă și grea, s-a împletit cu lupta fermă împotriva forțelor reacționare, a claselor exploatatoare și a partidelor lor politice, care, contînd pe sprijinul cercurilor imperialiste din exterior, se opuneau cu înverșunare transformărilor sociale, democratizării țării, înfăptuirii măsurilor de redresare și dezvoltare economică. Amplificarea continuă a procesului revoluționar a dus la modificarea radicală a raportului forțelor sociale în favoarea maselor celor ce muncesc, la înfrîngerea claselor exploatatoare, la eliminarea din guvern a ultimilor reprezentanți ai partidelor burgheze, la înlăturarea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Române. (Aplauze 
puternice).Primesc adesea întrebări în legătură cu felul în care a cîștigat partidul nostru majoritatea poporului de partea sa. încă alegerile din noiembrie 1946 au demonstrat elocvent înfrîngerea politicii reacționare, marea majoritate a poporului — peste 70 la sută dintre votanți — exprimîndu-și în mod democratic încrederea în partidul comunist și în forțele care colaborau cu noi. (Aplauze puternice). Trecerea pe calea socialismului a fost, deci, expresia voinței, democratic exprimate, prin vot, a poporului român, care s-a convins pe deplin — în anii cînd partidul nostru a militat neînfricat pentru interesele națiunii și a mobilizat toate forțele pentru salvarea poporului — că numai urmîndu-i pe comuniști își asigură un viitor fericit, perspectiva unei dezvoltări independente. (Aplauze puternice). Desigur, nu negăm — și am mai arătat aceasta — că a existat întotdeauna o strînsă interdependență între condițiile interne și internaționale, că împrejurările internaționale pe-au favorizat; dar pînă la urmă, rolul hotărîtor, fără de care nu se putea face nimic, l-a avut poporul. Lui îi mulțumim pentru drumul nou pe care merge patria noastră socialistă ! (Aplauze puternice, prelun
gite).în cursul acestui proces s-a întărit unitatea clasei muncitoare, s-a făurit și * dezvoltat alianța muncitorească-țără- nească; partidul a înmănunchiat în- tr-un singur șuvoi eforturile muncitorimii, țărănimii, intelectualității, ale tuturor forțelor patriotice și progresiste ale națiunii.O importanță deosebită pentru desfășurarea cu succes a procesului revoluționar a avut realizarea unității de acțiune între Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat, pe baza frontului unic creat încă în anii luptei împotriva fascismului, în condițiile ilegalității. Făurirea în februarie 1948 a partidului revoluționar unic al clasei muncitoare, pe temelia marxism-leninismu- lui, a asigurat realizarea unității depline politico-organizatorice a proletariatului — condiție a exercitării de către clasa muncitoare și partidul ei a rolului de forță conducătoare în societate.Cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, cu celelalte categorii de oameni ai muncii, a marcat trecerea țării Intr-o nouă etapă de dezvoltare — înfăptuirea revoluției socialiste. (Aplau
ze puternice, prelungite). Realizarea acestui salt calitativ în viața societății noastre impunea ca o condiție sine qua non trecerea avuției naționale In mîinile celor ce muncesc. Un rol hotărîtor l-au avut în acest sens actul revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție și, apoi, cooperativizarea agriculturii, care au dus la crearea unui puternic sector socialist în economie.Pornind de la cerințele legilor obiective, de la studierea realităților concrete ale României, partidul a elaborat politica de edificare a noii orîn- duiri, a organizat și condus întreaga activitate de dezvoltare a bazei teh- nico-materiale a socialismului, de consolidare și generalizare a relațiilor de producție socialiste, de ridicare a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc.De-a lungul celor 27 de ani care au trecut de la eliberarea țării, poporul român, condus de partidul comunist, a desfășurat o uriașă activitate creatoare, la capătul căreia patria noastră, România, 

se înfățișează ca un stat socialist înfloritor, cu o industrie dezvoltată și o agricultură în plin proces de modernizare, cu o orînduire socială avansată care asigură condiții de viață tot mai bune tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate. (Vii aplauze). Exploatarea omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna, poporul a devenit stăpîn pe avuția națională, pe destinul său, liber și suveran în propria țară. Aceasta este o cucerire epocală, care întruchipează traducerea în viață a aspirațiilor celor mai înaintate, a idealurilor celor mai îndrăznețe nutrite de-a lungul timpurilor de mințile luminate ale poporului.Cu trei decenii în urmă cercurile conducătoare considerau că România este predestinată să rămînă „eminamente a- gricolă". Astăzi, geografia economică a patriei cuprinde mii și mii de întreprinderi industriale modeme de înalt nivel tehnic. în 20 de ani de economie planificată, socialistă, industria s-a dezvoltat cu un ritm mediu anual de 13 la sută. S-a creat o puternică bază tehnică pentru înzestrarea superioară- a tuturor ramurilor, pentru progresul rapid al întregii economii. Pentru a măsura distanța ce ne separă de anul economic cel mai prosper al regimului burghezo-moșieresc este suficient să amintim că producția industrială a fost în 1970 de circa 17 ori mai mare decît în anul 1938.Crearea marii proprietăți agricole socialiste, înzestrarea tehnică a agriculturii, sprijinul multilateral acordat de stat țărănimii au deschis drumul transformării radicale a satului, creșterii producției agricole, schimbării condițiilor de lucru și ridicării bunăstării tuturor oamenilor muncii de la sate. Agricultura — ramură de bază a economiei noastre — a adus și aduce o însemnată contribuție la sporirea venitului național.Rezultatul principal al vertiginosului progres înregistrat în dezvoltarea forțelor de producție, în creșterea potențialului economic al țării, este ridicarea nivelului de trai al tuturor cetățenilor de la orașe și sate.O uriașă dezvoltare a cunoscut învățământul public de toate gradele. Cu numai un sfert de secol în urmă țară a 
4 milioane de analfabeți, România asigură astăzi cetățenilor ei învățămîntul general gratuit de 10 clase. Un progres remarcabil a cunoscut activitatea științifică în care se materializează inteligența, geniul creator al poporului nostru, știința devenind unul din factorii esențiali ai progresului, o uriașă forță materială în slujba societății socialiste.Perioada în care dezvoltarea societății noastre a înregistrat ritmul cel mai impetuos, pe toate planurile, a fost aceea' a planului cincinal 1966—1970, al cărei bilanț l-am făcut nu de mult, și care a pus în evidență marile resurse ale o- rînduirii socialiste, dinamismul ei, avin- tul cu care poporul muncește pentru înfăptuirea programului partidului în care vede garanția viitorului său de bunăstare și fericire. (Aplauze prelungite).Desigur, de-a lungul întregii epoci la care m-am referit a trebuit să facem față multor dificultăți, inerente unei opere de proporțiile celei pe care am realizat-o. Adesea a trebuit să plătim tribut lipsei de experiență, lipsei de pregătire, precum și unei viziuni simpliste despre socialism, care au dăunat bunului mers al construcției economice și sociale, în activitatea noastră au apărut destule lipsuri și neajunsuri, s-au comis multe greșeli. Se știe că într-o anumită perioadă au fost încălcate normele și principiile concepției noastre socialiste, a- ceasta avînd consecințe negative în întreaga viață socială. Așa cum este cunoscut, partidul nostru a acționat cu hotărîre împotriva acestor încălcări și abuzuri, a făcut o analiză aprofundată cauzelor care le-au provocat și a luat măsurile cele mai energice pentru evitarea repetării lor în activitatea de partid și de stat, în întreaga noastră societate. Esențial de subliniat este faptul că poporul nostru, partidul comunist au găsit întotdeauna resursele necesare pentru a înlătura greutățile, pentru a îndrepta greșelile, pentru a depăși dificultățile. Linia caracteristică dominantă a epocii construcției socialiste în România este dezvoltarea ascendentă, neîntreruptă, clocotitoare, mersul înainte pe toate fronturile, perfecționarea continuă a activității în toate domeniile (Aplauze pu
ternice).Acum, la a 50-a aniversare a partidului, putem face cu mîndrie, cu conștiința datoriei împlinite, nu numai bilanțul glorioaselor lupte revoluționare duse împotriva vechiului regim, ci și bilanțul muncii încununate de succes în guvernarea țării, în conducerea poporului pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, înde
lungi).în marea bătălie pentru cucerirea puterii, pentru înfăptuirea revoluției socialiste și edificarea noii orînduiri, rolul principal l-a avut eroica noastră clasă muncitoare care și-a dovedit pe deplin capacitatea revoluționară, spiritul combativ, dîrzenia și hărnicia, îndeplinin- du-și cu cinste misiunea istorică de clasă conducătoare a societății (Aplauze puternice). Un aport de seamă la munca pentru transformarea țării, pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru construirea socialismului, a adus, de asemenea, țărănimea din România — aliata de nădejde a clasei muncitoare care, după cum am mai spus, în decursul veacurilor a dus pe umerii ei cele mai grele lupte pentru eliberare socială și independență națională. Țărănimea și-a însușit cu devotament politica partidului comunist și a participat activ la realizarea ei (Aplauze puternice). Alături de toți oamenii muncii, intelectualitatea țării, înțelegîndu-și înalta menire ce-i revine în noua societate, și-a adus contribuția prețioasă la toate marile noastre succese, la sporirea patrimoniului de valori materiale și spirituale ale țării, la edificarea socialismului (Aplauze puternice). Se cuvine evidențiată munca plină de abnegație a milioanelor de femei — uriașă forță a națiunii — care au participat activ, alături de bărbații și fiii lor, de frații lor, la întreaga operă de dezvoltare socialistă a României. (Vil a

plauze). Tineretul, animat de un profund spirit patriotic, a răspuns întotdeauna cu entuziasm chemării partidului. Vă amintiți de șantierele construcției socialiste 1 Ce minunate dovezi de eroism a dat tineretul patriei noastre în această muncă, așa ca și pe frontul antifascist, ca în toate domeniile de activitate socială ! El și-a consacrat energiile, întreaga putere de muncă cauzei nobile a progresului și propășirii patriei socialiste, făuririi propriului lui viitor luminos ! (Aplauze puter
nice, prelungite).Tot ce am realizat în această scurtă, dar bogată perioadă a istoriei României este rodul muncii eroice, al uriașei forțe creatoare a întregului popor, a tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — cărora orînduirea socialistă le-a deschis pentru prima oară un cîmp nelimitat de afirmare socială, o perspectivă clară de progres și prosperitate, un viitor luminos. La toate suc

PROGRAMUL CONSTRUIRII 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATEDragi tovarăși,Intrăm în a doua jumătate de secol a existenței partidului nostru în condițiile muncii intense, pătrunse de un puternic avînt patriotic, a întregului popor, pentru înălțarea tot mai sus a luminosului edificiu al socialismului pe pămîntul României. Oamenii muncii acționează însuflețiți de perspectivele deschise de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român care a elaborat programul dezvoltării țării în perioada 1971—1975, precum și liniile directoare pînă în anul 1980. O vie expresie a hotărîrii cu care cei ce muncesc au trecut la realizarea acestui program o constituie rezultatele obținute în primele patru luni ale anului. Planul producției industriale a fost nu numai îndeplinit, ci și depășit, reali- zîndu-se un ritm de dezvoltare de 11,7 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Aceste rezultate reprezintă o nouă confirmare a realismului sarcinilor și obiectivelor pe care ni le-am propus, a capacității poporului nostru de a asigura înfăptuirea în bune condiții a noului plan cincinal, a programului stabilit de Congresul al X-lea (Aplauze 
puternice).Noua etapă istorică de dezvoltare a societății noastre, care va cuprinde, probabil, cîteva cincinale, este etapa făuri-, rii societății socialiste multilateral dezvoltate. Esența acestei etape rezidă în : construirea unei economii avansate, înzestrate cu o industrie modernă și o a- gricultură intensivă de înalt randament; desfășurarea pe un front larg a activității științifice, a instrucției publice și a eforturilor pentru ridicarea nivelului cultural al maselor; creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oa- y / INDICATORIIprincipali ai planului cincinal 1971 — 1975— Dinamica — în % —

Indicatorul
Producția globală industrială 150—157 168—178Producția globală agricolă (calculată pe baza mediei anuale pe perioada de 5 ani) 128—131 136—149Productivitatea muncii pe un salariat în industrie 137—140 142Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă în industria de stat în 1975, față de 1970, în % 6,0—7,0 11—12Volumul comerțului exterior (în perioada 1971—1975, față de cinciani anteriori) 140—145 161—172Investițiile centralizate din fondurile statului (pe perioada de 5 ani) mild, lei 420—435 470Venitul național 145—150 168—182Creșterea numărului de salariați în economia națională — mii persoane 400—500 1010Fondul de salarii 130—135 153Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 130—135 140—146Volumul serviciilor prestate populației 140—145 135—161Salariul real 116—120 120Veniturile reale ale țărănimii provenite din munca în C.A.P. și gospodăriile personale, pe o persoană activă 115—120 122—130

Corespunzător prevederilor cincinalului, pe baza ritmului prevăzut — de circa 12 la sută anual — industria își va întări poziția conducătoare în economie, participînd cu aproape 65 la sută la formarea venitului național. Ceea ce caracterizează în mod deosebit noul cincinal este orientarea hotărîtă a eforturilor spre dezvoltarea rapidă a ramurilor industriale moderne, spre realizarea de produse cu parametri calitativi ridicați, de valoare economică superioară.Sarcini deosebite revin, în această direcție, construcțiilor de mașini. Puternica dezvoltare a acestei ramuri — prevăzute să-și sporească producția în cincinal de peste 2 ori — se va realiza în special pe baza creșterii susținute a industriei electrotehnice și electronice, a mecanicii fine, a producției de nave, 

cesele obținute de poporul român în lupta pentru eliberare națională și socială, pentru făurirea noii orînduiri, o contribuție deosebită au adus comuniștii, zecile de mii de activiști de partid și de stat care, în condiții grele, au muncit neobosit, cu dăruire și devotament nețărmurit, neprecupețind nimic pentru transpunerea. în viață a politicii partidului, pentru slujirea poporului. (Aplauze puternice, prelungite).Cu prilejul acestui glorios jubileu al partidului, în numele Comitetului Central, al Consiliului de Stat și al guvernului, adresez clasei muncitoare, țărănimii,. intelectualității, tineretului, femeilor, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, comuniștilor, activiștilor de partid și de stat, cele mai calde mulțumiri și felicitări pentru munca lor eroică închinată înfloririi României socialiste, bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).

menilor muncii de la orașe și sate ; înfăptuirea repartiției bunurilor produse de societate în spiritul dreptății și echității socialiste ; perfecționarea relațiilor de producție, a organizării societății ; realizarea cadrului organizatoric care să permită participarea largă a maselor populare, a fiecărui cetățean la viața publică, la rezolvarea treburilor obștești ; lărgirea libertăților publice, dezvoltarea democrației socialiste. înfăptuirea acestui program va ridica România pe noi culmi de civilizație și prosperitate, va crea condiții pentru trecerea treotată a patriei noastre spre comunism. (Aplauze 
prelungite).Plenara Comitetului Central care și-a încheiat ieri lucrările a aprobat proiectul planului pe anii 1971—1975, apreciind că prevederile sale corespund obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și că realizarea lor va avea un rol hotărîtor pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Plenara a dat o apreciere pozitivă muncii desfășurate de organele de partid și de stat, de centrale și întreprinderi pentru fundamentarea prevederilor planului, dezbaterii temeinice, eficiente a acestor prevederi în unitățile economice și științifice, la județe și ministere. Participarea nemijlocită a maselor de oameni ai muncii la elaborarea și definitivarea planului a contribuit In măsură însemnată la găsirea unor noi căi pentru utilizarea intensivă a potențialului economic, pentru punerea mai bună în valoare a rezervelor economiei naționale. Față de Directivele Congresului al X-lea, planul cincinal prezintă îmbunătățiri importante la toți indicatorii principali.

Prevederi directive Prevederi plan cincinal

mașini-unelte, utilaje tehnologice. Electronica și mecanica fină își vor spori producția de 3,4 ori. Această dezvoltare va permite industriei constructoare de mașini să-și îndeplinească, în condiții tot mai bune, rolul pe care-1 are în înzestrarea superioară a tuturor ramurilor producției materiale, în accelerarea progresului tehnic al întregii economii naționale.Se vor asigura, de asemenea, creșterea și modernizarea în continuare a metalurgiei. In 1975 vom realiza 9,7 milioane tone de oțel; va spori producția la laminate, se va extinde fabricația de metale neferoase. Un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea producției de oțeluri aliate, care va depăși 1 milion tone la sfîrșitul cincinalului.Industria chimică se situează, în continuare, printre sectoarele cu cele mal 

înalte ritmuri de creștere, producția ei mărindu-se în cincinal de aproape 2,3 ori. In mod special se va extinde industria petrochimică, a firelor și fibrelor sintetice, maselor plastice, caracterizate printr-o înaltă eficiență economică.Se va dezvolta puternic industria materialelor de construcții. Producția de ciment se va dubla, ajungînd în 1975 la 16,5 milioane tone. Se prevăd măsuri pentru introducerea în fabricație a unor materiale noi de construcții. Vor fi mai larg puse în valoare posibilitățile existente în acest domeniu pe plan local.In definitivarea proiectului planului cincinal s-a urmărit dezvoltarea mai susținută a producției bunurilor de consum, a industriei alimentare șl af industriei ușoare. Se prevede îmbogățirea sortimentelor de mărfuri pentru a satisface mai bine gustul și preferințele consumatorilor. Vor fi mai bine puse în valoare posibilitățile largi de creștere a producției bunurilor de consum în cadrul industriei locale și cooperației meșteșugărești, precum și prin extinderea muncii la domiciliu.Un rol hotărîtor în dezvoltarea industriei îl are lărgirea bazei energetice și de materii prime. Sporirea rapidă a cerințelor economiei impune să examinăm posibilitatea folosirii mai intense a resurselor proprii de materii prime și combustibil, să găsim soluții pentru sporirea potențialului nostru în acest domeniu.Deosebit de importantă pentru progresul rapid al industriei noastre este dezvoltarea specializării și cooperării. Vor trebui întocmite programe concrete de profilare rațională a unităților, de extindere a legăturilor de cooperare, în vederea utilizării intensive a capacităților de producție. Se impune, de asemenea, o preocupare sporită pentru îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale; trebuie să se asigure ritmicitatea livrărilor de materii prime și materiale, îndeplinirea riguroasă de către toate întreprinderile a obligațiilor asumate prin contract.Ridicarea calității produselor trebuie să se afle în centrul atenției organelor și unităților economice, a tuturor oamenilor muncii. In acest sens o mare însemnătate au accelerarea ritmului de asimilare a produselor noi, modernizarea celor existente.Problemele automatizării trebuie să constituie preocupări de prim ordin ale tuturor unităților. Este necesar să se înființeze în scurt timp un institut central de conducere și automatizare, care să întocmească studii și proiecte de perfecționare, pe baze științifice, a activității Întreprinderilor, să elaboreze soluții pentru automatizarea producției în diferite ramuri.în actualul cincinal se prevede creșterea producției agricole globale cu 49 la sută față de media anuală a perioadei 1966—1970. Așa cum s-a subliniat și în plenară, agricultura noastră dispune încă de rezerve foarte mari și va trebui să luăm măsurile necesare pentru a le pune în valoare. Investițiile prevăzute pentru agricultură însumează circa 80 miliarde lei. Un obiectiv important îl constituie sporirea și modernizarea parcului de tractoare și mașini, rezolvarea problemei mecanizării complexe a lucrărilor agricole. De asemenea, agricultura va primi în cincinal de 2,8 ori mai multe îngrășăminte chimice în substanță activă decît în perioada 1966—1970, precum și cantități sporite de insecto-fungicide.O sarcină importantă este realizarea programului național de dezvoltare a zootehniei și creștere a producției ani maliere. în acest scop este necesar să se ia măsuri pentru gospodărirea rațională a bazei furajere, pentru îmbunătățirea și folosirea mai intensă a pășunilor. S-au stabilit, de asemenea, programe de măsuri pentru dezvoltarea producției de legume și fructe în vederea aprovizionării mai bune a populației. Actualul cincinal va fi o etapă esențială în înfăptuirea programului național de îmbunătățiri funciare. Se va asigura în 1975 o suprafață irigată de peste 2 rhilioane hectare. îndeplinirea integrală a acestei sarcini și asigurarea exploatării eficiente a sistemelor de irigații sînt hotărîtoare pentru creșterea producției agricole.Se impune, de asemenea, să fie mai larg sprijinite gospodăriile individuale din zonele de deal și munte care dispun de importante posibilități de creștere a producției, îndeosebi în zootehnie.In pas cu evoluția generală a economiei naționale, traficul de mărfuri va spori în cincinal de circa 2 ori. O dată cu extinderea și modernizarea în continuare a transporturilor feroviare, se va pune un accent mai mare pe dezvoltarea transporturilor auto, precum și a transportului pe Dunăre.în această perioadă va trebui să se asigure utilizarea la un nivel superior, într-un mod tot mai rațional, a muncii sociale. Numărul de salariați va crește în acest cincinal cu peste 1 milion persoane față de 400—500 mii cît se stabilise în Directivele Congresului al X-lea. Ponderea forței de muncă din industrie și din celelalte ramuri neagricole va a- junge la aproape 60 la sută din totalul populației ocupate. Se prevede ca productivitatea muncii să crească cu 42 la sută în industrie, cu 35 la sută în con- strucții-montaj, cu 33 la sută In transporturile feroviare. Considerăm însă că aceste prevederi nu corespund pe deplin posibilităților existente, necesităților dezvoltării rapide a economiei naționale, cerințelor ridicării nivelului de trai al poporului și de aceea trebuie depuse eforturi pentru depășirea lor.în ce privește cheltuielile materiale, ponderea acestora în produsul social urmează să scadă de la 59,2 la sută în 1970 la 54,4 la sută în anul 1975. Deși s-au a- dus în această direcție unele îmbunătățiri esențiale prevederilor inițiale, vor trebui luate noi măsuri pentru micșorarea continuă a cheltuielilor materiale de producție care în economia noastră continuă încă să fie mari. Aceasta este •
(Continuare in pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a II-a)cale principală de creștere â venitului național și, implicit, de îmbunătățire a condițiilor de viață ale maselor.Volumul comerțului exterior urmează să crească în perioada 1971—1975 cu peste 70 la sută față de cincinalul trecut. Una din cele mai importante sarcini este creșterea eficienței economice a exporturilor, îmbunătățirea structurii a- cestora, reducerea cheltuielilor de producție ale mărfurilor exportate, valorificarea acestora la prețuri avantajoase pe piața externă. Se impune, de asemenea, reducerea importurilor prin folosirea în măsură sporită a posibilităților interne de aprovizionare cu materii prime, ma- șini-unelte și instalații. In același timp, vor trebui extinse acțiunile de cooperare industrială cu alte țări — formă superioară a relațiilor economice care stimulează schimburile și sporește eficiența lor.România va dezvolta în continuare largi raporturi economice cu statele membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, participînd activ la perfecționarea formelor de cooperare dintre ele. Avînd în vedere că această organizație cuprinde numai o parte a țărilor socialiste, considerăm necesar ca formele de cooperare să fie astfel organizate încît să facă posibilă lărgirea C.A.E.R.-ului, participarea în cadrul său și a altor țări, atît socialiste, cît și ne- socialiste. Vom extinde în continuare colaborarea noastră cu țările membre ale C.A.E.R., precum și cu toate celelalte țări socialiste, în spiritul deplinei egalități, întrajutorării tovărășești și avantajului reciproc, conștienți că această colaborare înlesnește valorificarea tot mai eficientă a resurselor materiale și umane ale fiecărei țări, progresul fiecărei economii naționale, înflorirea multilaterală a tuturor națiunilor socialiste. (Aplauze 
puternice).Vom acționa pentru intensificarea raporturilor de colaborare economică și tehnico-științifică cu țările în curs de dezvoltare, cu tinerele state independente — raporturi a căror semnificație depășește sfera strictă a intereselor economice reciproce, avînd și o pregnantă însemnătate politică. Totodată, ținînd seama de adîncirea diviziunii internaționale a muncii, extindem relațiile pe baza, respectului și avantajului reciproc cu țările capitaliste dezvoltate. România consideră că dezvoltarea sa economică — ca de altfel a oricărui stat — este astăzi strîns legată de participarea largă la colaborarea economică și tehnico-științifică internațională, la circuitul mondial de valori. (Aplauze puternice).Actualul plan cincinal prevede realizarea în continuare a unei rate înalte 
a acumulării — sursa principală a progresului economic și social ; ponderea fondului de acumulare în venitul național va reprezenta 31—32 la sută- Investițiile în economia națională din fondurile centralizate ale statului se vor ridica, 

f pe întreaga perioadă, la circa 470 miliarde lei ; din această sumă, peste 52 de miliarde lei se vor folosi pentru construcții de locuințe, spitale, școli, spații comerciale, cantine, șosele, drumuri și alte obiective social-culturale care se răsfrîng în mod nemijlocit asupra creșterii nivelului de trai al poporului. (Aplauze prelungite). în vederea utilizării cu eficiență maximă a acestui uriaș efort de investiții va trebui asigurată intensificarea ritmului de executare a obiectivelor stabilite, intrarea lor în funcțiune la timp, realizarea de la în- c put a tuturor parametrilor tehnico- economici calitativi și cantitativi proiectați.Și în acest cincinal vom urmări repartizarea rațională a forțelor de producție pe teritoriu, dezvoltarea susținută 
a județelor mai puțin industrializate — prevăzîndu-se pentru acestea sporuri anuale ale producției industriale de 20—26 la sută. Politica de ridicare economică și socială a tuturor zonelor țării are o importanță esențială pentru creșterea generală a nivelului de trai material și cultural al poporului, este o condiție de bază pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru crearea premiselor în vederea trecerii spre comunism.însemnate sarcini revin în acest cincinal cercetării științifice, care capătă un rol tot mai important în viața economică și socială. Ea este chemată să contribuie în mai mare măsură la lărgirea bazei energetice și de materii prime, la elaborarea tehnologiilor de utilizare eficientă a resurselor naturale ale țării, la realizarea de noi materiale și înlocuitori, la conceperea și asimilarea de noi ma- 

șinl-unelte, utilaje și Instalații de înaltă tehnicitate, la creșterea producției agricole vegetale și animale. Soluționarea cu succes a acestor sarcini face necesare dezvoltarea și îmbunătățirea utilizării bazei materiale a cercetării, concentrarea forțelor științifice în direcțiile hotărî- toare ale progresului tehnic, economic șî social al țării.Un rol esențial în realizarea tuturor obiectivelor pe care ni le propunem în actualul cincinal îl au dezvoltarea' și perfecționarea continuă a instrucției publice. Se va extinde sfera de cuprindere a învățămîntului, învățămîntul superior tehnic urmînd să fie dezvoltat la dimensiuni sporite față de cele înscrise in planul cincinal. Problema centrală a dezvoltării învățămîntului nostru în condițiile de astăzi este îmbunătățirea legăturii sale cu practica. întregul proces de instruire trebuie să pornească de la cerințele economiei, științei și culturii. Vor trebui luate mai rapid măsurile necesare pentru îmbunătățirea dotării cu aparatură modernă a laboratoarelor, pentru amenajarea și dezvoltarea atelierelor- școală și îndeosebi pentru extinderea practicii elevilor și studenților direct în unitățile productive, organizînd participarea lor în tot cursul procesului de învățământ la activitatea de producție. (Aplauze). Trebuie să tindem spre reunirea institutelor științifice și de proiectare, a întreprinderilor, unităților școlare și facultăților, asigurînd pe această cale fuziunea directă a învățămîntului cu cercetarea și producția. între marile cuceriri ale orînduirii noastre socialiste se înscriu la locul cel mai de cinste realizările în domeniul formării cadrelor de muncitori calificați și tehnicieni, de ingineri, economiști și alți specialiști, ridicarea a zeci de mii de conducători ai activității economice și sociale. Acestui fapt îi datorăm în primul rînd succesele în făurirea socialismului în patria noastră. (Aplauze puternice), în realizarea hotărîrilor Congresului al X-lea, o deosebită importanță are aplicarea măsurilor privind reciclarea profesională a tuturor salariaților, asigurînd atît împrospătarea și aprofundarea cunoștințelor legate de exercitarea în bune condiții a profesiei, cît și însușirea elementelor științei organizării și conducerii societății.Este necesar să asigurăm ca în toate domeniile de activitate să lucreze oameni cu un larg orizont de cunoștințe profesionale, științifice și de cultură generală, cu o atitudine înaintată față de muncă, față de interesele majore ale societății, cu un înalt spirit de răspundere în gospodărirea acelei părți din avuția națională care le-a fost încredințată. Unul din criteriile principale de promovare a cadrelor în munci de răspundere continuă să fie, bineînțeles, devotamentul profund față de patrie și partid, față de cauza construcției socialismului și comunismului în România. (Aplauze pre
lungite).Tovarăși,Ampla dezvoltare a economiei naționale în acest cincinal se va materializa în ridicarea bunăstării celor ce muncesc. Fondul de consum va spori pe locuitor cu 36 la sută. Salariul minim va crește de la 800 lei, cît este în prezent, la 1 000 lei în 1972 și la 1100 lei la sfîrșitul anului 1975. (Vii aplauze). Prin majorarea generală a salariilor, care va începe încă din 1972, se va realiza — pînă la sfîrșitul cincinalului — un salariu mediu pe economie de peste 1 800 lei, adică cu aproape 26 la sută mai mare decît anul trecut ; dacă ținem seama și de indicele prețurilor, sporul salariului real va fi de 20 la sută. Ca urmare a sporirii salariului mediu și încadrării unui număr suplimentar de persoane în unitățile socialiste de stat, fondul total de salarii se va mări de la 95 miliarde lei în 1970 la circa 145 miliarde lei în 1975. (Vii 
aplauze).Totodată, veniturile țărănimii provenite din munca în cooperativele agricole de producție și gospodăriile personale vor crește în cincinal, pe o persoană activă, cu aproape 30 la sută. Venitul minim garantat pentru cooperatorii care participă cu regularitate la muncă va crește pînă la sfîrșitul cincinalului de la 300 la 400 lei lunar în producția de cîmp, și de la 400 la 500 lei lunar în zootehnie. O importanță deosebită în creșterea bunăstării țărănimii au recentele măsuri adoptate de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind acordarea de ajutoare pentru copii, ajutoare pentrti naștere, asistență medicală gratuită în spitale, tratament cu plată redusă în stațiuni balneo-cli- matice și ajutoare în caz de boală.

în condițiile sporirii numărului de pensionari din sistemul asigurărilor sociale cu aproape 38 la sută, pensia medie va crește cu peste 18 la sută.Se va îmbunătăți alocația de stat pentru copii, cu începere din trimestrul IV al acestui an, stabilindu-se sume majorate și diferențiate, în funcție atît de nivelul veniturilor cît și de numărul copiilor în familie; vor fi urcate plafoanele de venituri în raport, de care se fixează alocația și se va extinde a- cordarea alocației pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani. (Vii aplauze). Spre exemplu, o familie din mediul urban cu mai mulți copii al cărei cap de familie are un salariu de pînă la 1 500 lei va primi pentru primul copil 150 lei, pentru al doilea 160 lei, iar pentru al treilea și pentru fiecare din următorii cîte 180 lei. (Aplauze). Fondurile destinate alocațiilor pentru copii se vor mări de la 4,3 miliarde lei în 1970, la 6,7 miliarde lei în 1975, deci cu peste 55 la sută.
(Vii aplauze).Va spori volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist cu 46 la sută. Consumul pe locuitor va înregis-. tra creșteri importante atît la produsele agroalimentare cît și la confecții, țesături, încălțăminte, la bunuri de folosință îndelungată. Se vor extinde serviciile ; cincinalul prevede creșterea volumului acestora cu circa 61 la sută, dar consider că există posibilități pentru a depăși cu mult această cifră, urmînd să se elaboreze un program special în acest scop.Ne propunem, pentru perioada 1971— 1975, să continuăm în ritm susținut construcția de locuințe. Din fondurile sau cu sprijinul statului se vor realiza 520 mii apartamente fizice ; se estimează, de asemenea, că populația își va construi în regie proprie circa 270 de mii de locuințe, îndeosebi la sate. Se vor asigura astfel condiții ca circa 2,5 milioane de oameni să se mute în case noi. în perioada 1971—1975 se vor construi, de asemenea, peste 72 mii locuri în creșe, față de 28 mii, cîte avem astăzi, și circa 60 mii locuri în grădinițe și case de copii. La aceasta se adaugă creșele și grădinițele care se vor construi la sate de către cooperativele agricole de producție și cooperativele de consum, precum și cele care se vor construi la orașe de către cooperativele meșteșugărești.Statul nostru va aloca în continuare fonduri însemnate pentru finanțarea acțiunilor social-culturale. Volumul cheltuielilor pentru învățămînt, cultură și artă, sănătate, sport, asistență și asigurări sociale se ridică, pe cincinal, la uriașa cifră de 218 miliarde lei, a- dică mai mult decît întregul venit național al țării dip anul 1970. Pe un locuitor, cheltuielile social-culturale suportate de stat se măresc de la 1 680 lei în 1970 la 2 260 lei în 1975, ceea ce constituie o sursă importantă de satisfacere a necesităților de viață ale populației. în perspectiva dezvoltării societății noastre, fondurile sociale de consum capătă un rol tot mai însemnat în efortul partidului și statului pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Am schițat, tovarăși, în mod sumar, liniile directoare de dezvoltare a țării noastre în noul cincinal. înfăptuirea a- cestui vast program de construcție economică și socială va ridica România pe o nouă treaptă de progres și civilizație, va marca parcurgerea unei noi și însemnate etape pe drumul apropierii țării noastre de statele avansate ale lumii. O dată cu dezvoltarea forțelor de producție, cu creșterea producției de bunuri materiale și spirituale, se va ridica și mai mult nivelul de trai al poporului, se va îmbunătăți viața fiecărui cetățean, înfăptuin- du-se astfel obiectivul central al construcției socialiste, țelul suprem al întregii politici a partidului nostru comunist — bunăstarea și fericirea omului. 
(Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,După cum este cunoscut, Congresul al X-lea al partidului, o dată cu directivele pentru actualul cincinal, a elaborat orientările de bază ale dezvoltării României pe întreg deceniul 1971—1980. în cursul îmbunătățirii sarcinilor de plan pe perioada 1971—1975 au fost revăzuți și indicatorii creșterii economiei pînă în anul 1980. De asemenea, s-au stabilit unele linii orientative cu privire la evoluția economico-so- cială a țării în perioada 1980—1990. A- ceste prevederi pornesc de la necesitatea asigurării în continuare a unui avînt susținut al forțelor de produc

ție, pe baza aplicării largi a cuceririlor științei și tehnicii moderne în întreaga economie. Ne propunem ca pînă în anii 1985—1990 să creăm o industrie puternică, la nivelul tehnicii și științei moderne, o agricultură intensivă de mare randament, să obținem în toate domeniile o creștere substanțială a productivității muncii, astfel încît România să ajungă la nivelul statelor dezvoltate atît în ce privește producția și venitul național pe locuitor, cît și condițiile de viață ale populației. (Aplauze puternice, pre
lungite).Asigurînd, și după actualul cincinal, o rată înaltă a acumulării — de circa 28 la sută — și un ritm mediu anual de creștere industrială de 8—9 la sută, producția industriei va putea spori, față de 1970, de 2,7 ori în 1980. și de aproape 6 ori în 1990.Modificări radicale vor avea loc în baza tehnico-materială a agriculturii. Astfel, în perioadă următoare se va asigura mecanizarea complexă a tuturor lucrărilor agricole. Din 1980 agricultura noastră va dispune de îngrășăminte chimice -la nivelul cerințelor agrotehnicii moderne. în cadrul programului de îmbunătățiri funciare, pînă în 1990 va fi irigată practic întreaga suprafață care se justifică din > punct de vedere economic. Ținînd seama de influențele deosebit de favorabile pe care le va avea asupra agriculturii crearea acestor condiții, se poate sconta pe o creștere a producției agricole, comparativ cu cincinalul 1966—1970, de 2 ori în 1976—1980, de 2,5 ori în 1981—1985 și de peste 3 ori în 1986—1990.Ca urmare a industrializării accelerate a țării, la sfîrșitul următoarelor două decenii circa 80 la sută din populația ocupată a țării va lucra în ramurile neagricole ale economiei. Aceasta va marca o schimbare uriașă — aș putea spune chiar revoluționară — în structura socială a României, cu repercusiuni profunde în gradul de productivitate a muncii sociale, în condițiile de viață materială și culturală ale întregului nostru popor. (Aplauze puternice).Pe baza dezvoltării susținute a economiei, venitul național va depăși nivelui anului 1970 de 2,7 ori în 1980 și de 5,7 ori în 1990. Avînd în vedere că populația se estimează să ajungă la 22.4 milioane locuitori în 1980 și 24 milioane în 1990, se poate aprecia că venitul național pe locuitor, în prețuri constante, va fi de circa 25 mii lei în 1980 și 50 mii lei în 1990, ceea ce înseamnă un nivel comparabil cu cel dirf țări dezvoltate din punct de vedere economic 
(Aplauze puternice).Sporirea venitului național va permite ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului. Vor crește volumul și diversitatea bunurilor de consum și ale serviciilor, asigurîn- du-se satisfacerea la un nivel superior a nevoilor întregii populații. în următoarele două decenii se va asigura un ritm susținut de creștere a fondului de locuințe ; spre exemplu, continuînd să construim în București, în fiecare din viitoarele trei cincinale, cîte 120 000—150 000 apartamente, vom asigura locuințe noi pentru o populație egală cu întreaga populație de astăzi a Capitalei ; practic, după 1980, în Capitală problema locuințelor va fi soluționată. (Aplauze). în următorii 15—20 de ani se prevăd, de asemenea, desfășurarea unei vaste activități conștiente, dirijate, de dezvoltare și sistematizare a localităților rurale, crearea a 250—300 noi centre urbane — dublîndu-se astfel numărul orașelor exis-

UN OBIECTIV ESENțlAL 
AL ETAPEI ACTUALE — 

PERFECTIONAREA CONTINUĂ 
A ORGANIZĂRII SOCIETĂȚIIStimați tovarăși,Modificările rapide care au loc în baza tehnico-materială, în structura și suprastructura noii orînduiri impun, ca o necesitate obiectivă, perfecționarea conti- 

tente — și, în același timp, ridicarea economică și socială a tuturor comunelor. Toate aceste măsuri vor duce la profunde transformări în viața satului românesc, reducînd în mod simțitor deosebirile dintre oraș și sat, asigurînd o puternică apropiere a condițiilor de viață din aceste două medii.Vor trebui luate, în cel mai scurt timp, măsuri pentru prevenirea poluării aerului și apelor, pentru protejarea naturii și mediului ambiant, pentru a asigura populației condiții cît mai bune de muncă și de viață.Sînt în curs de elaborare studiile privind crearea condițiilor necesare — îndeosebi prin extinderea mecanizării și automatizării producției — pentru ca pînă la sfîrșitul acestui cincinal să se treacă la reducerea săptămînii de lucru.Un puternic avînt vor cunoaște învăță- mintul, instrucția publică generală. Avem în vedere ca după anul 1980 să. trecem la generalizarea liceului ; o dată cu aceasta, se prevede extinderea largă a învățămîntului superior, numărul studenților și al cursanților școlilor de specializare postliceale, raportat la 10 000 de locuitori, urmînd să se mărească de la 90 în 1970 la peste 100 în 1980 și circa 150 în 1990.în vederea întocmirii studiilor de perspectivă mai îndelungată cu privire la evoluția economico-socială a țării, plenara Comitetului Central a hotărît să se înființeze o comisie centrală de partid și de stat care va elabora prognozele dezvoltării României în perioada 1976— 1990, iar pentru unele sectoare pînă în anul 2 000. La elaborarea prognozelor și direcțiilor principale de dezvoltare în perspectivă a patriei trebuie pornit de la legile obiective ale dezvoltării sociale, de la realitățile concrete ale țării noastre, precum și de la tendințele revoluției tehnico-științifice pe plan mondial.Pe această bază se va elabora programul dezvoltării în următorii 15—20 ani a României socialiste. în fapt, acesta va fi însuși programul partidului, în centrul lui aflîndu-se, ca obiectiv fundamental pentru etapa respectivă, realizarea societății socialiste multilateral dez- Voltațe. (Aplauze puternice). în această perioadă forțele de producție vor cunoaște o impetuoasă creștere și diversificare, ducînd la o radicală transformare a structurii economice și sociale a țării. Se va realiza o puternică apropiere între munca fizică și intelectuală, între muncitori, țărani și intelectuali, se va produce o profundă omogenizare a națiunii noastre socialiste. Totodată, se va realiza o tot mai mare abundență de bunuri de consum și, pe această bază, îmbunătățirea substanțială a condițiilor de viață ale întregului popor. Munca va deveni tot mai mult o onoare și o necesitate vitală pentru toți membrii societății. în toată această perioadă va acționa în continuare principiul de repartiție socialist, valabil pentru prima fază a comunismului — „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă1*. Totodată, vor spori în mod deosebit cheltuielile sociale, contribuind la satisfacerea într-o măsură tot mai însemnată a cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii.în procesul acestor transformări, cu adevărat revoluționare, în dezvoltarea forțelor de producție, în perfecționarea relațiilor din societate, sub influența aplicării in viață a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, se vor crea condițiile pentru elaborarea programului de trecere treptată la făurirea societății comuniste în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

nuă a conducerii economiei, a întregii activități sociale, în vederea asigurării concordanței între dezvoltarea forțelor de producție și relațiile de producție, între realitățile dinamice ale vieții noastre materiale și spirituale și formele

și metodele de organizare și conducere a societății.Sînt cunoscute măsurile adoptate în ultimii ani de conducerea partidului, în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale, pentru îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării economiei. în perfecționarea vieții economice partidul nostru pornește de la necesitatea îmbinării conducerii pe bază de plan unic, cu dezvoltarea autonomiei colectivelor de muncă, cu lărgirea atribuțiilor întreprinderilor. Punem accentul pe o mai bună folosire conștientă a factorilor economici, a acțiunii legilor economice obiective, inclusiv a legii valorii, pe studierea cerințelor pieței, pe dezvoltarea largă a inițiativei de jos. în același timp, considerăm necesar să folosim tot mai bine posibilitățile economiei socialiste de a asigura organizarea pe baza unei concepții unitare a întregii producții sociale.O importanță deosebită în desfășurarea vieții economice și sociale au relațiile de repartiție. După cum se știe, o dată cu lichidarea exploatării omului de către om a fost abolit și principiul capitalist de repartiție a venitului, generator de profunde inegalități sociale, și a fost introdus principiul de repartiție socialist Noi pornim însă de la faptul că și în socialism se mai manifestă fenomene de inegalitate economică, precum și tendințe parazitare; de aceea, partidul nostru acționează pentru asigurarea unor raporturi echitabile între veniturile diferitelor categorii sociale, ținînd cont, în primul rînd, de aportul fiecăruia la producția și viața socială, dar, totodată, și de posibilitățile economice ale țării, de tendința obiectivă a apropierii nevoilor membrilor societății noastre. Se mai întîlnesc și la noi unii oameni care ar dori să primească cît mai mult de la societate și, dacă se poate, să dea cît mai puțin, sau nimic, societății. Ceea ce se cere este ca fiecare cetățean să înțeleagă că de munca, de efortul său depind progresul societății, ridicarea nivelului de trai al tuturor. Fiecare trebuie să vadă nu numai interesele înguste, personale, ci să aibă permanent în vedere interesele generale ale societății căreia este necesar să-i consacre energia și forța lor creatoare. (Vii aplauze), în același timp, pornind de la deosebirile ce se mențin între diferite forme ale muncii concrete, partidul nostru se pronunță cu hotărîre împotriva oricăror tendințe de egalitarism mic burghez. Unii ar dori să fie retribuiți ca și cînd am fi ajuns în comunism, în sensul de a primi de la societate după nevoi, dînd în schimb după capacitate — sau chiar mai puțin. Concepțiile egalitariste despre retribuție — care, practic, cred că nici în comunism nu vor putea fi aplicate — nu au nimic comun cu principiile după care se ghidează azi societatea noastră. Noi trebuie să ținem seama, pe de o parte, de aportul fiecăruia la munca generală, iar, pe de altă parte, de existența deosebirilor în necesitățile oamenilor care, fără îndoială, vor mai dăinui. Diferențierea stimulativă a veniturilor, pe de o parte, menținerea acestora în limite raționale, socialmente justificate, pe de alta, realizarea unei corelații judicioase între retribuirea directă și fondurile sociale de consum sînt preocupări permanente ale partidului și statului în efortul pentru înfăptuirea principiilor echității socialiste în patria noastră.Acordăm, după cum se știe, o atenție esențială îmbunătățirii activității statului socialist, al cărui rol crește tot mai mult, pe măsura progresului societății, a amplificării și diversificării vieții economice și sociale. Nu este nici o contradicție în această afirmație ; dimpotrivă, ea exprimă înțelegerea dialectică a rolului și esenței statului socialist. Creșterea atribuțiilor sfatului nu înseamnă dezvoltarea laturilor administrative sau represive ale activității sale, ci, dimpotrivă, diminuarea acestora în avantajul amplificării muncii de organizare și conducere a întregii vieți economice și sociale. Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate impune forme superioare de conducere conștientă, unitară, a tuturor domeniilor și proceselor economico-sociale, de organizare a participării maselor largi populare la viața obștească. Noi sîntem însă împotriva acelor teorii sau tendințe după care ar trebui să lăsăm reglementarea vieții economice și sociale la voia întîmplării, la discreția pieței, a legii cererii și ofertei. Considerăm aceste concepții dăunătoare pentru societatea noastră. După cum se știe, corespunzător cerințelor vieții în etapa actuală a dez-
(Continuare in pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a ITI-a) voltării societății s-au adoptat in ultimii ani o serie de măsuri care au dus la ridicarea nivelului activității organelor de stat, de sus și ptnă jos, care au sporit rolul Marii Adunări Naționale și al Consiliului de Stat, au lărgit atribuțiile și inițiativa organelor locale ale puterii.In spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea trebuie să acționăm în continuare pentru perfecționarea activității statului nostru socialist. Avem în vedere, în primul rînd, lărgirea activității legislative a Marii Adunări Naționale, astfel ca toate normele esențiale care guvernează viața societății să nu mai fie reglementate prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri sau decizii ale altor organe executive, ci să fie emanația forului suprem al țării. în vederea îmbunătățirii acestei activități, se va crea Consiliul legislativ, organ de specialitate chemat să ajute la coordonarea sistemului nostru de legi, precum și la avizarea proiectelor de lege și a altor acte normative. în scopul intensificării activității Marii Adunări Naționale va trebui, de asemenea, studiată posibilitatea ca unele probleme să fie examinate nu în cadrul ședințelor plenare, ci în secțiuni specializate ale Marii Adunări Naționale care să aibă împuternicirea de a lua unele hotărîri atît în materie de elaborare a legilor, cît și în exercitarea controlului activității organelor executive. Se impune a fi dezvoltată experiența căpătată pînă acum — și care s-a dovedit utilă — în organizarea controlului de către Consiliul de Stat și comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale asupra bunei desfășurări a activității aparatului de stat, asupra diferitelor sectoare ale activității economi- co-sociale. Trebuie să spunem, cu acest prilej, că în ultimul timp s-a obținut o îmbunătățire simțitoare în activitatea guvernului țării noastre, ca urmare a a- plicării măsurilor adoptate de Conferința Națională. Totodată, avem în vedere noi măsuri — din care unele sînt în curs de aplicare — pentru perfecționarea în continuare a activității guvernului spre a a- sigura rezolvarea cît mai operativă a tuturor problemelor pe care le ridică progresul economiei naționale, buna funcționare a administrației de stat.Este necesar să acționăm în continuare pentru lichidarea fenomenelor de centralism excesiv, a manifestărilor de birocratism, pentru simplificarea activității aparatului administrativ, pentru întărirea legăturilor tuturor organelor de stat 
ou masele largi de oameni ai muncii.Paralel cu activitatea de organizare a vieții economice, sociale și culturale, statului nostru îi revine, ca o îndatorire fundamentală — în condițiile cînd în lume există imperialism, forțe reacționare ostile socialismului — luarea tuturor măsurilor necesare pentru apărarea țării, pentru salvgardarea vieții și muncii pașnice, creatoare, a poporului român. Partidul și guvernul acordă toată atenția întăririi capacității defensive a țării, perfecționării organizării și întăririi forțelor noastre armate, chemate să apere cuceririle socialiste ale poporului, independența și suveranitatea României. (Aplauze puternice). Ținînd seama că în condițiile de azi un război antiimperia- list, de apărare, poate fi numai un război popular, partidul și guvernul se preocupă de întărirea forței de luptă a întregului popor. în acest scop sînt asigurate instruirea și dotarea corespunzătoare a gărzilor patriotice — formațiuni înarmate ale clasei muncitoare, țărănimii 
și intelectualității, cu vechi și glorioase tradiții în țara noastră. De asemenea, partidul se îngrijește de pregătirea militară a tineretului nostru, devotat fără margini patriei și poporului, gata oricînd să apere cu supremul sacrificiu glia străbună, orînduirea nouă, socialistă, înălțată pe pămîntul României. (Aplauze 
prelungite).Totodată, țara noastră dezvoltă cooperarea militară cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia — creat în urma înființării N.A.T.O., pentru timpul cît va exista acesta, ca instrument de apărare a statelor membre împotriva unui atac imperialist în Europa. Participînd la Tratatul de la Varșovia care, așa după cum arată statutul, are un caracter vremelnic, trebuie să înțelegem că este necesar să ne preocupăm de întărirea continuă a armatei noastre naționale, și, totodată, să dezvoltăm colaborarea și schimbul de experiență cu armatele tuturor țărilor socialiste, indiferent de a- partenența sau neapartenența lor la a- cest tratat. Aceasta pentru că și după desființarea N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia vor continua încă multă vreme să existe armate naționale; atîta

PARTIDUL ESTE POPORUL 
REPREZENTAT

PRIN CEI MAI BUNI FII Al SĂI
Stimați tovarăși.
Trecînd in revistă Istoria de o jumătate de secol a partidului, este un motiv de justificată satisfacție să putem constata că toate victoriile poporului român, toate marile sale înfăptuiri în procesul transformării revoluționare a societății se datoresc activității creatoare a Partidului Comunist Român, liniei sale politice, marxist-leniniste. (Aplauze pu

ternice, îndelungate).Viața dovedește că, de-a lungul întregii sale existențe, partidul nostru comunist * fost cel mai fidel exponent al 

timp cît nu se va ajunge la lichidarea tuturor armatelor, la dezarmare, noi vom dezvolta și întări capacitatea noastră de apărare.Partidul și guvernul acordă, de asemenea, o atenție deosebită întăririi organelor de securitate, perfecționării activității lor menite să zădărnicească acțiunea oricăror elemente ostile care ar îndrăzni să uneltească împotriva orînduirii noastre ; ne îngrijim de întărirea miliției, chemată să acționeze împotriva elementelor antisociale, să apere liniștea publică și interesele cetățenilor.Am acordat și acordăm • atenție neslăbită întăririi legalității socialiste, combaterii abuzurilor și ilegalităților de orice fel, instaurării ferme în întreaga viață socială a autorității legii — egală pentru toți cetățenii, indiferent de funcție, de categorie socială sau de naționalitate.Pornind de la adevărul marxist-leni- nist, confirmat de viață, că socialismul nu poate fi decît creația conștientă a maselor, partidul nostru a acționat și acționează consecvent pentru adîncirea continuă a democrației socialiste. (Vii aplauze). Perfecționarea formelor de manifestare a democrație^ socialiste, extinderea libertăților cetățenești întăresc tot mai mult coeziunea orînduirii noastre noi, unitatea de granit a întregului popor în jurul partidului comunistUn rol crescînd în asigurarea cadrului de participare a oamenilor muncii la conducerea societății au organizațiile de masă și obștești. Fiind reprezentate în diferite organe de conducere colectivă, ele au totodată posibilitatea să influențeze asupra hotărîrilor și măsurilor ce se iau, în sensul reflectării cît mai judicioase a intereselor celor ce muncesc.Experiența țării noastre, ca și'a celorlalte țări ce făuresc noua orînduire, demonstrează că socialismul ridică pe un plan superior procesul de dezvoltare a națiunii, sporește potențele sale creatoare. întemeindu-se pe lichidarea exploatării și asupririi, pe instaurarea dreptății și egalității sociale, națiunea socialistă asigură pentru prima oară unitatea de interese a tuturor celor ce muncesc. In condițiile specifice României, partidul comunist abordează problema națiunii în strânsă legătură cu existența de secole pe teritoriul țării, alături de români, a populației maghiare, germane, sîrbe și de alte naționalități. Rezolvarea justă, în spiritul marxism-le- ninismului a problemei naționale, asigurarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, au cimentat trainic frăția și unitatea poporului român și naționalităților conlocuitoare. In lumina teoriei mar- xist-leninlste despre națiune, a convingerii că națiunea are o perspectivă. îndelungată de existență, partidul nostru privește și problema naționalităților pornind de la considerentul că acestea își vor păstra multă vreme o identitate proprie, vor continua să aibă în sînul societății un loc și un rol bine definite. Pornim, de asemenea, de la înțelegerea procesului legic al dezvoltării și înfloririi continue a națiunii socialiste, fiind convinși că această va asigura unirea tot mai strînsă în munca și lupta pentru prosperitatea patriei comune a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate. (Aplauze puternice). Așa cum am mai spus nu de mult, în acele localități unde de veacuri, alături de români, trăiesc oameni de alte naționalități, maghiari, germani, sîrbi, ucraineni, ei cu toții vor trăi și în continuare împreună, pentru că nici unul nu are unde să plece. Locul lor este aici, pe acest pămînt, unde, strîns uniți, vor făuri societatea socialistă și comunistă. (Aplauze 
puternice).în abordarea problemei conducerii economico-sociale pornim de la considerentul că în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate avîntul forțelor de producție, complexitatea vieții societății fac să crească tot mai mult rolul factorului conștient, al activității organismelor de stat și economice chemate să dirijeze întregul efort al poporului, pe baza unui plan unic, pentru progresul și prosperitatea patriei. De aceea vom acționa pentru perfecționarea continuă a conducerii societății pe baze științifice moderne, adoptînd permanent forme și metode de organizare corespunzătoare cerințelor în continuă schimbare ale vieții, asigurînd participarea tot mai largă a maselor populare la luarea hotărîrilor, la adoptarea și înfăptuirea programelor privind mersul înainte al societății. Aceasta este una din condițiile esențiale ale înfăptuirii cu succes a marilor obiective pe care ni le-am propus, ale înaintării rapide a României pe calea luminoasă spre comunism. (A- 
plauze puternice, prelungite).

intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, indiferent de naționalitate, că el a slujit cu credință neclintită cauza libertății și fericirii poporului. Politica partidului s-a identificat cu cele mai avansate năzuințe ale maselor, a dat expresie înseși cerințelor obiective ale dezvoltării noastre sociale, ale progresului material și spiritual al României. Prin aceasta, prin uriașa muncă politică și organizatorică desfășurată pentru construirea socialismului, Partidul Comunist Român' s-a afirmat, în fapt, drept forța politică conducătoare a societății, recunoscut ca atare

de întregul popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).Partidul nostru reunește astăzi în rândurile sale peste 2 100 000 membri — cei mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii români, maghiari, germani, sîrbi, de alte naționalități, practic reprezentanții tuturor categoriilor sociale, vîrstnici și tineri. Peste 44 la sută din membrii săi — adică 940 000 — sînt muncitori, ceea ce reflectă poziția conducătoare a clasei muncitoare în societatea noastră ; mai mult de o jumătate de milion de comuniști — adică peste 25 la sută din membrii partidului — provin din rîndul țăranilor ; un număr însemnat de ingineri, economiști, cadre didactice, oameni de știință, artă, cultură sînt membri ai partidului. Femeile reprezintă peste 20 la sută din efectivul partidului, dar considerăm a- ceasta ca o deficiență pe care trebuie să o lichidăm pentru că — în societate, și cu deosebire în anumite sectoare de activitate — femeile dețin un rol și un procent mult mai mare. Este necesar ca femeile să aibă un loc mai important în partid, deci și în organele de conducere ale partidului, precum și în stat, inclusiv în guvernul țării noastre. (Vil aplauze), întrunind o asemenea largă reprezentare a celor mai importante forțe sociale ale țării, înarmat cu concepția revoluționară, științifică a materialismului dialectic și istoric, partidul nostru comunist constituie forumul de elaborare a liniei generale și a strategiei construcției socialiste în România. Niciodată, în milenara sa istorie, poporul român n-a avut un asemenea conducător călit și încercat în lupte, o asemenea forță de avangardă în stare să-l ducă cu mînă sigură către țelurile spre care aspiră. Intrînd în cel de-al șaselea deceniu al existenței sale, Partidul Comunist Român— puternic, unit, strîns legat de masele largi populare — își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de călăuză a întregului popor pe calea socialismului, bunăstării și fericirii. (Aplauze puternice. îndelungate).

Stimați tovarăși,In întreaga sa activitate partidul nostru ține seama de legile obiective ale dialecticii, de faptul că societatea, inclusiv societatea socialistă, se dezvoltă prin înfruntarea dintre vechi și nou — care constituie însuși factorul motor al progresului. Lupta dintre vechi și, nou este generată în socialism atît de existența rămășițelor vechii orînduiri în gîndire și morală, în raporturile dintre oameni, cît și de schimbările rapide ce au loc în societate, de faptul că conștiința rămîne în urma dezvoltării vieții materiale. In același timp, deși în noua orînduire nu mai există clase antagoniste, categoriile și păturile sociale existente au unele interese specifice de care trebuie să se țină seama în construcția socialistă ; a- ceastă situație va continua încă mult timp, pînă la dispariția totală a deosebirilor de clasă, pînă la omogenizarea deplină a societății.Ignorarea sau subaprecierea faptului că în societatea socialistă există contradicții, nesocotirea necesității de a acționa pentru soluționarea lor judicioasă duc la agravarea acestora, contradicțiile puțind lua forme antagoniste, evoluînd chiar pînă la apariția unor conflicte sociale. Pornind de la teza marxistă că făurirea socialismului este rodul activității conștiente, datoria partidului este ’de a studia și înțelege la timp toate contradicțiile ce se manifestă în societate, de a acționa cu hotărîre pentru eliminarea fenomenelor negative din viața socială. Totodată, partidul trebuie să studieze șl să înțeleagă tendințele și fenomenele noi, să creeze condiții politice, economice, organizatorice necesare promovării noului, astfel ca legile dialectice să se manifeste nu stihinic, ci în mod organizat, pe baza unei activități conștiente. în aceasta se exprimă pînă la urmă rolul de conducător și organizator al partidului în societatea socialistă.Una din căile de perfecționare continuă a vieții economice și sociale, a relațiilor socialiste de producție și a raporturilor dintre oameni, este promovarea consecventă a criticii și autocriticii, chemată să stimuleze lupta noului împotriva vechiului, triumful a tot ce este înaintat în societate. Considerînd că dezvăluirea neajunsurilor și lipsurilor este o condiție a însăși înlăturării lor, a mobilizării celor ce muncesc în direcția îmbunătățirii continue a muncii, partidul nostru scoate la iveală și înfățișează în mod deschis stările de lucruri negative din societate, acționează neîntrerupt pentru îndreptarea greșelilor, pentru perfecționarea întregii noastre activități. Dezbaterea exigentă, principială a tuturor aspectelor vieții și muncii partidului sporește combativitatea comuniștilor, a organizațiilor de partid, asigură ca fiecare organizație să fie cu adevărat forța dinamică a colectivului din care face parte. Folosirea largă a acestei metode comuniste de muncă în întreaga viață socială constituie un mijloc de punere în valoare a experienței colective a celor ce muncesc, a inițiativei și competenței constructorilor socialismului, a devotamentului lor față de noua orînduire pe care o doresc cît mai înfloritoare. Promovarea cu curaj a criticii și autocriticii în întreaga activitate de partid și de stat, în viața socială, constituie dovada seriozității, a spiritului de exigență și răspundere a partidului comunist, a încrederii sale profunde în mase, în forța lor creatoare, este expresia capacității partidului, de a ține pasul cu cerințele dezvoltării continue a societății, de a conduce cu succes măreața operă de făurire a orînduirii comuniste. (Aplauze prelungite).Tocmai de aceea partidul conduce societatea în condițiile unui largai permanent dialog cu masele de oameni ai muncii, în cursul căruia se produce un fluk continuu de idei și experiențe, atît de la partid la mase, cît și de la mase spre partid. Aceasta este garanția că politica partidului nostru, programul său, 

hotărîrile și măsurile sale corespund intereselor și aspirațiilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, întregii națiuni socialiste. (Vii aplauze).Este cunoscut că în decursul istoriei sale au fost perioade cînd partidul nostru a avut de făcut față unor lupte fracționiste, care i-au adus multe daune și i-au slăbit, în împrejurările respective, capacitatea de luptă. Tocmai bazat pe această experiență, partidul nostru acordă o atenție deosebită întăririi continue a unității rîndurilor sale, considerînd aceasta drept una din condițiile de bază ale Îndeplinirii misiunii istorice ce-i revine în societate. De aceea nu admitem și nu vom admite nici un fel da acțiuni care ar putea slăbi unitatea, capacitatea de luptă a partidului. (Aplauze puternice). Numai procedînd astfel, ne facem datoria față de partid, față de popor, față de Interesele construirii socialismului în patria noastră, față de cauza generală a socialismului și comunismului. 
(Aplauze îndelungate).în același timp, ne preocupăm permanent de dezvoltarea democrației interne de partid. ‘Este cunoscut că, îndeosebi după Congresul al IX-lea, a crescut continuu rolul organelor și activului de partid, toate hotărîrile privind politica internă și externă fiind rodul activității colective a acestora, a tuturor comuniștilor. Comitetul npstru Central și-a îmbunătățit, de asemenea, modul de lucru, dezbătând și pronunțîndu-se în mod colectiv asupra celor mai importante probleme ale dezvoltării societății, manifes- tîndu-se în fapt ca stat major al întregii activități de construcție a socialismului în România. (Aplauze puternice, prelungite). Creînd cadrul larg de dezbatere organizată a tuturor problemelor, noi avem în vedere, totodată, necesitatea ca fiecare comunist, fiecare activist să acționeze cu toată fermitatea pentru transpunerea în viață a hotărîrilor de partid, neadmi- țînd nici o încălcare a principiilor și normelor care stau la baza activității partidului nostru comunist. întărirea disciplinei conștiente reprezintă o parte inseparabilă a democrației noastre de partid. Democrația și disciplina constituie o unitate dialectică care asigură forța partidului, coeziunea sa de granit, capacitatea organizatorică și politică de a conduce poporul în opera de făurire a noii orînduiri sociale. (Aplauze puternice).îndeplinirea cu succes de către partid a rolului ce-i revine în societate depinde, în măsură tot mai însemnată, de ridicarea nivelului ideologic și politic al comuniștilor, de lărgirea orizontului lor de cunoștințe, de dezvoltarea capacității de 
a înțelege procesele sociale ale lumii contemporane, de a se orienta de sine stătător, în mod just, în lumina învățăturii marxist-leniniste, în toate împrejurările vieții, în întreaga lor activitate. De asemenea, formarea unui om multilateral pregătit, cu o concepție avansată despre lume și societate, educat în spiritul patriotismului și internaționalismului proletar, cu o înaltă moralitate și o bogată viață spirituală, constituie o necesitate obiectivă, o cerință legică a progresului societății socialiste și, totodată, obiectivul fundamental al activității ideologice a partidului. Educația socialistă presupune, în același timp, combaterea hotărîtă a tuturor influențelor străine din Conștiința oamenilor, a tendințelor individualiste, a vechilor mentalități, a ideilor și concepțiilor retrograde, idealiste, propagate pe diferite căi din lumea capitalistă.Dezvoltarea conștiinței socialiste este un proces complex la care slnt chemați să concure activ toți factorii educativi de care dispune societatea noastră. Sarcini importante revin în acest sens mijloacelor de informare în masă — organelor de presă, emisiunilor de radio și televiziune, publicațiilor periodice de toate genurile. Informînd obiectiv opinia publică asupra procesului construcției socialiste, asupra marilor victorii ale poporului român pe drumul vieții noi, luînd atitudine Critică față de lipsuri și neajunsuri, aceste instrumente trebuie să acționeze și mai perseverent, la un nivel calitativ superior, pentru dezbaterea a- profundată și elucidarea, de pe pozițiile filozofice ale partidului nostru, a tuturor problemelor ce compun astăzi universul spiritual al oamenilor muncii. De asemenea, o puternică influență în direcția formării omului nou exercită literatura, cinematografia, arta plastică, muzica, teatrul, Chemate să redea cît mai bogat și convingător, prin graiul minunat al artei, cronica clocotitoarei epoci pe care o trăim, tabloul impresionant al muncii eroice și al vieții noi a națiunii noastre, ampla frescă a transformărilor revoluționare ale societății românești și, în același timp, să înfățișeze imaginea însuflețitoare a zilei de mîine, a viitorului măreț al comunismului — idealul pentru care luptă întregul nostru partid. 
(Aplauze puternice).La jubileul gloriosului său semicentenar, în momentul cînd intră în a doua jumătate de secol a eroicei sale existențe, în fața Partidului Comunist Român stau sarcini mărețe, o vastă perspectivă de muncă și luptă în slujba poporului. In epoca ce vine, pentru o lungă perioadă de timp, partidul nostru va avea de jucat un rol tot mai important în societate, îndeplinind misiunea de forță politică conducătoare conștientă a tuturor sectoarelor de activitate. Aceasta ne impune să acționăm cu hotărîre pentru ridicarea continuă a nivelului teoretic al întregului partid, pentru înarmarea tuturor cadrelor, a tuturor comuniștilor cu cele mai noi cuceriri ale științei conducerii, cu cele mai noi descoperiri ale științei în general, pentru perfecționarea tuturor formelor și metodelor noastre de muncă. Procedînd astfel, partidul nostru își va îndeplini tot mai bine rolul de motor dinamizator al întregii societăți, pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze prelungite).A intrat în obișnuință să vorbim des

pre partid ca despre o noțiune generală, idealizîndu-1. Cîteodată uităm însă că, de fapt, partidul sînt oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința oamenilor. Putem spune cu deplin temei : partidul sîntem noi, membrii săi, reprezentanții poporului. El nu este nici mai bun, nici mai rău decît sîntem noi, clarviziunea sa este clarviziunea colectivă a membrilor săi, a conducerii sale. Sîntem astăzi întru- totul îndreptățiți să afirmăm : partidul este poporul, reprezentat prin cei mai buni fii ai săi. (Aplauze puternice, înde
lungatei.
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CONTEMPORANE
Stimați tovarăși.Sărbătorim a 50-a aniversare a partidului în condițiile unor profunde transformări în Viața social-politică a lumii, în gîndirea și cunoașterea umană, în raportul de forțe pe plan mondial, în condițiile în care noi și noi forțe sociale se înregimentează în lupta pentru progres social, pentru democrație și pace.Caracteristica esențială a epocii contemporane este afirmarea socialismului într-un număr tot mai mare de state, creșterea rolului și influenței lui în viața internațională. După cum se știe, victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a pus bazele făuririi primului stat socialist din lume, a produs o breșă adîncă în sistemul capitalist mondial, a adîncit criza generală a capitalismului, a inaugurat era revoluțiilor proletare, a dat un puternic avînt luptei pentru eliberare națională și socială. Popoarele sovietice au construit cu succes socialismul și au trecut la crearea bazei tehnico-mate- riale a societății comuniste. Existența Uniunii Sovietice — cu uriașul ei potențial economic, politic și militar — a avut și are un rol deosebit de important în lupta forțelor revoluționare, progresiste din întreaga lume, a exercitat și exercită o puternică influență asupra evoluției vieții internaționale. (A- plauze puternice).După cel de-al doilea război mondial, în condițiile înfrîngerii fascismului, ca rezultat al creșterii avîntului revoluționar al popoarelor, al sporirii rolului și capacității de luptă a partidelor comuniste și muncitorești, în lume s-au produs noi și profunde schimbări. După cum se știe, revoluția populară a ieșit victorioasă și socialismul a triumfat în România și într-un șir de alte țări europene : Republica Populară Albania, Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Populară Polonă și Republica Populară Ungară. (Aplauze puternice).O uriașă însemnătate internațională a avut victoria luptei revoluționare purtată timp de aproape două decenii de către poporul chinez, sub conducerea partidului comunist, pentru răsturnarea vechiului regim și lichidarea dominației imperialiste. Crearea Republicii Populare Chineze a determinat o cotitură radicală în destinele poporului chinez și, totodată, a produs o schimbare istorică în raportul de forțe pe plan mondial. (Aplauze puternice). A- pariția pe scena politică a lumii a Republicii Populare Chineze, crearea Republicii Populare Democrate Coreene și a Republicii Democrate Vietnam, precum și existența Republicii Populare Mongole au sporit considerabil forțele socialismului, făcînd ca ele să înglobeze peste o treime din populația planetei. A avut, de a- semenea, o importanță deosebită victoria revoluției în Cuba, crearea primului stat socialist pe continentul a- merican. (Aplauze puternice).Ca urmare a ieșirii socialismului din cadrul unei singure țări, a afirmării sale pe o mare suprafață a lumii, a victoriei noii orînduiri în 14 state, a apărut sistemul socialist mondial. El întruchipează o realitate socială o- biectivă, exprimă existența socialismului, ca mod de producție, într-un număr de state ce se dezvoltă independent, într-o mare diversitate de condiții economice și politice, de particularități istorice, și care construiesc noua orînduire călăuzlndu-se după legile sociale obiective, după învățătura marxist-leninistă. întărirea continuă a sistemului socialist mondial are loc ca rezultat al unui proces legic, atît prin înflorirea continuă a țărilor socialiste, cît și prin trecerea a noi și noi popoare pe calea făuririi noii orînduiri. (A- plauze).O altă caracteristică a dezvoltării sociale contemporane este afirmarea tot mai puternică — drept cea mai remarcabilă forță socială a lumii — a clasei muncitoare. Cresc continuu amploarea și avîntul luptei

De aceea, doreso să adresez eâaseî muncitoare, tuturor oamenilor muncii următorul apel: Dacă vreți ca partidul să fie puternic, să-și poată îndeplini șl în viitor, cu cinste, misiunea istorică, ve- gheați permanent la întărirea rîndurilor sale, asigurați împrospătarea sa cu cei mai buni dintre voi, acționați pentru apărarea unității sale ! Uniți-vă strîns în jurul său ! Partidul trăiește prin voi și pentru voi, de vot depinde ca el să fie veșnic tînăr șl atotputernic ! (Aplauze puternice, îndelung repetate, orale).

revoluționar* a proletariatului din țările capitaliste, sporește rolul său în viața politică, în înfruntarea cu clasei* exploatatoare, cu monopolurile, în a- părarea drepturilor economice și politice ale celor ce muncesc. In cursul bătăliilor de clasă se manifestă tot mai evident tendința spre realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare, se dezvoltă și se întărește colaborarea partidelor comuniste cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte organizații ale clasei muncitoare. Atît experiența noastră proprie, cit și experiența mișcării muncitorești internaționale, arată că numai acționînd unită clasa muncitoare își poate îndeplini misiunea istorică în lupta revoluționară, poate coaliza în jurul său toate forțele progresiste, înaintate ale societății, poate conduce cu succes popoarele spr* «liberarea socială și națională.Analiza proceselor care au loc în lumea de azi scoate în evidență dezvoltarea și maturizarea partidelor comuniste și muncitorești dintr-un număr tot mai mare de țări capitaliste, afirmarea lor ca forțe politice naționale ce se bucură de adeziunea și simpatia maselor largi și au un cuvînt greu de spus în viața statelor respective.Prăbușirea sistemului colonial al Imperialismului a determinat modificarea radicală a hărții social-politico a lumii și a raportului de forțe pe plan internațional. Noile state apărute în perioada postbelică își afirmă tot mai energic hotărîrea de a-și apăra independența cucerită prin luptă, de a găsi căi de dezvoltare democratică, socialistă, care să le permită valorificarea în folosul propriu a bogățiilor naționale, înfăptuirea aspirațiilor de bună stare ale poporului. Experiența istorică învederează importanța deosebită pe care o are pentru salvgardarea cuceririlor dobîndite, pentru apărarea împotriva politicii de dominație a imperialismului, unirea, în aceste țări, a tuturor forțelor revoluționare și democratice, în rîndul cărora un loc de seamă îl ocupă comuniștii. /O deosebită intensificare cunosc mișcările sociale din țările Americii Latine și Africii, lupta popoarelor de pe aceste continente pentru apărarea independenței naționale, împotriva amestecului cercurilor imperialiste în treburile lor interne, a subordonării economice de către monopolurile străine, pentru dezvoltare de sine stătătoare pe calea progresului social.In lumea capitalistă se ridică noi și noi forțe sociale pentru schimbări progresiste în societate, pentru făurirea unei vieți mai bune, mai drepte, pentru pace. în rîndul acestora se înscriu masele țărănimii care într-o serie de țări dețin o pondere însemnată și au un rol important în viața economică și social- politică. In aceeași direcție acționează păturile mijlocii și alte categorii sociale interesate în mod obiectiv în promovarea unei politici de apărare a intereselor naționale, în lupta împotriva monopolurilor, pentru colaborare între popoare.Acționează, de asemenea, tot mai hotărît, intelectualitatea, căreia revoluția tehnico-științifică, creșterea rolului științei și culturii în dezvoltarea societății îi conferă un loc deosebit în lupta pentru civilizație, pentru punerea geniului uman în slujba cunoașterii, a progresului și păcii — și nu a exploatării și asupririi popoarelor. Putem spune că o caracteristică a societății de astăzi este afirmarea tot mai puternică a intelectualității ca forță progresistă, revoluționară. 
(Vii aplauze).Un mare rezervor de energie și combativitate în mișcarea antiimperia- listă îl reprezintă masele largi de femei care alcătuiesc peste jumătate din populația globului. Femeile participă tot mai activ la lupta împotriva exploatării capitaliste, a discriminării rasiale, a politicii de război și agresiune, pentru apărarea liniștii și securității căminelor lor, patriei lor.O caracteristică pregnantă a zilelor noastre o constituie intrarea hotărîtă în arena luptelor sociale a tinerei genera-
(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din pap. a IV-a) ții. Deosebit de viguros răsună, în numeroase țări capitaliste, protestul tineretului — care de altfel întotdeauna s-a aflat în primele rînduri ale luptei pentru progres — împotriva nedreptăților și inegalităților ce guvernează organizarea socială din statele capitaliste. Milioane și milioane de tineri din lumea capitalistă își pun tot mai acut întrebarea : cum va arăta lumea de mîine, cum va fi viitorul, cum vor trăi ei ? Tînăra generație se ridică cu vehemență împotriva războiului— în care ea este chemată să dea cel mai greu tribut de sînge — pentru dreptate și egalitate socială, pentru instaurarea unor relații de încredere și conlucrare pașnică între state, pentru securitate și pace. 
(Aplauze puternice).în slujba democrației, destinderii și colaborării internaționale acționează, de asemenea, oameni politici burghezi realiști, cercuri sociale de diferite orientări și convingeri politice și filozofice, reprezentanți ai cultelor religioase.Se poate spune pe drept cuvînt că niciodată în istorie, lupta omenirii pentru progres, democrație și pace nu a cunoscut o asemenea intensitate, dimensiuni de o asemenea amploare. Iată,de ce analiza dezvoltării sociale, a acțiunii legilor obiective, a realităților, în continuă transformare, ne dă temei să afirmăm că există perspective mărețe pentru desfășurarea luptelor democratice, revoluționare, antiimperialiste, ne îndreptățește să privim cu încredere viitorul lumii, care nu poate fi decît un viitor socialist. 
(Aplauze puternice, prelungite).Desigur, relevînd creșterea continuă a mișcării antiimperialiste, subliniind perspectivele îmbucurătoare ale dezvoltării sociale, nu uităm nici un moment că există încă imperialism, forțe reacționare care caută să împiedice evoluția progresistă a societății, care mențin pericolul de război, reprezentînd o permanentă primejdie la adresa păcii. Cercurile imperialiste duc o politică de încordare a relațiilor dintre state, de dominație și dictat, se amestecă în treburile interne ale altor popoare, încearcă să mențină prin forța armelor regimuri reacționare, antipopulare, în diferite țări, întrețin și creează în diferite zone ale globului surse de animozitate și conflict.Drumul istoric al înfruntării dintre forțele păcii și forțele războiului, dintre omenirea progresistă și imperialism nu este desigur neted, rectiliniu. Lupta cunoaște atît victorii, cît și înfrîngeri temporare, atît momente de ofensivă, cît și de reflux. Viața arată însă că superioritatea se află de partea frontului antiim- perialist, că societatea merge neabătut înainte, conform legilor obiective ale dezvoltării istorice ; nimic și nimeni nu poate opri acest proces, nu poate împiedica popoarele să-și făurească o viață mai bună, liberă și independentă ! (A- plauze prelungite). înfăptuirea aspirațiilor de progres ale omenirii cere forțelor sociale revoluționare, democratice, antiimperialiste să acționeze strîns unite atît pe plan național, cit și internațional, să-și unească eforturile și să-și întărească neîncetat coeziunea. Aceasta este condiția fundamentală a victoriei în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și progres social. (Aplauze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși.Pornind de la analiza marxist-leni- nistă a proceselor care au loc pe plan mondial, partidul și guvernul țării noastre au desfășurat și desfășoară o amplă activitate internațională, dezvoltă larg relațiile externe, participă activ la lupta pentru destindere și colaborare.Ca țară socialistă, România acordă o atenție primordială dezvoltării prieteniei, alianței și colaborării cu toate popoarele care construiesc noua orânduire. Extindem legăturile de cooperare și prietenie cu Uniunea Sovietică, cu țările socialiste vecine, cu toate statele socialiste din Europa ; dezvoltăm, de asemenea, largi relații prietenești, de colaborare și solidaritate, cu Republica Populară Chineză, precum și cu celelalte țări socialiste din Asia și America Latină. Raporturile bune pe care le avem cu toate țările socialiste constituie o ilustrare a justeței politicii externe a țării noastre stabilită de .Congresele al IX-lea și al X-lea ale Partidului Comunist Român — politică ce pornește de la interesele generale ale socialismului. Desfășurarea evenimentelor demonstrează în mod grăitor că numai pe baza unei astfel de politici, numai acționînd consecvent pentru colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, se pot asigura unitatea și coeziunea forțelor socialismului, creșterea prestigiului și autorității lor în lume. Pașii făcuți de o serie de state socialiste în direcția depășirii conflictelor, a normalizării relațiilor dintre ele, demonstrează posibilitatea realizării unității, în interesul fiecărui popor care făurește noua orînduire, al cauzei generale a socialismului. (Vii aplauze).O dată cu apariția țărilor socialiste s-a creat în mod obiectiv necesitatea afirmării unui nou tip de relații interstatale, complet diferite de raporturile statornicite între țările lumii capitaliste— întemeiate pe inegalitate și asuprire națională, pe dominația celor puternici asupra celor slabi. Menirea relațiilor de colaborare dintre țările socialiste, bazate pe egalitate și respect reciproc, este de a favoriza și stimula progresul economic și social al fiecărei țări în parte, de a contribui la dezvoltarea și propășirea fiecărei națiuni socialiste, de a asigura afirmarea tot mai puternică a specificului și forței creatoare a fiecărui popor. Acesta este drumul obiectiv al întăririi prieteniei și solidarității dintre popoare, al apropierii și înțelegerii dintre 

națiuni, al înfăptuirii unei lumi a colaborării și prieteniei, la care au visat timp de secole mințile cele mai luminate ale omenirii, întemeietorii marxism-le- ninismului. (Aplauze puternice).între grija pentru înflorirea multilaterală a fiecărei națiuni, pentru prosperitatea patriei socialiste și principiile in- . ternațianalismului socialist, nu există nici un fel de contradicție. Dimpotrivă, cele două laturi ale politicii partidului comunist formează un tot unitar, de nedespărțit. De aceea, considerăm că trebuie combătute atît îngustimea și izolarea națională, cît și hegemonismul, șovinismul de mare putere — încriminat, la timpul său, de Lenin, cu deosebită energie — ambele tendințe dăunînd atît intereselor naționale ale popoarelor cît și cauzei generale a socialismului. Ducînd lupta pe ambele fronturi, este necesar, în același timp, să se acționeze cu toată fermitatea pentru respectarea intereselor naționale ale fiecărui popor și întărirea solidarității lor internaționale, înfăptuindu-se astfel unitatea dialectică dintre național și internațional. 
(Aplauze puternice).în acest spirit acționează și vor acționa și în viitor partidul și statul nostru ; asigurînd dezvoltarea cu succes a operei de construcție socialistă în România, întărind colaborarea cu țările socialiste, militînd pentru întărirea unității lor, ne îndeplinim atît principala îndatorire națională față de propriul popor, cît și obligațiile internaționaliste, față de țările socialiste, față de cei ce muncesc de pretutindeni. (Aplauze îndelungate).

Dragi tovarăși.înfăptuind principiile coexistenței pașnice, ținînd seama de necesitatea participării la diviziunea internațională a muncii, România își extinde relațiile cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială. Promovarea și lărgirea cooperării internaționale se impun ca o necesitate obiectivă a progresului fiecărei țări în parte, a dezvoltării civilizației umane în general, ca o condiție esențială a instaurării unui climat de încredere între popoare, de securitate și pace în lume. Nici o țară care vrea să progreseze, să beneficieze de roadele cuceririlor științei și tehnicii contemporane, și în același timp să-și aducă contribuția la soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea, nu poate rămîne in afara acestui proces. Noi considerăm că dezvoltarea relațiilor țărilor socialiste cu celelalte țări slujește păcii și securității, contribuie la instaurarea egalității in drepturi între state, (Vii aplauze).Una din' direcțiile politicii noastre externe o constituie dezvoltarea relațiilor cu tinerele state independente, care pășesc pe calea dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare. în ultimii ani țara noastră a extins contactele și a in tensificat colaborarea cu statele din Asia și Africa, cu numeroase țări din America Latină. Raporturile României cu statele în curs de dezvoltare și cu alte state care se preocupă de progresul lor economico- social au un caracter reciproc avantajos, contribuind la propășirea economică, științifică și culturală a țărilor noastre ; ele se înscriu, totodată, în contextul luptei generale împotriva imperialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de dominație și înrobire a popoarelor, contribuie la intensificarea participării țărilor noastre la viața politică internațională. (Aplauze puternice).Este cunoscut, de asemenea, că România dezvoltă larg relațiile atît pe plan politic, cît și economic, tehnico-științific și cultural, cu țările capitaliste dezvoltate, extinde conlucrarea multilaterală cu acestea, inclusiv în eforturile pentru destindere, pentru instaurarea păcii și ’ colaborării în lume.La baza relațiilor cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. România situează în mod ferm principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Aceste principii, îmbrățișate tot mai larg de popoare, se afirmă cu tot mai multă acuitate ca singurele în măsură să chezășuiască relații normale și fructuoase între state, să evite noi- conflicte, să însănătoșească climatul internațional. Am fost întrebat, .cu prilejul unor interviuri, dacă România se gîndește să renunțe la susținerea acestor principii. Cunoașteți răspunsul, dar aș dori să spun mai mult aici. Noi considerăm că, într-un anumit sens, aceste principii sînt pentru societatea omenească de astăzi, pentru relațiile de colaborare în lume, așa cum sînt apa și aerul pentru existența omului. Cum am putea să renunțăm la apă și la aer ? Ar însemna să renunțăm la viață. Nu, nu putem renunța la aceste principii, pentru că ele constituie condiția vieții noastre independente și libere, condiția vieții independente și libere a tuturor națiunilor lumii. (Aplauze puternice, prelungite). Respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, de a-și decide de sine stătător calea dezvoltării, constituie piatra unghiulară a colaborării internaționale. Orice atingere sau știrbire a acestui drept sacru, a prerogativelor suverane ale popoarelor, declanșează stări de încordare, periclitează securitatea și pacea. Este, de aceea, necesară a- firmarea în dreptul internațional a principiilor noi rezultate din evoluția istorică, din aspirațiile de azi ale omenirii, precum și desfășurarea energică a luptei pentru impunerea acestor principii în practica relațiilor interstatale. Un rol important in respectarea legalității internaționale are Organizația Națiunilor Unite care, pentru a-și putea îndeplini această misiune, trebuie să înfăptuiască principiul universalității sale. în acest context, o importanță deosebită ar avea restabilirea dreptului legitim al Republicii Populare Chineze la Organizația Națiunilor Unite, în Consiliul de Securitate și în alte orga

nisme internaționale, precum și primirea altor țări în aceste organisme. Aceasta este o cerință a soluționării pozitive a problemelor internaționale. (Vii aplauze).Devine tot mai evident că găsirea unor soluții acceptabile pentru problemele majore care confruntă azi omenirea este de neconceput fără participarea intensă la viața internațională, la lupta pentru securitate și pace, a tuturor statelor. Fiecare țară, indiferent de mărimea teritoriului și a populației, de puterea economică și militară, poate și are datoria să-și aducă contribuția la rezolvarea constructivă a tuturor problemelor internaționale. Este evident că, alături de marile puteri, țările mici și mijlocii — care reprezintă marea majoritate a statelor lumii — pot juca astăzi un rol remarcabil pe arena mondială, pot influența într-o măsură, considerabilă desfășurarea evenimentelor în spiritul dorinței popoarelor de pace și colaborare. 
(Aplauze puternice).Evenimentele din ultima vreme evidențiază, ca o trăsătură deosebit de pozitivă, tendința spre abordarea problemelor complexe ale lumii, a litigiilor interstatale prin tratative, discuții și contacte. Aș aminti în acest sens activitatea tot mai largă desfășurată în cadrul organismelor internaționale cu caracter politic, economic, social și științific — și, în mod special, importanța activității Comitetului pentru dezarmare de la care opinia publică internațională așteaptă însă mult mai mult. Merită a fi subliniate, de asemenea, acordurile interstatale realizate în ultima vreme și care constituie pași importanți pe calea lichidării reziduurilor celui de-al doilea război mondial. O însemnătate deosebită are Tratatul încheiat între Uniunea Sovietică și Republica Federală a Germaniei privind renunțarea la forță și amenințare cu folosirea forței. în această serie se Înscrie și Tratatul dintre Republica Populară Polonă și Republica Federală a Germaniei. Desigur, este necesar să se ajungă la ratificarea acestor tratate pentru ca ele să intre în vigoare, să-și exercite pe deplin influența. De asemenea, apreciem ca pozitive tratativele ce se desfășoară între reprezentanții Republicii Democrate Germane și Republicii Federale a Germaniei, începerea tratativelor între Republica Socialistă Cehoslovacă și Republioa Federală a Germaniei. Sînt urmărite, de asemenea, cu interes, tratativele S.A.L.T. purtate în prezent, la Viena și Helsinki, între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii pentru limitarea producerii de noi tipuri de arme atomice.Se evidențiază, pregnant, tendința a- bordării mai realiste a problemelor internaționale, pornindu-se de la recunoașterea realităților postbelice. în acest sens este semnificativă recunoașterea Republicii Democrate Germane de către un număr tot mai mare de state, stabilirea de către o serie de țări a relațiilor diplomatice cu Republica Cuba și Republica Populară Democrată Coreeană. în același context se înscriu restabilirea relațiilor diplomatice de către o serie de țări cu China populară, tendințele tot mai pronunțate manifestate în lumea capitalistă pentru normalizarea relațiilor cu Republica Populară Chineză. Remarcăm ca pe un fapt pozitiv pașii făcuți, deși încă mici, pe calea contactelor între Republica Populară Chineză și Statele Unite ale Americii. Este știut că impedimentul principal în calea normalizării relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și China populară a fost întotdeauna politica discriminatorie promovată de administrația americană, precum și ocuparea militară a Taivanuluî. Normalizarea relațiilor tuturor statelor capitaliste, inclusiv ale Statelor Unite ale Americii, cu Republica Populară Chineză — fără participarea căreia nu poate fi concepută astăzi rezolvarea marilor probleme ale vieții internaționale — corespunde cauzei colaborării între state cu orînduiri sociale diferite, intereselor păcii și securității internaționale. (Aplauze puternice).Ce dovedește ponderea tot mai mare pe care o dobîndește în viața internațională, în relațiile interstatale, metoda contactelor și tratativelor ? Faptul că cercuri tot mai largi ale opiniei publice înțeleg că singura alternativă a unui nou război mondial distrugător este discutarea problemelor litigioase în scopul găsirii unor căi de înțelegere, lichidarea discriminărilor în relațiile dintre popoare, desfășurarea unei largi și active cooperări internaționale. Sînt' necesare eforturi susținute pentru dezvoltarea acestui proces pozitiv, pentru eliminarea tuturor factorilor care împiedică popoarele să se înțeleagă și să coopereze.în acest spirit acționează țara noastră cu toată consecvența ; dezvoltînd larg contactele și schimbul de vizite guvernamentale și de altă natură, inclusiv la nivel înalt, cu numeroase state de pe toate continentele, participînd activ la activitatea organizațiilor internaționale, ne aducem contribuția la intensificarea conlucrării dintre toate statele, la promovarea destinderii în viața internațională. (Aplauze puternice).O problemă importantă căreia, ca țară europeană, România îi acordă o atenție neslăbită este asigurarea păcii și securității în Europa. După părerea noastră înfăptuirea acestui deziderat constituie un factor esențial pentru statornicirea pe continentul nostru a unui climat sănătos, pentru normalizarea relațiilor dintre toate statele, pentru excluderea din viața politică a acestui continent, greu încercat, a folosirii forței sau a amenințării cu forța. Apreciem că in direcția creării condițiilor pentru realizarea securității în Europa s-au făcut în ultima vreme pași însemnați ; în acest sens s-au pronunțat numeroși conducători de state, cercuri largi ale opiniei pu

blice, a cîștigat teren ideea ținerii unei conferințe general-europene și, după cum se știe, s-a ajuns chiar la un consens cu privire la participanții la conferință, precum și la elaborarea unor puncte ale ordinii de zi. Realizarea de noi progrese în direcția pregătirii și ținerii acestei conferințe cere să se renunțe la punerea unor condiții prealabile. După părerea noastră, conferința nu trebuie condiționată de soluționarea problemelor rămase în suspensie sau acumulate după cel de-al doilea război mondial, întrucît însuși țelul ei este de a deschide calea reglementării acestor probleme, de a netezi drumul spre instaurarea unui climat de destindere, colaborare și securitate pe continent. Guvernul român consideră că trebuie să se treacă în cel mai scurt timp la organizarea unor întîlniri pregătitoare, cu participarea tuturor statelor interesate, în vederea ținerii conferinței — răspunzînd astfel dorinței popoarelor care aspiră în modul cel mai arzător spre realizarea securității pe continentul nostru. în cadrul eforturilor pentru securitatea' europeană, România acordă o atenție deosebită înțelegerilor cu caracter regional și, în primul rînd, întăririi relațiilor de bună vecinătate în Balcani. Transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei înțelegeri, lipsită de arme nucleare, corespunde intereselor vitale ale tuturor popoarelor din această regiune, și de aceea este necesar ca toate guvernele să acționeze în această direcție.Pornind de la considerentul că în lumea de azi pacea este indivizibilă, România se pronunță și acționează cu hotărâre pentru stingerea tuturor focarelor de încordare și conflict care mai persistă în diferite zone ale lumii. Sprijinim activ lupta poporului vietnamez și a celorlalte popoare din Indochina împotriva agresiunii Statelor Unite ale Americii — luptă ce demonstrează că în zilele noastre popoarele care se ridică cu toată hotărîrea în apărarea vieții lor libere sînt de neînvins. Considerăm că drumul sigur pentru a se pune capăt războiului din Indochina este retragerea de către Statele Unite ale Americii a trupelor din această parte a lumii, dîndu-se astfel curs cererilor opiniei publice mondiale iubitoare de pace, inclusiv a poporului american, asigurîndu-se și res- pectîndu-se dreptul popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian de a-și hotărî singure soarta. (Aplauze puternice).împreună cu popoarele iubitoare de pace din întreaga lume, poporul nostru este preocupat de evoluția evenimentelor din Orientul Apropiat. După părerea noastră este timpul să se acționeze în mod hotărît, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. pentru soluționarea conflictului, a problemelor litigioase din această zonă, pe calea tratativelor. Apreciem pașii făcuți de Republica Arabă Unită în această direcție, inclusiv propunerile privind redeschiderea navigației pe Canalul de Suez — propuneri de natură să favorizeze diminuarea încordării din Orientul Apropiat. Considerăm că Israelul trebuie să dovedească mai multă receptivitate pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase din această zonă. Trebuie înțeles că politica de anexiuni teritoriale nu poate fi acceptată sub nici un motiv de popoare. Asigurarea unei păci durabile în Orientul Apropiat impune retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea drep-
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - 
DETAȘAMENT ACTIV AL MARII 

ARMATE REVOLUȚIONARE 
INTERNAȚIONALE

Stimați tovarăși,Așa cum am mai arătat, încă de la apariția lor, mișcarea revoluționară din România, partidul nostru comunist și-au înscris pe steagul de luptă unirea cu proletarii și oamenii muncii din întreaga lume. Se poate spune că nu au existat bătălii mai importante ale clasei muncitoare din alte țări — începînd cu Comuna din Paris — la care reprezentanți ai proletariatului român, ai forțelor revoluționare, progresiste din România să nu fi luat parte. Spiritul internaționalist a animat mișcarea noastră revoluționară încă de la începuturile ei, ma- nifestîndu-se cu putere de-a lungul anilor în sprijinirea și apărarea Marii Revoluții din Octombrie, în solidaritatea cu revoluția proletară ungară, cu lupta revoluționară a poporului chinez. în participarea revoluționarilor și patrioților români la lupta cu arma în mînă împotriva fascismului în Spania, în mișcarea de rezistență din Franța și Belgia, în rîn- dul partizanilor din Uniunea Sovietică, Iugoslavia și Cehoslovacia. O pagină glorioasă a istoriei noastre naționale o constituie lupta armatei române, alături de armata roșie, pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei fasciste. După înfăptuirea insurecției de la 23 August, precum și în întreaga perioadă a construcției socialiste, cînd a devenit forță conducătoare a societății românești, partidul nostru comunist s-a situat permanent alături de forțele revoluționare antiimperialiste de pretutindeni, în- deplinindu-și cu consecvență îndatoririle internaționaliste, contribuind la victoria 

tului la dezvoltare independentă a fiecărui stat din această regiune. în același timp, este necesar să se asigure soluții acceptabile pentru rezolvarea problemei populației palestinene în conformitate cu interesele ei naționale.Una din aspirațiile cele mai arzătoare ale omenirii de astăzi este înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. în condițiile cînd, cursa înarmărilor apasă atît de greu viața popoarelor, cînd în lume s-au acumulat și continuă să se acumuleze stocuri uriașe de arme clasice și atomice, cînd tehnica nucleară a ajuns la o asemenea perfecțiune îneît face vulnerabilă orice regiune a globului, punînd în pericol întreaga civilizație umană, intensificarea luptei pentru dezarmare a devenit o necesitate imperioasă. La înfăptuirea acestui deziderat vital este necesar să participe toate popoarele ; în acest sens considerăm necesar ca la conferința de la Geneva să participe toate statele interesate, abordîndu-se mai concret căile practice de dezarmare, așa cum credem că ar fi, de asemenea, deosebit de utilă organizarea unei conferințe gene-, rale a tuturor statelor pentru discutarea problemei dezarmării și în primul rînd a dezarmării nucleare.Este timpul, după părerea noastră, să se treacă de la discuții generale despre dezarmare, la măsuri concrete. Ar fi deosebit de utilă chiar luarea unor măsuri parțiale cum slnt: lichidarea bazelor militare existente pe teritoriile altor state, retragerea trupelor în teritoriile naționale, reducerea cheltuielilor militare și altele, menite să creeze condiții propice pentru desființarea Pactului Atlanticului de Nord și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, a tuturor blocurilor militare. Popoarele care suportă pe umerii lor poVara uriașelor cheltuieli militare, care, într-o nouă conflagrație mondială, ar trebui să dea un inimaginabil tribut de sînge, cer să se acționeze cu toată fermitatea în.direcția dezarmării pînă nu e prea tîrziu. Știm că sînt forțe care văd în perspectiva dezarmării un pericol pentru interesele lor înguste. Tocmai de aceea este necesar ca opinia publică, toți cei ce doresc să-și apere viața, să-și ridice glasul și să acționeze hotărît pentru a impune dezarmarea, distrugerea și scoaterea în afara legii a armelor nucleare. (Vii a- plauze). Nu trebuie să se aștepte ca aceste probleme vitale ale omenirii să fie rezolvate numai la masa tratativelor ; este necesar ca masele să lupte pentru a-și apăra, prin forță proprie, viața, securitatea, perspectiva dezvoltării civilizației umane. Numai masele pot- impune dezarmarea, numai ele vor realiza dezarmarea. (Aplauze puternice).Considerăm că îndatorirea de prim ordin a tuturor popoarelor, a tuturor țărilor iubitoare de pace, a tuturor forțelor sociale progresiste este de a acționa cu energie pentru instaurarea unei atmosfere de conlucrare fructuoasă între națiuni, pentru eliminarea din viața internațională a tuturor factorilor care generează agresiune, amestec în treburile altor state. (Aplauze). Cu prilejul acestei solemne aniversări, doresc să exprim încă o dată hotărîrea partidului și statului nostru de a lupta și în viitor, cu toată energia, pentru crearea condițiilor ca popoarele lumii să trăiască și să muncească în înțelegere și colaborare, în pace și securitate. (Aplauze puternice, pre
lungite).

cauzei generale a socialismului, democrației și păcii în lume. (Aplauze pu
ternice). în același timp, Partidul Comunist Român, clasa muncitoare, întregul popor român au simțit întotdeauna sprijinul internaționalist al partidelor comuniste, al clasei muncitoare și al forțelor democratice și revoluționare din alte țări, atît în anii luptei ilegale împotriva regimului burghezo-moșieresc, pentru eliberare socială și națională, cît și în perioada activității de conducere a transformării revoluționare a societății, a edificării socialismului. Comuniștii români au văzut întotdeauna în acest sprijin o expresie a relațiilor de strînsă solidaritate internaționalistă dintre partidul nostru și celelalte detașamente revoluționare ale clasei muncitoare, ale celor ce muncesc, un izvor nesecat de îmbărbătare în lupta pentru eliberarea națională și socială a poporului, pentru victoria cauzei socialismului în patria noastră. (Vii aplauze).Spiritul de simpatie și de solidaritate de care se bucură partidul nostru în mișcarea comunistă, în rîndurile forțelor progresiste internaționale se oglindește și în numeroasele manifestări organizate în întîmpinarea semicentenarului în multe țări ale lumii, în mesajele primite dirt partea partidelor comuniste, a organizațiilor progresiste, democratice, a mișcărilor de eliberare națională care apreciază elogios lupta dusă de partidul nostru, realizările sale, exprimă sentimente de caldă solidaritate față de comuniștii din România, față de poporul român. (Aplauze prelungite).

Adresăm de la această tribună mulțumirile noastre comuniștilor, clasei muncitoare, partidelor comuniste pentru ajutorul acordat de-a lungul istoriei, în întreaga activitate a partidului nostru, precum și tuturor celor care au cinstit împreună cu noi, în aceste zile, marea sărbătoare a Partidului Comunist Român, care ne-au adresat felicitări și saluturi la această aniversare glorioasă. (Aplauze puternice).Acționînd ca detașament activ al marii armate revoluționare internaționale, Partidul Comunist Român a stabilit și dezvoltă relații cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, cu numeroase alte forțe socialiste și mișcări democratice, antiimperialiste. Numai în cursul anului trecut, partidul nostru a avut întîlniri, contacte, schimburi de delegații și de informări cu 73 partide comuniste, cu 12 partide socialiste și so- cial-democrate, cu 15 organizații reprezentînd fronturi și mișcări de eliberare națională, partide democratice și progresiste din țările în curs de dezvoltare. Doresc să subliniez că aceste relații bilaterale, ca și participarea reprezentanților Partidului Comunist Român la congresele altor partide, la diferite reuniuni și manifestări internaționale au contribuit la dezvoltarea prieteniei partidului nostru cu celelalte partide, constituind un aport prețios la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești, la întărirea forțelor antiimperialiste. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși,După cum se știe, fiecare partid comunist. își desfășoară activitatea în condiții specifice, diferite de la țară la țară, care cer adoptarea unei linii politice, a unei strategii și tactici diferențiate. însăși experiența partidului nostru, a revoluției și construcției socialiste din România, ca și experiența altor partide și țări socialiste, au pus în evidență o mare varietate de soluții atît în lupta pentru cucerirea puterii politice, cît și în opera de edificare a noii orînduiri. Se poate spune că transformarea revoluționară a societății în fiecare țară a evidențiat, pe lingă trăsăturile comune, o multitudine de particularități care au îmbogățit tezaurul experienței practice și al teoriei marxist-leniniste. Elemente noi, originale aduc în zilele noastre mișcarea de independență națională, antiimperialistă și, cu deosebire, lupta pentru transformarea societății în unele țări din America Latină și Africa, la care participă forțe din ce în ce mai largi, inclusiv cercuri , ale burgheziei și armatei.Evenimentele adeveresc ideea lui Lenin că „mișcarea revoluționară a proletariatului nu se desfășoară și nu se poate desfășura uniform, ea nu îmbracă și nu poate îmbrăca forme identice în țări diferite. Folosirea deplină și multilaterală a tuturor posibilităților în toate domeniile de activitate se obține numai ca rezultat al luptei de clasă a muncitorilor din diferite țări. Fiecare țară aduce particularitățile ei prețioase, originale, în torentul general...". De aici decurge una din concluziile fundamentale ale mișcării revoluționare și anume că, atît în lupta pentru cucerirea puterii politice, cît și în procesul edificării orînduirii noi, este necesară studierea și luarea în considerare a particularităților fiecărei țări, elaborarea de către partidul comunist a liniei sale politice proprii în conformitate atît cu cerințele legilor generale ale dezvoltării sociale, cît și cu condițiile concrete din fiecare țară. Se știe doar că legile generale se manifestă în condiții concrete, că generalul se realizează prin particular ; dacă nu capătă întruchipare concretă, în forme particulare multiple, adevărul general, oricît ar fi de just, riscă să rămînă doar o aspirație, o dorință abstractă.Este cunoscut că astăzi se pronunță pentru socialism, alături de proletariat, forțe democratice și categorii sociale tot mai largi din țările capitaliste, unele mișcări de eliberare națională, chiar și reprezentanți ai unor culte religioase. în asemenea condiții, este evident că trecerea spre noua societate, ca și forțele care participă la a- cest proces vor fi în mod inevitabil tot mai diferite. Datoria partidelor comuniste este de a ține seama de condițiile specifice, de a elabora în fiecare caz platforma politică care să faciliteze antrenarea în șuvoiul revoluționar a tuturor categoriilor interesate în schimbarea rînduielilor sociale, în înfăptuirea principiilor socialismului. Generalizarea teoretică a aspectelor noi care apar în lupta pentru transformarea societății constituie o contribuție a fiecărui partid Ia dezvoltarea gîndi- rii și practicii sociale, la definirea perspectivelor evoluției societății în noua etapă istorică.Este știut că încă în 1943, în hotărîrea Prezidiului Comitetului Executiv al Cominlernului privind autodizolvarea Internaționalei Comuniste, eviden- țiindu-se „deosebirea adîncă a problemelor ce se pun în fața clasei muncitoare în diferite țări" se sublinia că „rezolvarea problemelor mișcării muncitorești din fiecare țară luată separat, prin forțele unui centru internațional, oricare ar fi el, va întîmpina piedici de netrecut". Experiența ulterioară a activității Biroului Informativ a confirmat cită dreptate a avut Prezidiul Cominternului cînd a hotărît să se autodizolve și cît de greșită a fost hotărîrea de înființare a Biroului Informativ. Cu atît mai mult astăzi, cînd numărul partidelor comuniste a crescut foarte mult, cînd ele s-au călit și maturizat, dovedindu-și capacitatea de a gîndi. și acționa în mod autonom, cînd mișcarea revoluționară s-a amplificat și a îmbră-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a)cat forme noi, existența sub orice formă a unui centru în mișcarea comunistă nu mai e nici necesară, dar nici posibilă. (Aplauze). De aceea relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se bazeze, în mod obligatoriu, pe deplina egalitate în drepturi și autonomia fiecăruia, pe stimă și respect reciproc, pe dezvoltarea soli- darițății și întrajutorării tovărășești.Ca rezultat al condițiilor diferite în care își desfășoară activitatea fiecare partid, precum și al nivelului de dezvoltare, al gradului de experiență și al modului de a gîndi, apar aprecieri și poziții diferite asupra unor probleme ale dezvoltării sociale contemporane, ale mișcării comuniste și muncitorești și ale vieții internaționale. Este posibil ca în cadrul unor aprecieri făcute de un partid sau altul să apară și păreri greșite. După opinia noastră, deosebirile de vederi trebuie să formeze obiectul unor discuții teoretice, principiale între partide, între conducerile acestora, acționîndu-se în direcția întăririi colaborării și unității lor. Luarea în considerare a situațiilor diferite de la țară la țară, a modurilor deosebite în care partidele abordează sarcinile concrete, a deosebirilor în interpretarea realităților contemporane, constituie o premisă esențială a întăririi unității lor, a realizării unei solidarități reale, a întăririi încrederii și respectului reciproc. Aceasta este, după părerea noastră, singura cale pentru depășirea dificultăților actuale din mișcarea comunistă internațională, pentru normalizarea relațiilor și întărirea solidarității partidelor comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități noi, corespunzătoare noilor condiții istorice. (Vii a- 

plauze).Viața arată că în activitatea unuia sau altuia din partidele comuniste pot apare greutăți, chiar unele disensiuni temporare. în a- semenea cazuri, celelalte partide frățești, călăuzindu-se de grija ca fiecare detașament al clasei muncitoare să fie cît mai puternic și unit pentru a-și putea îndeplini misiunea ce-i revine atît pe plan intern, cît și internațional, au datoria de a evita orice amestec în treburile interne ale partidului respectiv, de a nu încuraja sau alimenta sub nici o formă lupta frac- ționistă. Apărarea și întărirea unității fiecărui partid comunist «țste o condiție esențială pentru menținerea coeziunii întregii mișcări comuniste și muncitorești ! (Aplauze puternice). Orice nesocotire a normelor de relații între partidele comuniste și muncitorești, orice ingerință în treburile lor interne, orice recurgere la metoda blamării și condamnării nu poate decît să aducă daune și să îngreuneze procesul de refacere și întărire a unității mișcării comuniste internaționale. (Vii aplauze).în legătură cu aceasta, considerăm de datoria noastră să afirmăm deschis, și cu prilejul acestei sărbători istorice, că partidul nostru a greșit în trecut cînd a luat parte la acțiuni de criticare și condartina- re a unor partide comuniste frățești. După cum cunoașteți, Congresul al X-lea al partidului a dat mandat Comitetului Central ca, în rezolvarea deosebirilor de păreri politice și ideologice, să nu se mai angajeze pe linia blamării și condamnării altor partide frățești, ci să acționeze perseverent pentru rezolvarea acestora pe calea discuțiilor tovărășești, de la partid la partid, de la conducere la conducere. Comitetul nostru Central a acționat și va acționa neabătut pentru înfăptuirea acestei hotărîri, pornind de la înalta responsabilitate pe care o are față de propriul partid, cît și față de cauza mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze puternice). Partidul nostru va face tot ce depinde de el pentru a contribui la depășirea actualelor dificultăți și divergențe, pentru întărirea unității și coeziunii întregului front anti* imperialist.La aniversarea semicentenarului său, Partidul Comunist Român a- dresează tuturor partidelor comuniste și muncitorești, comuniștilor, revoluționarilor din întreaga lume, un cald salut, un fierbinte mesaj de solidaritate tovărășească, urări de noi succese în lupta plină de abnegație pusă în slujba intereselor clasei muncitoare, ale popoarelor, pentru socialism, pentru pace și progres social. (Aplauze prelungite). Adresăm, de asemenea, un salut cordial mișcărilor de eliberare națională, partidelor și organizațiilor democratice, progresiste, socialiste, tuturor celor care militează pentru libertate, pentru dreptate socială și națională, pentru progresul și prosperitatea popoarelor, pentru colaborare internațională și pentru pace între popoare. (Aplauzi puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Marile cuceriri ale științei contemporane, impetuoasa revoluție tehnico-științifică și îndeosebi descoperirile epocale în domeniul științelor naturii, fizicii și chimiei demonstrează cu putere sporită justețea concepției materialist-dia- lectice, confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, materialitatea lumii, valabilitatea legilor dezvoltării dialectice a naturii și societății.Aceste schimbări, procesele so- cial-politice noi ce se desfășoară în lumea contemporană solicită o analiză aprofundată, de pe poziția marxism-leninismului creator, necesită dezvoltarea gîndirii sociale, a teoriei noastre revoluționare. Se impune mai mult ca oricînd promovarea spiritului novator în a- bordarea realităților social-politice, depășirea închistării dogmatice, a simplei repetări de adevăruri generale, fructificarea pe'plan teoretic a noilor experiențe sociale, precum și a datelor recente ale cunoașterii umane.Ideile socialismului științific se bucură de o largă audiență în întreaga lume, în pături sociale dintre cele mai diferite. Totodată, nu trebuie ignorat faptul că în lumea capitalistă se manifestă gînditori cu vederi democratice, progresiste care dezvăluie și critică, uneori deosebit de ascuțit, tarele orînduirii întemeiate pe exploatare, evidențiază caracterul anacronic al a- cesteia, se pronunță sub o formă sau alta pentru schimbarea vechilor rînduieli și instaurarea unei societăți mai drepte. A- ceasta evidențiază necesitatea extinderii relațiilor, a dialogului comuniștilor cu toate forțele și curentele progresiste ale gîndirii contemporane. Marxism-leninismul nu a afirmat niciodată că deține monopolul gîndirii sociale ; dimpotrivă, el a apărut și s-a dezvoltat în cadrul contactului și al confruntării cu celelalte curente de idei din lume, însușindu-și tot ce a creat mai valoros gîndirea umană de-a lungul istoriei. „Istoria filozofiei și istoria științelor sociale — spunea Lenin — ne arată foarte clar că în marxism nu există nimic care să semene cu „sectarismul", în înțelesul unei doctrine închise, osificate, care s-ar fi ivit alăturea de drumul larg al dezvoltării civilizației mondiale. Dimpotrivă, întreaga genialitate a lui Marx constă tocmai în faptul că el a dat răspuns la' problemele pe care gîndirea înaintată a omenirii le pusese de mai înainte. învățătura lui a luat ființă ca o continuare nemijlocită și directă a învățăturilor celor mai mari reprezentanți ai filozofiei, ai economiei politice și ai socialismului". (Aplauze puternice). îmi pare bine că îl aplaudați pe Lenin, pentru că unii îl uită, cîteodată. (Animație în sală).C'J atît mai mult în zilele noastre, cînd lumea cunoaște o impresionantă efervescență a gîndirii și cunoașterii, cînd societatea e dominată de uriașa revoluție a științei și tehnicii, cînd la scara mondială au loc profunde transformări sociale înnoitoare, nu se poate concepe ca marxism-leninismul să se dezvolte izolat, ignorînd ceea ce se petrece în jur. A -proceda astfel ar însemna să condamnăm teoria revoluționară a proletariatului la sterilitate, la stagnare și, pînă la urmă, la moarte. Legea dezvoltării marxism-leninismului a fost și ră- mîne împrospătarea neîncetată a esenței sale din izvorul gîndirii și cunoașterii universale, din cuceririle tuturor științelor, din experiența socială inepuizabilă și țn continuă amplificare a societății omenești. Aceasta cere o receptivitate maximă față de tot ce este nou și progresist în lume, sintetizarea roadelor întregii cunoașteri, găsirea rtăspunsului la problemele pe care viața le ridică neîncetat în fața oamenilor, pe care le pune evoluția în perspectivă a societății. Numai în felul acesta filozofia clasei muncitoare va putea să acționeze în sensul afirmat de Marx — de a nu se rezuma la a explica lumea, ci de a contribui la transformarea ei. (Vii aplauze).în acest spirit de pe aceste poziții, științele sociale din țara noastră trebuie să analizeze schimbările ce se produc atît în societatea românească, ca urmare a progresului forțelor de producție și a perfecționării relațiilor sociale, căile îmbunătățirii continue a organizării societății noastre, ale făuririi socialismului multilateral dezvoltat, ale trecerii treptate spre comunism, cît și transformările social- politice care au loc în lume, deplasările ce se produc în gîndirea și conștiința omenirii. Păstrînd permanent caracterul viu și creator al marxism-leninismului, ne aducem contribuția la dezvoltarea continuă a teoriei revoluționare a proletariatului — armă invincibilă în mîna forțelor progresiste de pretu

tindeni, în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru victoria comunismului în lume. (Aplauze puternice, îndelungi).
Stimați tovarăși,Jubileul de aur al partidului a devenit cea mai scumpă sărbătoare a întregului nostru popor. Se poate spune că nu există cetățean al României care, într-un fel sau altul, să nu-și fi manifestat dragostea și încrederea în partid, în Comitetul său Central. (Aplauze). Aceasta reprezintă cea mai grăitoare dovadă a legăturilor indisolubile dintre partid și popor, a faptului că Partidul Comunist Român s-a identificat întru totul cu năzuințele națiunii noastre socialiste. întregul popor înțelege că tot ce am realizat în anii construcției socialiste, viitorul luminos ce se deschide națiunii noastre pe drumul comunismului, libertatea și independența patriei sînt asigurate numai de partidul nostru, de politica sa marxist-leni- nistă. (Aplauze puternice).Partidul intră in a doua jumătate a unui secol de existență mai puternic și mai unit ca oricînd. Vigoarea și tinerețea partidului sînt la fel ca și ale anotimpului în care s-a născut. El este veșnic tînăr și devine an de an tot mai viguros, deoarece își trage seva dătătoare de viață din legăturile indestructibile cu poporul, cu glia strămoșească, din concepția despre lume și viață a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric. (A- plauze puternice).Partidul se reînnoiește an de an prin zecile de mii de noi membri tineri, promovînd cu curaj noul, bazîndu-și politica pe cele mai noi cuceriri ale științei, pe realitățile patriei noastre.Pentru a rămîne veșnic tînăr, pentru a avea, cum se spune jn poveste, o tinerețe fără bătrînețe, partidul va trebui să-și întărească necontenit legăturile cu poporul, cu viața, servind ferm, prin întreaga sa activitate, interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, cauza colaborării libere între popoare, cauza comunismului. (Aplauze puternice, prelungite).Această minunată sărbătoare este, s-ar putea spune, o piatră de hotar atît în istoria partidului, cît și a patriei noastre socialiste. Este o coincidență fericită că partidul își inaugurează | cea de-a doua jumătate de se- M col o dată cu intrarea României H într-o nouă etapă de dezvoltare. $ în perioada care vine, partidul | are menirea de a conduce po- I porul pe drumul luminos al I făuririi societății socialiste multi- B lateral dezvoltate, pregătind trecerea la realizarea societății comuniste.în acest moment solemn, partidul, Comitetul său Central făgăduiesc întregului popor că vor face totul pentru a realiza mărețul program de bunăstare și fericire a maselor largi populare. (Aplauze puternice, îndelungate). Așa cum avem încredere că, an de an, va veni primăvara, tot așa ne exprimăm încrederea fermă în viitorul fericit, în destinul nemuritor al națiunii noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).în ce mă privește, puteți fi siguri, dragi tovarăși și prieteni, că întreaga mea viață este închinată poporului pe care îl voi servi cu credință în orice împrejurări, cauzei partidului, cauzei comunismului. (Aplauze puternice îndelungate ; întreaga a- sistență, în picioare, scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Să ne luăm cu toții angajamentul de a munci astfel îneît să merităm încrederea partidului și poporului. Numai așa ne vom îndeplini îndatorirea de comuniști. Numai astfel vom contribui la ridicarea patriei, la a- sigurarea viitorului ei luminos. Numai așa urmașii vor putea vorbi cu mîndrie despre noi. (A- plauze puternice, îndelung repetate).Trăiască Partidul Comunist Român — forța conducătoare a poporului nostru pe calea unei vieți îmbelșugate și libere ! (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung P.C.R., P.C.R.).Trăiască eroicul nostru popor, națiunea noastră socialistă ; trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România ! (Urale puternice, aplauze îndelungate).Trăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor anti- imperialiste ! (Aplauze puternice, prelungite, urale).Trăiască prietenia și colaborarea între popoare ! Trăiască pacea ! (Asistența, în picioare, a- plaudă minute în șir ; în sală răsună puternice urale. Se ovaționează puternic pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, rentru secretarul general al partidnlui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Manifestări consacrate 
semicentenarului 

partidului

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. Cehoslovace

SEMICENTENAR

BRAȘOV (corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Mocanu). — în cadrul 
manifestărilor închinate semicente
narului partidului, la Brașov au fost 
dezvelite mai multe plăci memoriale 
închinate activității partidului în 
anii ilegalității. Ele marchează 
cîteva dintre locurile unde s-au des
fășurat adunări și întruniri munci
torești, s-au tipărit publicații ile
gale și manifeste ale P.C.R.

TIMIȘOARA (corespondentul „Scin- 
teii", Cezar Ioana). — în sala de fes
tivități a Consiliului popular al mu
nicipiului Timișoara s-a desfășurat 
un simpozion intitulat „Contribuția 
P.C.R. la îmbogățirea tezaurului în
vățăturii marxist-leniniste privind 
construirea socialismului".

Vineri, în prezența conducătorilor 
organizațiilor județene și municipale 
de partid și de stat, a avut loc des
chiderea expoziției „Sistematizarea 
municipiului Timișoara". Prin inter
mediul a numeroase planșe, machete, 
schițe și a altor mijloace adecvate, 
sînt prezentate direcțiile de dezvol
tare a zonelor industriale, cartiere
lor de locuit și dotărilor social-cul- 
turale, locurilor de odihnă și agre
ment, transportului în comun și a 
echipărilor tehnico-edilitare ale ora
șului în perioada 1971—1975.

La Timișoara a ieșit de sub ti
par volumul omagial „Mișcarea 
antifascistă și revoluția populară 
în Banat", editat de secția de 
propagandă a Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R. Pe parcursul 
a 350 de pagini, autorii — istoricii ti
mișoreni William Marin și Gh. I. 
Oancea — prezintă ample tablouri ale 
luptei maselor populare din Banat 
sub conducerea P.C.R., împotriva fas
cizării țării, pentru cucerirea puterii 
și construcția socialistă în patria 
noastră. Tot zilele acestea a apărut 
și culegerea de versuri „înfrățiți — 
slăvim partidul". 22 de poeți timi
șoreni din toate generațiile, fără deo
sebire de naționalitate, închină parti
dului, Ia a 50-a aniversare a sa, cele 
mai izbutite creații lirice. Fiecare din 
poeziile incluse în culegere este ti
părită în limbile română, germană, 
maghiară și sîrbă. în cinstea aniver
sării semicentenarului partidului au 
naai fost editate pliante privitoare la 
dezvoltarea industriei, agriculturii și 
altor sectoare ale economiei județu
lui, despre activitatea culturală și 
artistică de masă. De asemenea, au 
fost tipărite microexpoziții despre 
viața de astăzi a femeilor și tinere
tului timișorean, precum și despre în
florirea pe care o cunosc orașele 
Jimbolia, Deta și celelalte localități 
urbane din județ. Numărul volume
lor, broșurilor și pliantelor editate în 
județul Timiș în cinstea gloriosului 
semicentenar al partidului însumea
ză 18 titluri.

BUCUREȘTI. — Ieri, la Școala 
generală nr. 46 din București s-a 
desfășurat o sesiune de referate 
închinate semicentenarului parti
dului. Au participat cadre didac
tice, activiști de } partid și de 
stat, elevi. în aceeași zi, în holul 
școlii s-a deschis expoziția „Tranda
firii Doftanei", cuprinzînd desene, 
picturi, pirogravuri și lucrări de ar
tizanat ale elevilor școlii, dedicate 
marelui jubileu al partidului.

începînd de joi. Sala „Kalinderu" 
găzduiește o expoziție a Institutului 
de arte plastice „Nicolae Grigores- 
cu“. Studenții Institutului prezintă 
aproximativ 100 de exponate, picturi, 
sculpturi și lucrări de grafică, inspi
rate din trecutul de luptă al partidu
lui și din contemporaneitatea Ro
mâniei socialiste.

S-a încheiat concursul de fotografii 
intitulat „50 de ani în slujba poporu
lui", organizat de Asociația artiști
lor fotografi din țara noastră, în 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Cele aproape 100

de fotografii, cărora le-a fost acor
dată diploma concursului, selecțio
nate din peste 450 creații'de acest 
gen, sînt expuse în cadrul unei ex
poziții deschise în Capitală, la sediul 
asociației. Ele înfățișează imagini 
semnificative din realizările construc
ției socialismului în patria noastră, 
portrete și instantanee din viața de 
zi cu zi a oamenilor muncii de pe 
întreg cuprinsul țării.

SUCEAVA (corespondentul „Scîn
teii", Ion Manea). — La Gura 
Humorului a avut loc o sesiune de 
comunicări tehnico-științifice închi
nată gloriosului semicentenar al 
partidului. Cu acest prilej, cadre 
tehnice și alți specialiști de la Com
binatul minier Suceava și Institutul 
pentru cercetări miniere din Bucu
rești au susținut comunicări privind 
preocuparea partidului pentru dez
voltarea industriei miniere ca ra
mură de bază a economiei naționale.

ZALĂU (corespondentul „Scînteii", 
Vasile Rusu). — Ieri, la Zalău, 
in prezența organelor locale de 
partid și de stat, a avut loc 
deschiderea expoziției „Pagini de 
iuptă a partidului". Peste 250 de 
planșe, fotografii, montaje și foto
copii reprezintă momente semnifica
tive din istoria de luptă a partidului.

în aceeași zi, a fost deschisă expo
ziția intitulată „Bucuria anilor mei", 
unde sînt expuse lucrări în pirogra
vură, desene, picturi, mulaje exe
cutate de pionieri din orașele Zalău, 
Șimleu-Silvaniei, Cehu-Silvaniei și 
Jibou.

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Ștefan Dinică). — în ora
șele și comunele județului Alba au 
continuat să se desfășoare ample 
manifestări consacrate gloriosului 
jubileu al partidului. La Alba Iulia, 
Sebeș, Aiud și in alte localități au 
fost deschise expoziții care oglindesc 
aspecte ale politicii partidului de 
dezvoltare multilaterală a României 
socialiste. Secția- de propagandă a 
comitetului județean de partid a edi
tat mai multe monografii ale orașe
lor din județul Alba, pliante cuprin
zînd înfăptuirile socialismului pe 
aceste meleaguri, precum și broșura 
-intitulată „Județul Alba — cifre, 
fapte în imagini". Remarcăm, tot
odată, inaugurarea în cursul zilei de 
ieri a clubului tineretului din Alba 
Iulia ; clubul dispune de o sală de 
spectacole, de bibliotecă, de săli de 
lectură și pentru desfășurarea unor 
activități politico-educative, jocuri 
distractive.

BRĂILA (corespondentul „Scînteii", 
N. Gr. Mărășanu). — Cu ocazia săr
bătoririi semicentenarului Partidului 
Comunist Român, la Brăila au fost 
deschise mai multe expoziții. Dintre 
acestea amintim expoziția intitulată 
„Momente din istoria mișcării mun
citorești brăilene". organizată de 
muzeul județean și de filiala Arhive
lor statului, expoziția de fotografii 
„8 mai 1921—8 mai 1971", expoziția 
de sistematizare a municipiului 
Brăila, deschise la Universitatea 
populară, și expoziția de pictură 
„Peisajul Brăilei socialiste", deschi
să la Palatul culturii.

SF. GHEORGHE (prin telefon de 
la Tomiiri Geza). — La clubul mun- * 
citoresc al Uzinei textile „Oltul" 
din Sf. Gheorghe s-a deschis ieri 
expoziția intitulată „Realizări și 
perspective în județul Covasna", or
ganizată în cinstea semicentenarului 
partidului de Comitetul județean de 
partid Covasna. Deschiderea expozi
ției, în care sînt prezentate produ
sele întreprinderilor republicane din 
județ, a fost urmată de un simpo
zion pe teme economice.

BACĂU (corespondentul „Scînteii", 
Gh. Baltă). — La Bacău, s-a desfă
șurat ieri faza finală a concursului 
„50 de ani în cifre și fapte", organi
zat de comitetul județean U.T.C., in 
cadrul manifestărilor închinate seriii- 
centenarului partidului, sub titlul 
generic „Te slăvim partid iubit". în 
diferitele faze ale sale, concursul a 
antrenat peste 40 000 de tineri mun
citori, țărani cooperatori, elevi și stu- 
denți din satele și orașele județului.

BOTOȘANI (corespondentul „Scîn
teii", N. Zamfirescu). Filar
monica de stat din Botoșani a 
susținut, în sala teatrului „Mihai E- 
minescu" din localitate, un concert 
vocal-simfonic festiv dedicat aniver
sării semicentenarului Partidului Co
munist Român. Și-au mai dat con
cursul un grup de actori ai teatrului 
de stat „Mihai Eminescu" și corurile 
liceului pedagogic și liceului de mu
zică din Botoșani.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. S. Cehoslovace, Ziua eliberării de 
sub jugul fascist, vineri dimineața, 
Miroslav Sulek, ambasadorul acestei 
țări la București, și membri ai am
basadei au depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen-

★
Vineri seara, ambasadorul Repu

blicii Socialiste Cehoslovace la Bucu
rești, Miroslav Sulek, a oferit o re
cepție cu prilejul Zilei naționale a 
R. S. Cehoslovace.

Au luat parte tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizâ, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Ja
nos Fazekas, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Comeliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Vlad, șeful Sec-

tru socialism și la Monumentul •- 
roilor sovietici din Capitală.

La solemnități au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Forțelor Ar
mate. La Monumentul eroilor sovie
tici au fost prezenti V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
ției relații externe a C.C. al P.C.R., 
Ion Cosma, Ion Crăciun, Dan Enă- 
chescu și Octavian Groza, miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Au fost de tată șefi de misiuni di- ■ 
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpree)

PLECAREA MINISTRULUI PENTRU INVAIAMINTUL SUPERIOR
SI DE SPECIALITATE

Vineri dimineața, prof. Hans Joa
chim Bohme, ministrul pentru invă- 
țămîntul superior și de specialitate 
din R. D. Germană, conducătorul de
legației de învățămînt din această 
țară, care a făcut o vizită în Româ
nia, a părăsit Capitala. Pe aeroportul

DIN R. D. GERMANĂ
Otopeni, oaspeții au fost salutați da 
Mircea Malița, ministrul învățămîn- 
tului, reprezentanți ai conducerii a- 
cestul minister, precum și de Hans 
Voss, ambasadorul R. D. Germane 
la București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Vizita delegației comerciale australiene
Delegația comercială australiană, 

condusă de W. J. Austen, președintele 
Asociației naționale de exportatori 
in domeniul metalurgiei, care face o 
vizită în țara noastră, a avut, vineri, 
întrevederi la Ministerul Industriei 
Chimice, cu Alexandru Albescu,' ad
junct al ministrului, precum și la 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor, cu 
adjunctul ministrului, Florin Pave- 
lescu. Convorbirile purtate au prile
juit un schimb de opinii referitor la

posibilitățile de dezvoltare a schim
burilor comerciale și a colaborării 
româno-australiene In aceste sec
toare economice.

în cursul aceleiași zile, membrii 
delegației s-au întîlnit cu conducă
tori ai unor întreprinderi românești 
de comerț exterior.

în onoarea oaspeților, vicepreședin
tele Camerei de Comerț, Hristache 
Zambeti, a oferit un cocteil.

(Agerpres)

ÎN ULTIMELE 24 DE ORE

Cantități însemnate de precipitații
• PENTRU URMĂTOARELE 2-3 ZILE. VREMEA ÎN CURS 

DE AMELIORARE
în ultimele 24 de ore, teritoriul 

tării noastre a fost afectat de un re
gim pluviometric destul de consis
tent, mai ales în sudul și estul tării. 
Cantitățile de precipitații înregistra
te au fost cuprinse între 5 și 25 litri 
în Oltenia, între 25 și 77 litri în 
Muntenia, între 10 și 40 litri în ju
mătatea de sud a Moldovei, intre 
1 și 40 litri în Dobrogea, în celelalte 
regiuni ale tării ele fiind in general 
sub 15 litri. Mai slab a plouat în 
Banat, Crișana, partea centrală a po
dișului transilvan și în Maramureș.

Cantitățile însemnate de precipita
ții căzute se datoresc contrastului de 
umezeală și temperatură intre o 
masă de aer continental mai rece, 
acumulat în cîmpia de est a Europei 
pe de o parte, și aerul cald, umed, 
provenit din bazimd Mării Medite- 
rane, contactul acestor două mase 
realizîndu-se în zonele din sudul și 
estul țării noastre. Fronturile atmos
ferice care au traversat tara noastră

se deplasează la ora actuală spre 
bazinul Mării Negre, unde vor con
tinua să influențeze starea vremii, 
în perspectiva următoarelor 2—3 
zile, vremea va fi în curs de amelio
rare, rămînînd in general răcoroasă, 
cu cer mai mult noros, la începutul 
intervalului, in estul Munteniei, în 
Dobrogea și In sudul Moldovei, unde 
Vor continua să cadă ploi intermi
tente și sub formă de averse. Regi
mul de precipitații din aceste re
giuni va scădea treptat in intensitate 
și ca arie de răspîndire. în celelalte 
zone ale țării condițiile atmosferice 
rămîn favorabile unor avense de ploi 
izolate in cursul după-amiezelor. 
Vîntul va prezenta unele intensifi
cări la Începutul intervalului, în ju
mătatea de sud-est a tării și va pre
domina din sectorul estic. Tempera
tură va scădea ușor la început, apoi 
va crește.

(Agerpres)

Ieri a fost inaugurat

„Muzeul național al sportului"
La Complexul „23 August" din 

Capitală a fost inaugurat vineri 
după-amiază „Muzeul national al 
sportului". Numeroasele exponate 
prezintă evoluția sportului pe te
ritoriul patriei, din cele mai vechi 
timpuri pihă în zilele noastre. în
tre altele, în vitrine sînt prezen
tate trofee cucerite de sportivii 
români în competiții internațio
nale de mare anvergură ; cupe, 
diplome, medalii ale campionilor 
europeni, mondiali și olimpici ro
mâni.

La deschiderea muzeului au luat

parte tovarășii Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Gere 
și Ion Iliescu, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv, secretari ai 
C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Dan 
Marțian, prim-secretar al C.C al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S., reprezentanți 
de frunte ai vieții sportive, zia
riști, un numeros public.

(Agerpres)
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• Filarmonica de stat „Gearge 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert extraordinar consacrat 
semicentenarului Partidului Co
munist Român. Dirijor : Mircea 
Cristescu. Solist : Ionel Pântea 
— 20.
• Opera Română : Lucia di Lam- 
mermeor — 19,30.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.
e Teatrul Național 
giale" (sala Comedia) 
patimilor — 20 ; (sala 
Pisica în noaptea Anului 
— 20.
® Teatrul de comedie : Fata 
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Patru oameni fără 
nume — 20; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Acești nebuni fățarnici 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Omul care... — 19,30; 
(sala Studio) : Cercul morții — 20.
• Teatrul Mic : Ape și oglinzi 
— 20.
• Teatrul Giulești : Epoleții invi
zibili — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
saptămîni în balcon — 16.
4$ Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn III — 
21,30; (sala din str. 1 Academiei) : 
Amnarul — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : E zi de slavă și temei 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Oa
meni care tac — 19,30.
oe Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30 
(la Sala Palatului) : Mini-jazz cu 
maxi-haz — 19,30.

- i
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
18; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30; (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Se caută o vedetă — 20.
q Ansamblul artistic 
Română" : Legendă și
• Circul „Globus" : 
prezentat de Circul 
Moscova — 19,30.

„Rapsodia 
dor — 19,30 

Spectacol 
Mare din

cinema
,1. L. Cara- 
: Săptămîna

Studio) : 
nou

mor-

Bu-

• Serata : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30.
q Pe cometă : LUCEAFĂRUL - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 2Q,45.
• Baladă pentru cei căzuți ; în- 
tîlnire cu vechii mei prieteni ; 
Școala românească de matemati
că ; Ani electronici ; Acești oa
meni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
e Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 22,22
• Zestrea domniței Ralu : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; -----
20,45, GRIVIȚA .............
16; 18,15; 20,30,
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mihai Viteazul : DACIA — 8— 
19,15 în continuare, MUNCA — 
15; 19.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL 
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Haiducii lui Șaptecai : AURO
RA — 9; 41,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Moartea filatelistului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Răutăciosul adolescent : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid:

20,15.

. . . 18,30;
— 9; 11,15; 13,30; 
MELODIA — 9;

BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• B. D. intră în acțiune : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
• Fecioara — 9; 21; Diminețile 
unui băiat cuminte — 10,30; 12,30; 
14,30; Duminică la ora 6 — 16,30; 
18,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Z î LUMINA — 9,30, 12,15; 15,30.
• Evocări : LUMINA — 18—21 în 
continuare.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL —
9; 12,30; 16,15; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16,15; 20, FAVORIT — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Adio, Granada ! : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 15,45; 18; 
20,15.
Î) Los Tarantos : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45;

20, FERENTARI — 15,30;' 20.
• Valurile Dunării : FERENTARI 
— 17,45.
• Prețul puterii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Secretul din Santa Vittoria : 
BUCEGI — 15; 17,45; 20,30, VIITO
RUL — 15; 17,45; 20,30.
• Renegata : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Poienile roșii : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 17,45; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, ARTA 
— 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
• îngerii negri : PACEA — 
15,30; 19.
• Trimis extraordinar : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Canarul și viscolul : COSMOS 
— 12.
• Pan Volodyjovski : COSMOS 
— 15,30; 19.
• Doar un telefon : FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : VITAN — 15,30; 19.

tv
PROGRAMELE 1 și 2

15,15 Fotbal. Progresul — Rapid. 
Transmisiune de la Stadionul 
Republicii.

17,00 Emisiune în limba germană. 
18,00 Finala concursului „Ocolul 

țării în opt luni". Emisiune 
organizată în colaborare cu 
Biroul de turism pentru ti
neret al C.C. al U.T.C.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Confesiuni. Mărturisirile cî- 

torva oameni ale căror bio
grafii sînt reprezentative 
pentru saltul spre progres și 
civilizație al României socia
liste.

20.30 Moment poetic. Versuri de : 
Tudor Arghezi, Mihai Be- 
niuc, Meliusz Jozsef, Vasile 
Nicolescu, Ion Alexandru, 
Franz Johannes Bulhardt, 
Ilie Constantin, Nicolae Sto- 
ian, Aurel Baranga.

20,40 Serenada de primăvară. 
Spectacol muzical-distractiv 
în sunet și lumină de Paul 
Urmuzescu. Cu : Margareta 
Pîslaru, Marina Voica, An
gela Similea, Mihaela Mihai, 
Iarina Demian, Dorin Cer- 
nei, Richard și Petru 
Oschanitzki, George Enache, 
Ștefan Tapalagă. Fanfara di
rijată de Emil Frantz.

22,00 Film serial „Incoruptibilii". 
„Torpila".

22,50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Box. Finalele Campionatelor 

naționale individuale. înre
gistrare de la Patinoarul „23 
August".
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Mesaje de salut adresate partidului nostru
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice vă transmite dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, felicitări frățești în legătură cu evenimentul remarcabil — a 50-a aniversare a Partidului Comunist Român.Constituirea Partidului Comunist Român, în condițiile avîntului puternic al luptei de eliberare a oamenilor muncii, inspirat de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a exercitat o influență de cea mai mare importanță asupra dezvoltării mișcării muncitorești din România. Acest eveniment a marcat trecerea avangardei clasei muncitoare din România pe poziții revoluționare marxiste, aderarea ei la mișcarea comunistă internațională, la Internaționala comunistă care a unit partidele de tip leninist.în ultima jumătate de veac, Partidul Comunist Român a străbătut o cale măreață și grea. Acționînd timp de două decenii în ilegalitate, supuși terorii și repre- • siunilor crîncene, comuniștii români au desfășurat o luptă curajoasă pentru interesele clasei muncitoare și ale întregului popor muncitor, împotriva dictaturii militare fasciste, pentru lichidarea orînduirii burgh ezo-moșiereș ti. în aceste condiții grele, P.C.R. a demascat rolul criminal al burgheziei naționaliste, i-a chemat pe oamenii muncii să lupte împotriva participării României la război de partea coaliției hitleriste tîlhă- rești. El a acționat de pe pozițiile solidarității frățești cu P.C.U.S., cu primul stat al muncitorilor și țăranilor — Uniunea Sovietică.Ca urmare a acțiunilor decisive ale armatei sovietice pe fronturile celui de-al doilea război mondial, înfrîngerii trupelor fasciste în România și înfăptuirii în această situație a insurecției armate de la 23 August 1944, țara a fost eliberată de sub jugul fascist. în fața ei s-au deschis noi perspective ale dezvoltării istorice.într-o perioadă scurtă, poporul român, sub conducerea partidului comunist, a transformat patria sa într-un stat socialist cu o industrie dezvoltată și o agricultură cooperativizată, cu o știință și cultură înaintate. Oamenii muncii români se mîndresc pe drept cuvînt cu aceste succese obținute de România în familia frățească a țărilor socialiste, în condițiile asistenței mutuale, a colaborării economice, politice și militare a statelor participante la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și organizația Tratatului de la Varșovia. Sîntem convinși că P.C.R. și întregul popor român, călăuzin- du-se cu consecvență după învățătura atotbiruitoare a marxism-leninismului. vor putea obține noi realizări în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, vor putea asigura îndeplinirea sarcinilor importante ale economiei naționale trasate de Congresul al X-lea al partidului.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Român au luptat mulți ani împreună pentru idealurile clasei muncitoare, împotriva imperialismului și fascismului. Intensificarea activității subversive a cercurilor imperialiste în actuala situație cere în mod imperios întărirea unității șl coeziunii țărilor socialiste șl a partidelor frățești, transpunerea neabătută în viață a programului de luptă împotriva Imperialismului, pentru pace, democrație și socialism, elaborat la consfătuirea internațională a partidelor comuniste și muncitorești din anul 1969.Alianța și colaborarea partidelor și popoarelor noastre pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist slujesc intereselor ambelor țări, întăririi unității comunității socialiste, țelurilor nobile ale construcției socialismului și comunismului.Noul tratat de prietenie sovieto-român semnat în Iulie 1970 deschide mari perspective pentru dezvoltarea pe scară largă a colaborării multilaterale și apropierea în continuare a popoarelor din țările noastre. Comuniștii sovietici. însuflețiți de hotă- rîrile Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S.. vor face și pe viitor totul pentru ca prietenia dintre popoarele sovietic și român, alianța lor de luptă să se întărească și să se dezvolte,în ziua Jubileului semicentenarului partidului dv., urăm Comitetului Central al P.C.R., tuturor comuniștilor români, oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese în construcția socialistă, în lupta pentru pacea și securitatea popoarelor.Trăiască Partidul Comunist Român, forța conducătoare a oamenilor muncii români în lupta pentru socialism !Trăiască prietenia frățească dintre P.C.U.S. și P.C.R., dintre popoarele sovietic și român !Trăiască comunismul 1
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST
AL UNIUNII SOVIETICE

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, In numele Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al clasei muncitoare și al poporului vietnamez, avem plăcerea să vă adresăm dumneavoastră șl prin dumneavoastră tuturor membrilor Partidului Comunist Român, clasei muncitoare și poporului frate român, călduroase felicitări.Partidul Comunist Român a avut o istorie de luptă revoluționară eroică și a obținut mari victorii. în anii celui de-al doilea război mondial, partidul dumneavoastră a condus clasa muncitoare și poporul român în lupta împotriva dominației barbare a claselor reacționare bUrghezo-moșierești aliate cu fasciștii hitleriști și împreună cu armata sovietică a eliberat țara, a înfăptuit revoluția națională și democratică, conducind România înainte pe calea făuririi socialismului.Astăzi, Republica Socialistă România a devenit o țară socialistă cu o in- du'trie modernă, o agricultură dezvoltată, cu 'o știință și tehnică avansate, viața materială și culturală a poporului frate român se îmbunătățește continuu.Sîntem foarte bucuroși de aceste realizări ale dumneavoastră și vă dorim să obțineți victorii și mai mari în opera de construire a socialismului în România, contribuind astfel la întărirea forțelor sistemului socialist, la apărarea păcii In Europa și în întreaga lume. ' . •în lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și în opera de construire a socialismului, poporul vietnamez a primit un sprijin călduros și un ajutor prețios din partea partidului, guvernului și poporului român. Folosim acest prilej pentru a vă adresa sincerele noastre mulțumiri.In prezent, deși suferă înfrîngeri grele în Vietnam, precum și în Laos și Cambodgia, imperialiștii americani rămîn încăpățînați și perfizi. Ei depun eforturi pentru realizarea „vietnamizării" războiului în Vietnamul de sud, intensifică și extind războiul în Laos și Cambodgia în vederea perpetuării războiului agresiv plin de crime împotriva popoarelor indochineze, a transformării Indocilinei într-o neocolonie și o bază militară americană.Traducînd în viață testamentul sacru al iubitului președinte Ho Și Min, poporul vietnamez, umăr la umăr cu poporul laoțian și cambodgian, este ferm hotărît să continue cu perseverență și să intensifice rezistența împotriva agresiunii americane pînă la victoria totală și să construiască victorios socialismul în Vietnamul de nord.Fie ca solidaritatea prietenească dintre cele două partide și popoarele celor două țări — Vietnam și România — să se consolideze și să se dezvolte din ce în ce mai mult.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC

DIN VIETNAM

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării P.C.R., în numele poporului Zambiei, al partidului și al guvernului nostru, vă transmit cele mai calde salutări și felicitări.< Sărbătoarea de 8 Mai a acestui an este o fericită coincidență în contextul relațiilor dintre partidele și popoarele noastre, deoarece în timp ce dumneavoastră sărbătoriți cea de-a 50-a aniversare a creării Partidului Comunist Român, noi, de asemenea, sărbătorim 10 ani de cind am elaborat planul de înlăturare a puterii coloniale ; realizarea acestui plan a dus la obținerea independenței noastre suverane.Noi prețuim prietenia voastră, domnule președinte, ținem mult la sporirea relațiilor noastre economice și la dezvoltarea înțelegerii mutuale, în multiple domenii, între România și Zambia.Pe această bază de prietenie, camaraderie și încredere reciprocă, noi salutăm ■ 50-a aniversare a marelui dumneavoastră partid, iar dumneavoastră personal vă dorim multă sănătate ca să continuați cîrmuirea țării dumneavoastră pe calea succeselor tot mai mari în interesul poporului dumneavoastră, în interesul nostru și pentru pace în lumea întreagă.

Dr. KENNETH DAVID KAUNDA 
președintele Republicii Zâmbii» I 

COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez adresează Comitetului Central al Partidului Comunist Român calde felicitări.Crearea Partidului Comunist Român a constituit un punct de cotitură în mișcarea muncitorească și revoluționară din România. De atunci, lupta revoluționară a proletariatului și a oamenilor muncii din România pentru eliberare socială și națio- nală a intrat într-o nouă etapă. Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a dus o îndelungată luptă eroică împotriva dominației reacționare burghezo- moșierești și a robiei fasciste, a înfăptuit cu succes, în 1944, insurecția armată de Ia 23 August și a instaurat puterea populară. După eliberare, Partidul Comunist Român, conducînd poporul român, a obținut importante realizări în construcția socialistă. Partidul Comunist Român conduce astăzi întregul popor la lupta pentru îndeplinirea victorioasă a noului plan cincinal. Vă urăm succese noi și mai mari.Partidul Comunist Român se opune cu fermitate intervenției, agresiunii, controlului și subversiunii imperialiste, apără independența și suveranitatea țării, sprijină cu energie războiul de rezistență antiamericană și salvare națională al celor trei popoare indochineze, sprijină luptele revoluționare ale popoarelor, aducîndu-și contribuția la cauza revoluționară a popoarelor lumii.In lupta îndelungată, între partidele chinez și român s-a statornicit o prietenie revoluționară. In ultimii ani, această prietenie a cunoscut o nouă dezvoltare. Sîntem profund convinși că colaborarea prietenească și prietenia revoluționară dintre partidele și popoarele noastre se vor întări și dezvolta cu siguranță și pe mai departe pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român vă adresăm felicitările noastre călduroase.De-a lungul anilor grei în care a fost constrâns de dictatura fascistă să ducă o viață clandestină, Partidul Comunist Român a desfășurat o activitate curajoasă pusă în slujba intereselor oamenilor muncii, a libertății și independenței patriei, a socialismului.El a putut astfel, în, condițiile zdrobirii coaliției hitleriste sub loviturile armatei sovietice, să cheme, cu succes, poporul să lupte pentru a pune capăt regimului fascist, în august 1944 ; să întoarcă armele României împotriva Germaniei naziste și să mobilizeze poporul la lupta pentru eliberarea țării și înfrîngerea forțelor hitleriste alături de armatele aliate.Sub conducerea partidului dumneavoastră, clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare a continuat apoi lupta împotriva reacțiunii și a intrigilor ei, a instaurat la 6 martie 1945 un guvern revoluționar democratic și s-a angajat pe drumul construcției socialismului.Salutăm astăzi succesele obținute de România socialistă.Datorită socialismului și cooperării cu celelalte țări socialiste, poporul român, pînă ieri oprimat, dependent și sărac, și-a văzut soarta profund schimbată. România a continuat să-și dezvolte producția agricolă ; ea a devenit totodată o țară puternic industrializată ; nivelul de trai material și cultural al întregii populații a crescut într-o măsură de neconceput pentru generațiile precedente.Partidul Comunist Francez și Partidul Comunist Român sînt unite prin vechi și trainice legături de prietenie și solidaritate intemaționalistă. Profund atașat cauzei unității mișcării comuniste internaționale pe baza marxism-leninismului, a internaționalismului proletar și a principiilor definite în mod colectiv de către Consfătuirea partidelor comuniste din iunie 1969, partidul nostru vă asigură încă o dată de hotă* rîrea sa de a întări și mai mult aceste legături în lupta comună pe care toate partidele comuniste trebuie s-o desfășoare împreună, împotriva imperialismului și pentru pace, îndeosebi pentru victoria eroicelor popoare ale Indochinei, pentru respectarea drepturilor legitime ale popoarelor arabe, pentru securitatea europeană și pentru dezarmare.Comuniștii francezi vor continua să acționeze în favoarea dezvoltării relațiilor dintre Franța și România în toate domeniile, pentru întărirea prieteniei dintre popoarele noastre.Adresîndu-vă sincerele noastre urări de succese, vă asigurăm, dragi tovarăși, de călduroasele noastre sentimente tovărășești.
SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNIn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al comuniștilor unguri și al,poporului nostru muncitor, vă trimitem dumneavoastră, comuniștilor și poporului muncitor din țara dumneavoastră, cele mai bune urări și felicitări tovărășești cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.Din momentul creării sale și în anii grei ai ilegalității, partidul frățesc român a organizat și condus cu fermitate și abnegație lupta clasei muncitoare și a forțelor democratice împotriva jugului capitalist și moșieresc, lupta pentru independență și libertate.După eliberare, partidul a condus la victorie lupta clasei muncitoare și a poporului pentru transformări democratice și socialism în construirea căruia Republica Socialistă România a obținut succese însemnate.In cursul construcției socialiste, prietenia popoarelor noastre s-a îmbogățit cu un nou conținut, s-a extins colaborarea țărilor noastre. Poporul și partidul nostru sint călăuzite permanent de năzuința de a adînci prietenia noastră pe baza internaționalismului proletar, de a dezvolta colaborarea noastră și a-și aduce astfel contribuția la cauza întăririi forței sistemului mondial al socialismului, a unității mișcării comuniste internaționale și a victoriei luptei mondiale împotriva imperialismului.Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, urăm partidului dumneavoastră, Republicii dumneavoastră socialiste, noi, și mari succese in construirea socialismului, în creșterea bunăstării poporului și înflorirea patriei dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

SOCIALIST UNGAR

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist Român, Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea, în numele tuturor membrilor partidului nostru și al poporului coreean, trimite Comitetului Central al partidului dumneavoastră, tuturor membrilor săi și poporului frate român cele mai fierbinți felicitări și un salut tovărășesc.Crearea Partidului Comunist Român a constituit un eveniment istoric, care a deschis o nouă etapă în lupta revoluționară a forțelor democratice și progresiste din România, în fruntea cărora s-a situat clasa muncitoare. Din prima zi a existenței sale. Partidul Comunist Român a condus poporul român și a desfășurat o luptă glorioasă pentru eliberarea națională și socială, pentru construirea statului român liber. înfloritor și independent, a zdrobit și a învins în cele din urmă pe reacționarii interni și externi și a creat Republica Socialistă România. Poporul român, luînd în mod ferm puterea în mîinile sale, sub conducerea Partidului Comunist Român, a transformat țara într-un stat socialist cu o industrie modernă și o agricultură dezvoltată. Astăzi, poporul român, unit în jurul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Ceaușescu, obține succese minunate în lupta energică pentru îndeplinirea planului cincinal stabilit de Congresul al X-lea §1 Partidului Comunist Român.Partidul și poporul nostru se bucură de toate succesele poporului frate român ca de propriile sale succese și îl felicită fierbinte pentru aceste realizări. Poporul coreean care prețuiește prietenia frățească dintre popoarele coreean și român își exprimă întotdeauna sprijinul și solidaritatea hotărîtă cu lupta Partidului Comunist Român și a poporului român împotriva imperialismului, pentru apărarea suveranității țării și a cuceririlor socialiste.Sîntem ferm încredințați că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între partidele și popoarele celor două țări ale noastre se vor întări și dezvolta tot mai mu’t și în viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în lupta împotriva imperialismului, în numele păcii și socialismului.Vă dorim noi succese în activitatea dumneavoastră.Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ‘Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări â creării Partidului Comunist Român, adresăm Comitetului Central, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România prietenă cele mai cordiale felicitări și sincere salutări tovărășești.Istoria de jumătate de veac a partidului dumneavoastră este istoria luptei revoluționare neîntrerupte pentru libertate și înfăptuirea intereselor vitale ale clasei muncitoare și ale poporului din România, pentru victoria socialismului.In condițiile grele ale luptei ilegale împotriva regimului burghez, a exploatării și asupririi, împotriva fascismului, comuniștii din România au oferit un exemplu luminos de curaj și abnegație. In această luptă ei au cîștigat o mare experiență revoluționară, au reușit să-și întărească rîndurile. călăuzind societatea din România pe calea transformării socialiste.De peste un sfert de veac, clasa muncitoare, poporul din România, în frunte cu partidul comunist, construiesc cu succes socialismul. Acest lucru îl confirmă și rezultatele mari pe care le-ați obținut în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Aceasta permite dezvoltarea în continuare a relațiilor sociale socialiste.Prin contribuția sa la statornicirea unor relații democratice în viața internațională, prin lupta pentru independență, libertate, suveranitate și colaborare egală în drepturi, pentru pace și socialism, țara și partidul dumneavoastră au cucerit un înalt prestigiu și stimă în lume.Comuniștii și toți oamenii muncii din Iugoslavia urmăresc cu atenție și simpatie eforturile creatoare pe care le depuneți în construcția socialistă a țării dumneavoastră și se bucură sincer de succesele pe care le obțineți.Constatăm cu deosebită satisfacție că colaborarea multilaterală dintre țările noastre vecine se dezvoltă cu succes, se întărește prietenia dintre popoarele noastre. Relațiile dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român au atins un înalt grad de colaborare, încredere și înțelegere reciprocă. Ele devin pe zi ce trece tot mai pline de conținut și mai bogate.Sîntem convinși că relațiile noastre se vor dezvolta și în viitor în interesul popoarelor noastre, al păcii, socialismului și progresului în lume.Felicitîndu-vă cu prilejul acestui mare jubileu, vă adresăm, dragi tovarăși, cele mai bune urări de noi succese în construcția socialistă, pentru progresul multilateral al Republicii Socialiste România prietene.

IOSIP BROZ TITO
președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,In numele comuniștilor polonezi, al maselor muncitoare din Polonia populară, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez vă transmite dumneavoastră, clasei muncitoare și întregului popor al României socialiste, felicitări cordiale și salutări frățești cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a constituirii Partidului Comunist Român.Istoria de jumătate de secol a partidului dumneavoastră constituie o perioadă de muncă și luptă intensă, perseverentă, pentru interesele cele mai vitale ale clasei muncitoare din România și ale întregului popor, împotriva exploatării capitaliste, pentru democrație și deplina eliberare socială și politică a maselor populare. Datorită partidului dumneavoastră, România a devenit o țară care se dezvoltă multilateral, în care ridicarea continuă a bunăstării tuturor cetățenilor constituie una din sarcinile principale și obiectul grijii deosebite a Partidului Comunist Român.Bogat este bilanțul și experiența colaborării strînse între Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, între popoarele țărilor noastre. Sîntem convinși că apartenența noastră comună la marea familie a partidelor comuniste și muncitorești, la comunitatea socialistă, precum și colaborarea în continuare în spiritul fidelității față de principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar vor contribui și pe mai departe la întărirea unității și a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a întregii comunități socialiste și a frontului mondial al forțelor progresului în lupta împotriva imperialismului, pentru pace și socialism.De jubileul dumneavoastră vă urăm, dragi tovarăși, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și oamenilor muncii din țara dumneavoastră noi și mari realizări în construcția socialistă.Trăiască și să se întărească prietenia și colaborarea dintre Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român, dintre poporul polonez și poporul român.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCITORESC
UNIT POLONEZ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român vM transmitem salutul frățesc și urările de succes ale comuniștilor italieni.In această jumătate de secol plină de evenimente istorice care — de la "Revoluția ain Octombrie pînă la înfrîngerea nazismului și fascismului, de la crearea unei comunități de state socialiste pînă la revoluția chineză, de la prăbușirea sistemului colonial pînă la înaintarea socialismului în atîtea continente — au schimbat în mod profund și decisiv înfățișarea omenirii, Partidul Comunist Român, urmaș și continuator al părții celei mai înaintate a mișcării muncitorești și a luptei țărănești, s-a situat în avangarda luptei pentru democrație și libertatea țării dumneavoastră, ducînd-o pe calea socialismului.Rezultatele pe care le-ați obținut în transformarea societății românești, problemele pe care le abordați pentru adaptarea partidului și a organizațiilor sociale la condițiile și cerințele noi constituie un element pozitiv pentru întreaga mișcare muncitorească internațională și reprezintă o contribuție importantă la îmbogățirea experienței întregii mișcări revoluționare. Vechi și profunde sînt relațiile de prietenie dintre cele două partide ale noastre. In această jumătate de secol, comuniștii italieni, străbătînd un drum lung ji dificil, au devenit o forță importantă — credincioasă învățăturilor lui Lenin și elaborării teoretice și politice a lui Gramsci și Togliatti — care luptă pentru a deschide poporului italian o cale spre socialism, care să corespundă pe deplin condițiilor istorice, sociale și politice ale țării și care să folosească permanent experiențele obținute deja de socialism în diferite țări.Partidul nostru este ferm angajat în lupta pentru pace și împotriva imperialismului dusă pe scară mondială, pentru construirea unei lumi eliberate de asuprire, foamete și război și în care să se poată afirma pe deplin dreDtul tuturor popoarelor la libertate și independență. Sîntem alături de popoarele din Vietnam. Laos și Cambodgia, de cele din țările arabe, de toți aceia care luptă pentru a face să triumfe soluțiile juste de pace asupra politicii de agresiune a imperialismului.Sîntem convinși că este necesar și posibil să se întărească și să se extindă, în această luptă și prin respectarea reciprocă a autonomiei, unitatea de acțiune a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor revoluționare, a mișcărilor de eliberare națională, a tuturor forțelor care luptă în lume pentru democrație și pace.In acest cadru, capătă o importanță deosebită acțiunea de creare în Europa a unui sistem de securitate colectivă care să asigure suveranitatea și independența fiecărui stat, să inițieze un proces îndreptat spre depășirea divizării continentului nostru în blocuri opuse, să creeze noi posibilități de colaborare și cooperare.Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări, vă adresăm dumneavoastră, dragi tovarăși, partidului dumneavoastră, poporului României, de care sîntem uniți prin atîtea legături istorice, culturale și politice, urările noastre de noi și importante succese în construirea societății socialiste, fiind convinși că și în viitor relațiile frățești care unesc partidele noastre se vor dezvolta și se vor întări în interesul cauzei socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNIn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba și al întregului nostru popor, dorim să vă transmitem, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 50-a aniversări a creării partidului dv., un frățesc salut revoluționar.Dorim să exprimăm, cu această deosebită ocazie, urările noastre de succes în îndeplinirea sarcinilor pe care și le-a trasat partidul dumneavoastră în vederea dezvoltării și întăririi continue a socialismului în Republica Socialistă România.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA



COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi prieteni,Cu ocazia aniversării gloriosului semicentenar al Partidului Comunist Român, în numele populației și al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, adresăm Partidului Comunist și poporului frate român cele mai calde felicitări.In cei 50 de ani care au trecut, sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare și poporul român au desfășurat lupte revoluționare și au înregistrat victorii strălucite, au transformat România din- tr-o țară înapoiată într-o țară socialistă cu o agricultură și o industrie dezvoltate, cu o știință și o tehnică avansate și în care nivelul de trai material și cultural al poporului se îmbunătățește permanent. Prin munca sa harnică și creatoare, poporul român a îndeplinit recent cu succes planul pe anul 1970 și cel de-al patrulea plan cincinal 1966—1970.Populația și Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud se bucură foarte mult și se mîndresc cu realizările strălucite obținute de dumneavoastră. /Cu acest prilej, exprimăm partidului comunist și poporului român recunoștința sinceră și profundă a populației sud-vietnameze pentru sprijinul și ajutorul prețios acordate luptei noastre de rezistență împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională. In momentul de față, cu toate înfrîngerile de pe fronturile din Indochina, îA special în- frîngerile de pe șoseaua nr. 9, de la Khe Sanh și din sudul Laosului, imperialiștii americani continuă să se încăpățîneze și nu renunță la intenția de a cotropi țările indochineze. Ei depun eforturi pentru realizarea planului de „vietnamizare" a războiului în Vietnamul de sud, pregătesc noi acțiuni militare aventuriste împotriva Republicii Democrate Vietnam, intensifică războiul de agresiune în Cambodgia și în Laos, creînd o situație extrem de primejdioasă în Indochina și în Asia de sud-estPopulația sud-vietnameză este hotărîtă ca împreună cu compatrioții săi din Vietnamul de nord să îndeplinească Testamentul sacru al iubitului președinte Ho Și Min și să ducă cu fermitate lupta pentru a elibera Sudul, a apăra Nordul, spre reunificarea pașnică a țării, contribuind astfel în mod activ la apărarea păcii în Asia și în lume. Popoarele celor 3 țări — Vietnam, Laos, Cambodgia — vor intensifica spiritul solidarității combatante și voința lor de a lupta și de a învinge pe agresorii americani și, cu sprijinul puternic al țărilor socialiste și al popoarelor progresiste din lume, vor obține în mod sigur victoria totală.Urăm Partidului Comunist și poporului frate român să obțină victorii tot mai multe și mai mari în opera de edificare a țării lor frumoase 

și prospere.Fie ca solidaritatea de luptă și prietenia dintre populația sud-viet- nameză și poporul român să se întărească și să se dezvolte pe zi ce trece.
COMITETUL CENTRAL

AL FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE 
DIN VIETNAMUL DE SUD

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării partidului vostru, Comitetul Central al Partidului Comunist din Spania transmite tuturor comuniștilor, poporului muncitor din România cele mai cordiale salutări. La această sărbătoare, împărtășim pe deplin bucuria voastră și vă urăm noi succese în opera de edificare a unei societăți socialiste a egalității, democrației și frăției.Plină de lupte și sacrificii, istoria Partidului Comunist Român se caracterizează prin fidelitate neclintită față de principiile marxism-leni- nismului și internaționalismului proletar.In deceniul anilor ’30, partidul vostru a făcut față cu onoare ascensiunii fascismului. Mulți militanți români au luptat In mod curajos pe fronturile războiului național revoluționar al poporului spaniol. O parte dintre aceștia au stropit cu sîngele lor pămîntul țării noastre. Poporul spaniol nu-i va uita niciodată.Nu vom uita nici manifestațiile antihitleriste de la 1 mai 1939, care au avut un puternic ecou în întreaga EuropăSpaniolii care au îndurat martiriul în lagărul nazist de la Mathausen vor păstra totdeauna vie amintirea grupului de combatanți români din Brigăzile Internaționale care au înfruntat moartea și mitralierele zbirilor S.S. cu Internaționala pe buze, dînd un exemplu de curaj ce a stimulat în mod puternic spiritul de rezistență.In august 1944, partidul comunist, în fruntea poporului român, a organizat insurecția armată, care a pus capăt dictaturii militaro-fasciste în țara voastră și a făcut ca România să treacă cu forțele sale militare alături de Uniunea Sovietică și puterile antihitleriste. Partidul comunist a apărat astfel nu numai viitorul revoluției socialiste române, ci și independența și suveranitatea statului vostru, rolul său în noua situație creată în urma celui de-al doilea război mondial.Sub conducerea partidului comunist, România populară a dobîndit o personalitate și un respect internațional de care nu s-a bucurat niciodată. Statul socialist român aduce o contribuție efectivă la cauza păcii, libertății popoarelor în lupta împotriva imperialismului, la cauza egalității națiunilor și statelor.Deosebit de clarvăzătoare este activitatea Partidului Comunist Român în mișcarea comunistă internațională, în lupta pentru depășirea contradicțiilor și dificultăților ce afectează unitatea de acțiune a acesteia. Pozițiile Partidului Comunist din Spania și cele ale tovarășilor români coincid în ce privește necesitatea ca mișcarea comunistă, toate forțele antiimperialiste să prezinte un front unit de luptă împotriva imperialismului, iar astăzi, în mod concret, pentru sprijinirea eroicului popor din Vietnam și a popoarelor din Laos și Cambodgia. Totodată, pozițiile noastre coincid în ce privește faptul că această unitate, inspirată din internaționalismul proletar, va fi puternică și reală numai pe baza respectării independenței și suveranității fiecărui stat și a fiecărui partid, a neamestecului, a respectării diversității.în această privință, considerăm relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania ca un exemplu de prietenie in- temaționalistă și, în același timp, de neamestec și de respect reciproc.Dorim partidului vostru succese în ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român, în construirea unei societăți în care fiecare om să se simtă liber, cu adevărat egal cu ceilalți și să participe din plin la elaborarea destinului colectivității, a unei societăți socialiste cu adevărat dezvoltate.Cu salutări comuniste frățești,
PENTRU COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA

DOLORES IBARRURI SANTIAGO CARRILLO
* președinte secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe,In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, am plăcerea de a trimite Comitetului Central al Partidului comunist Român, prin intermediul dumneavoastră, cele mai călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român. , .....Sub conducerea Partidului Comunist Român, care înglobează în sînul său pe cei mai buni fii ai clasei muncitoare, precum și pe reprezentanții de avangardă ai intelectualității, proletariatul și poporul din România au dus, în trecut, mari lupte eroice împotriva exploatării, împotriva reacțiunii și a fascismului șî apoi, în cursul înfrîngerii naziștilor de către forțele armate sovietice, au răspuns cu căldură la chemarea insurecțională a P.C.R. și au instaurat în final noua putere.Statul socialist român a realizat, într-un timp scurt, mari progrese economice, sociale și culturale datorită conjugării dîrzeniei constructive a poporului cu rolul de conducător al P.C.R. în societate.Salutînd cu entuziasm această dată memorabilă pentru mișcarea comunistă mondială, siguri de tăria de neclintit a marxișm-leninismului și a internaționalismului proletar, urăm noi victorii Partidului Comunist Român și prosperitate României socialiste.Cu salutări comuniste,

JERONIMO ARNEDO ALVAREZ
Secretar general al 

Partidului Comunist din Argentina

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNComitetul Central și toți membrii Partidului Comunist din Ceylon vă transmit călduroase felicitări cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a fondării partidului dumneavoastră.Dorim tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România succese pe mai departe în construirea socialismului.

PIETER KEUNEMANsecretar general

viața internațională
MANIFESTĂRI CONSACRATE

SEMICENTENARULUI P. C. R.
SOFIA. — Corespondență de la Gh. 

leva. La Casa Centrală a Armatei din 
Sofia a avut loc vineri o adunare 
festivă. In prezidiul adunării au luat 
loc Gheorghi Iordanov, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Sofia al P.C.B., 
K. Atanasov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.B., Kiril Nestorov, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, Ștefan Stan- 
cev, vicepreședinte al Comitetului 
pentru prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă.

Acad. Sava Ganovski, membru al 
C.C. al P.C.B., președintele Biroului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
a prezentat o amplă expunere in care 
a trecut in revistă activitatea desfă
șurată de Partidul Comunist Român 
de la înființarea sa și pină în prezent. 
După ce a relevat relațiile strînse 
dintre P.C.B. și P.C.R., dintre popoa
rele bulgar și român, vorbitorul a 
spus : In spiritul hotăririlor luate la 
intilnirea dintre tovarășii Todor Jiv- 
kov și Nicolae Ceaușescu din sep
tembrie 1970, de ambele părți se în
treprind măsuri concrete pentru 
extinderea cooperării și specializării 
in producție, pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor prietenești 
dintre cele două țări. Noul tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, a spus in încheiere acad. Sava 
Ganovski, a deschis noi perspective 
pentru întărirea legăturilor economi
ce, politice și culturale, pentru ex
tinderea colaborării bulgaro-române. 
A luat apoi cuvintul Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia, care 
a vorbit despre succesele dobindite de 
poporul nostru sub conducerea P.C.R., 
despre politica internă și externă a 
țării noastre, legăturile tradiționale 
de prietenie dintre popoarele român 
și bulgar, dintre P.C.R. și P.C.B.

BUDAPESTA. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : Sub 
auspiciile Muzeului de istorie a 
mișcării muncitorești din Ungaria, 
vineri s-a deschis la Budapesta ex
poziția. „Partidul Comunist Român la 
50 de ani", organizată de Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România. Expoziția oglindește aspec
te din istoria mișcării muncitorești 
din România, precum și momente 
esențiale din activitatea și drumul 
glorios de luptă al Partidului Comu
nist Român de la înființarea sa pînă 
in prezent.

La vernisajul expoziției au parti
cipat Ovari Miklos, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., Miklos Nagy, șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U., Laszlo Per- 
jesi, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U., Bela Ești, directorul 
Muzeului de istorie a mișcării mun
citorești din Ungaria, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Budapesta. Cu prilejul festivității de 
deschidere, au luat cuvintul Janos 
Molnar, prorector al Școlii superioare 
politice a Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, și Dumitru Turcuș, am
basadorul României la Budapesta. 
Vorbitorii au subliniat, printre al
tele, relațiile de prietenie și co
laborare frățească existente Intre 
P.C.R. și P.M.S.U., între poporul ro
mân și poporul ungar.

BELGRAD 7 — Corespondentul A- 
gerpres, G. Ionescu, transmite : O 
amplă emisiune a fost difuzată joi 
seara de televiziunea iugoslavă. In 
cadrul emisiunii a fost prezentat 
salutul adresat popoarelor Iugosla
viei, prin intermediul televiziunii din 
Belgrad, de președintele Consiliului 
de Stat al României, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Programul a înfățișat as
pecte de la demonstrația de 1 Mai 
1971 a oamenilor muncii din Capitală, 
precum și imagini ale realizărilor 
obținute de poporul nostru sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
A fost transmis, de asemenea, inter
viul acordat de Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, privind principalele pre
ocupări actuale ale țării noastre in 
domeniul economic.

TIRANA. — Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Tirana, 
Manole Bodnaraș, a organizat o con
ferință de presă. El a înfățișat ca
lea parcursă de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru instaurarea puterii 
populare și construirea socialismului.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al R.P. 
Albania, ai redacției ziarului „Zeri i 
Populit", ai altor ziare și publica
ții centrală, Radioteleviziunii, Agen
ției telegrafice albaneze, Comitetu
lui albanez pentru relațiile' culturale 
și prietenești cu străinătatea. Au fost 
prezenți atașați de presă ai misiuni
lor diplomatice acreditate in R. P. 
Albania.

ACCRA. — La Universitatea de 
științe și tehnologie din Kumashi 
(Ghana) a avut loc o seară culturală 
românească, cu prilejul căruia s-a 
deschis expoziția „Imagini din Româ
nia contemporană". De asemenea, a 
avut loc o gală de filme românești. 
Cu acest prilej, dr. E. Evans-Anfon, 
vicecancelarul universității, care a 
vizitat țara noastră în anul 1970, a e- 
logiat progresul economic și social în
registrat in ultimii ani în România, 
precum și eforturile perseverente ale 
guvernului român îndreptate spre sa
tisfacerea optimă a cerințelor mate
riale și spirituale ale poporului.

ANKARA. — Ambasadorul Româ
niei la Ankara, Grigore Geamănu, a 
organizat a conferință de presă, in 
cadrul căreia a vorbit despre rolul 
Partidului Comunist Român in socie
tatea noastră. Au participat redactori 
șefi ai unor ziare din capitala Tur
ciei, țomentatori de politică externă, 
corespondenți ai presei străine.

KINSHASA. — La Kinshasa a avut 
loc vernisajul unei expoziții de artă 
grafică românească. Au fost prezenți 
ministrul culturii și artelor, Paul 
Mushiete, sub patronajul căruia s-a 
deschis expoziția, funcționari supe
riori din Ministerul Culturii și Ar
telor și alte persoane oficiale con
goleze. Cu acest prilej, ambasadorul 
României la Kinshasa, Al. Tujon, a 
evocat bunele relații ce există între 
țara noastră și Republica Democrati
că Congo.

ORIENTUL
APROPIAT
REUNIUNEA GUVERNULUI 

EGIPTEAN
CAIRO 7 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri egiptean s-a reunit joi 
după-amiază pentru a examina situa
ția din Orientul Apropiat, în lumina 
vizitei întreprinse de secretarul de 
stat al S.U.A., William Rogers la Ca
iro și în alte capitale arabe. Potrivit 
agenției France Presse, au fost discu
tate,' de asemenea, o serie de pro
bleme referitoare la proiectul de 
constituire a Federației Republicilor 
Arabe.

DECLARAȚIA 
LUI W. ROGERS

TEL AVIV. — „După vizita mea în 
capitalele arabe am ajuns la convin
gerea că n-au existat niciodată și 
poate nici nu vor exista vreodată în 
viitor condiții atât de bune pentru a 
se ajunge la un acord de pace just 
și durabil, în conformitate cu rezo
luția 242 a Consiliului de Securitate"*, 
a declarat secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, la sosirea sa la Tel 
Aviv.

Pe de altă parte, secretarul de stat 
american și-a exprimat speranța că 
în timpul vizitei sale la Tel Aviv va 
putea discuta cu oficialitățile israe- 
liene și despre aspectele unei regle
mentări parțiale în ce privește Ca
nalul de Suez, „Credem, a spus el, 
că Israelul și Egiptul pot să ajungă 
la un asemenea acord intermediar, 
care nu va contribui numai la crea
rea unui climat pentru prelungirea 
încetării focului — pe care noi o a- 
preciem ca foarte importantă și care 
durează deja de aproape zece luni — 
dar care va putea, de asemenea, să 
faciliteze continuarea negocierilor 
sub auspiciile lui Jarring**.

Secretarul de stat al S.U.A. a avut 
vineri o nouă rundă de convorbiri 
cu primul ministru israelian Golda 
Meir. Au fost abordate probleme re
feritoare la poșobilitățile de regle
mentare a crizei din Orientul Apro
piat și la ajutorul economic pe care 
Statele Unite îl acordă Israelului.

★
CAIRO. — Secretarul general al 

Uniunii Socialiste Arabe, Mohsen 
Aboul Nour, a conferit joi cu Gian
carlo Pajetta, membru al Biroului 
Politic al Partidului Comunist Ita
lian și șeful comisiei pentru politica 
internațională a C.C. al P.C.I. — a- 
nunță agenția M.E.N. Au fost exami
nate aspecte ale situației din Orien
tul Apropiat, precum și măsurile ne
cesare pentru convocarea unei confe
rințe a partidelor și forțelor progre
siste din zona mediteraneană.

Criza monetară interoccidentală
• Statele Unite își precizează poziția
• Ședința guvernului vest-german

în editura „// Calendario del Popolosl 

a apărut în limba italiană volumul

„România pe drumul 
socialismului și al luptei 
împotriva imperialismului"

de NICOLAE CEAUȘESCU

RSUVITĂȚIIE DE H BERLIN
BERLIN 7 (Agerpres).— La Berlin 

a avut loc vineri o adunare festivă 
consacrată celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării de sub fascism — infor
mează agenția A.D.N. Au luat parte 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, alți conducători de 
partid și de stat ai R.D.G.

Despre importanta evenimentului a 
vorbit Lothar Bolz, președintele Aso
ciației de prietenie germano-sovietică.

MOSCOVA

Conferința 
de presă a ministrului
de externe al Franței

MOSCOVA 7. — Corespondentul
Agerpres, L. Duță, transmite : Vi
neri după-amiază, ministrul aface
rilor externe al Franței, Maurice 
Schumann, a ținut o conferință de 
presă la Ambasada Franței din Mos
cova. „Continuăm explorările pentru 
găsirea unei formule concrete a con
ferinței general-europene care, după 
cum vă este cunoscut, se bucură de 
aprobarea guvernului francez", a de
clarat Maurice Schumann. El a adău
gat că „Franța nu a considerat și nu 
consideră că o conferință general-eu- 
ropcană trebuie legată de anumite 
condiții".

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la posibilitatea rezolvării pro
blemei Berlinului occidental în 
urma convorbirilor avute la Mos
cova, Maurice Schumann a precizat 
că „nu a putut fi vorba de trata
tive, ci de o convorbire, de un 
schimb de păreri, deoarece Berlinul 
occidental se află sub jurisdicția a 
trei puteri occidentale".

La Moscova a avut loc vineri o 
convorbire între Leonid Breinev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Maurice Schumann, ministrul aface
rilor externe al Franței.

Vineri după-amiază M. Schumann 
și-a încheiat vizita oficială de patru 
zile în Uniunea Sovietică,

Lumea financiară occidentală 
așteaptă cu încordare deznodă- 
mintul actualei crize monetare 
provocate de slăbirea dolarului.

Din Washington se anunță că după 
intilnirea de joi cu președintele 
Nixon, ministrul finanțelor al S.U.A., 
John Connally, a declarat ziariștilor 
că Statele Unite nu plănuiesc nici o 
acțiune imediată în legătură cu criza 
dolarului, dar că sînt dispuse să coo
pereze cu alte țări occidentale, în
deosebi în ce privește situația euro- 
dolarului. Ministrul de finanțe ame
rican, care în decurs de numai 48 ore. 
s-a întîlnit de două ori cu șeful sta
tului, a afirmat că Administrația este 
„realmente preocupată** de situația 
monetară creată și că examinarea 
acestei situații se face aproape de ta 
o oră la alta.

Relevînd că Statele Unite ar putea 
întreprinde unele acțiuni prin inter
mediul sistemului monetar inter- 
occidental, în vederea redresării si
tuației, el a precizat că „Admlnis-

v- ț
J ..Business Week” : „Dificul-
* tățile actuale ale dolarului sînt
l cele mai grave de la sfîrșitul

celui de-al doilea război mon- 
ț dial”.
i „New York Times" : „Fran-
’ ța și R.F.G. trec printr-un grav
l conflict in legătură cu măsurile
? care se impun în vederea re-
) zolvării problemei monetare".

„Frankfurter Rundschau":

trația nu este dispusă să sacrifice 
stabilitatea propriei economii".

Pe de altă parte, guvernul vest- 
german s-a reunit vineri pentru a 
examina poziția delegației R.F.G. la 
reuniunea extraordinară a miniștrilor 
de finanțe din țările membre ale 
C.E.E., programată pentru sîmbătă la 
Bruxelles, în scopul discutării situa
ției de pe piața monetară occidentală. 
Purtătorul de cuvint al guvernului, 
Konrad Ahlers, a declarat că a fost 
adoptat un plan pentru combaterea 
inflației și a actualei crize monetare, 
care va fi înaintat de R.F.G. parte
nerilor săi. El a adăugat că dele
gația vest-germană a primit mandat 
să arate că guvernul de la Bonn va 
acționa de unul singur în cazul în 
care celelalte țări din C.E.E. nu vor 
aproba propunerile ce urmează să fie 
prezentate. Ahlers a arătat, totodată, 
că guvernul a sprijinit propunerile 
ministrului de finanțe, Karl Schiller, 
în vederea rezolvării crizei. Aceste 
propuneri prevăd stabilirea unui curs 
fluctuant al mărcii vest-germane.

„Dacă, la sfîrșitul săptămînil, 1
R.F.G. se decide să ia măsuri !
unilaterale în domeniul mo- i
netar, atunci va fl momentul <’
pentru reconsiderarea ansam- )
blului Tratatului de la Roma". 1

„La Nation" : „în orice caz, J
guvernul francez este foarte \
ferm în privința refuzului său i
de a reevalua, indiferent sub ce )
formă, -francul francez".

_______________________________

Aprecieri ale presei mondiale

agențiile de presă transmit:
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La Ministerul pentru Co
merțul Exterior al Italiei 
a avut loc vineri semnarea pro
tocolului sesiunii a IlI-a a Comi
siei mixte de cooperare economică, 
industrială și tehnică dintre Italia și 
România, Cele două părți au apreciat 
pozitiv rezultatele discuțiilor din 
grupele de cooperare, acțiunile În
cheiate sau în curs de realizare, 
evidențiind utilitatea unor eforturi 
sporite pentru a se obține rezultate 
și mai bune în viitor. S-a relevat 
faptul că In Italia au fost create și 
au început să funcționeze trei socie
tăți mixte italo-române.

MOSCOVA 7 (Ager
pres). — Stația științi
fică sovietică „Saliut", 
lansată pe o orbită cir- 
cumterestră la 19 apri
lie, efectuase pînă la 7 
mai, la ora 10, (ora 
Bucureș țiului), 295 de 
rotații în jurul Pămîn- 
tului. în prezent, infor-

mează agenția T.A.S.S., 
parametrii orbitei pe 
care evoluează stația 
sînt : apogeul — 289
km ; perigeul — 249 
km ; înclinația orbitei 
— 51,6 grade ; perioada 
de rotație — 89,6 mi
nute.

Stalele Unite au renunțat 
la ^controlul asupra tran
zacțiilor pe bază de dolari 
cu R.P. Chineză, a anunțat 
ministrul american al finanțelor, 
John Connally. Connally a menționat 
că, în acest sens, a fost emisă o 
licență generală, de oare vor putea 
beneficia toate băncile și toți oame
nii de afaceri americani care doresc 
să întrețină relații comerciale cu 
R.P. Chineză. „Această măsură, a 
declarat ministrul de finanțe, cons
tituie primu'l pas în direcția îndepli
nirii hotărîrii luate de președintele 
Nixon la 14 aprilie privind relaxa
rea controlului financiar și comer
cial asupra relațiilor cu China".

Potrivit datelor tele- 
metrice, sistemele de 
bord ale stației func
ționează normal. Tem
peratura în comparti
mentul rezervat apara- 
tajului științific este de 
15 grade Celsius, iar 
presiunea de 920 mm.

Recent, casa editorială „II Ca
lendario del Popolo" din Milano a 
publicat volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU — ROMANIA PE 
DRUMUL SOCIALISMULUI ȘI AL 
LUPTEI ÎMPOTRIVA IMPERIA
LISMULUI", ce reunește, pe a- 
proape 500 de pagini, o selecție 
de scrieri și cuvintări ale secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al României, tra
duse in limba italiană.

Volumul, publicat intr-o ediție 
de înaltă ținută grafică, a apărut sub 
ingrijirea pro
fesorului Carlo 
Saiinari, reputat 
critic literar 
marxist din Ita
lia, șeful cate
drei de literatu
ră italiană la U- 
niversitatea din 
Milano, care 
semnează și pre
fața volumului.

Arătind că a- 
ccasta constituie 
prima culegere 
de lucrări ale 
tovarășului Ni
colae Ceaușescu 
apărută in Ita
lia, autorul pre
feței subliniază 
că textele inclu
se „au o impor
tanță deosebită 
datorită intcrc- 
resului pe care 
pozițiile statului 
român îl determină _  ____
rile observatorilor politici și opi
niei publice internaționale". „Nou
tatea pozițiilor exprimate de 
Nicolae Ceaușescu — se arată 
în continuare în prefață — con
stă in capacitatea de a elabora 
o linie politică dinamică și suplă, 
ale cărei origini se află în situa
ția specifică și concretă a Româ
niei", și care decurge din convin
gerea că „îndatoririle naționale și 
internaționale ale mișcării munci
torești sînt strins legate..."

Referindu-se la politica externă a 
României socialiste, autorul prefe
ței relevă că „ceea ce susține 
Nicolae Ceaușescu este o concep
ție profund etică, umană asupra 
relațiilor internaționale, din care 
trebuie definitiv excluse recurge
rea Ia forță sau amenințarea cu 
forța, pentru transpunerea în via
tă a unui sistem de colaborare în 
cadrul căruia egalitatea în drep
turi, dezvoltarea economico-socială 
șl libertatea fiecărui stat să fie 
condiția egalității, dezvoltării și 
libertății tuturor celorlalte".

In încheierea prefeței se arată că

>>

și partidului 
în rîndu-

societatea ; 
e- 

națio- 
Româ- 
perfec- 

orga- 
econo-

con- 
intre 

Româ-

lectura lucrărilor incluse in volum 
oferă „cheia pentru a înțelege în
semnătatea pe care a dobîndit-o in 
acești ani personalitatea Iui Nicolae 
Ceaușescu", constituind totodată „o 
mărturie directă asupra unor po
ziții care se numără printre cele 
mai dinamice si creatoare ivite în 
ultimii ani..."

Reunind o amplă selecție de 
scrieri și cuvintări privind atît po
litica internă, cît și cea externă a 
partfdului și statului nostru, volu
mul este împărțit in mai multe sec
țiuni printre rare : partidul, statul 

Și
dezvoltarea 
conomiei 
nale a 
niei și 
ționarea 
nizării
mice ; cultura și 
creația artisti
că ; organiza
rea și dezvol
tarea cercetării 
științifice; ra
portul de forțe 
in viața inter
națională ; rela
țiile României 
ou alte țări so
cialiste ; coexis
tenta pașnică și 
normele 
viețuirii 
state ;
nia și probleme
le lumii a treia; 
rolul națiunii 

in lumea contemporană ; Româ
nia și problemele europene ; li
chidarea focarelor de încordare 
internațională ; România și Națiu
nile Unite ; Partidul Comunist Ro
mân și mișcarea comunistă și mun
citorească internațională.

Volumul, ilustrat cu numeroase 
fotografii infățișînd aspecte din ac
tivitatea din trecut și actuală a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se 
încheie cu principalele date biogra
fice ale secretarului general al 
Partidului Comunist Român.

Venind după publicarea în alte 
edituri de prestigiu din Occident a 
unor lucrări biografice și culegeri 
de articole șl cuvintări în 
franceză, engleză și spaniolă, 
volum apărut la Milano 
stituie încă o expresie a 
resului manifestat de cercuri 
mai largi din numeroase țări ale 
lumii față de personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, oglin
dește atenția și stima de care se 
bucură pe plan internațional Româ
nia, activitatea P.C.R. și a poporu
lui român, pentru construirea so
cietății socialiste, pentru pace și 
cooperare în întreaga lume.

Roma, 7.

limbile 
noul 
con- 
inte- 

tot

N. PUICEA

japonia regcțn împotriva 
sporirii cheltuielilor militare

TOKIO 7 — Corespondentul Agerpres, Fl. Țuiu, transmite : Al pair ea 
program de dezvoltare a forțelor japoneze pentru autoapărare, anunțat zi
lele trecute, a stirnit vii reacții in țară, in primul rind datorită uriașelor chel
tuieli pe care le preconizează : 16 mi liarde dolari, pentru viitorii cinci ani, 
de două ori și jumătate mai mult de cit in perioada precedentă corespun
zătoare.

Programul prevede 
că, în perspectivă, for
țele de autoapărare vor 
dispune de un efectiv 
de aproximativ 180 000 
de militari pentru tru
pele de uscat, de vase 
de război cu o capacita
te totală de 320 000 de 
tone și de circa 1000 
de avioane. Agenția 
pentru autoapărare a 
evitat, însă, să preci
zeze limitele înarmării 
japoneze. Or. această 
„imprecizie" lasă loc 
celor mai diverse inter

pretări, mai ales în 
contextul recentei achi
ziționări de către Ja
ponia a 158 de reactoare 
„Phantom F-4“, a unui 
număr de elicoptere de 
mare capacitate, a cir
ca 240 de tancuri etc.

Directorul general al 
Agenției pentru auto
apărare, Yasuhiro Na- 
kasone, arăta, în cadrul 
unei conferințe de 
presă, că acest program 
constituie un rezultat 
al presiunilor exerci

tate de Statele Unite 
pentru ca Japonia să-și 
intensifice propriile e- 
forturi militare în ca
drul aranjamentelor 
bilaterale cuprinse în 
tratatul de securitate 
janono-amnrican.

într-o declarație • 
Partidului Comunist din 
Japonia se atrage aten
ția în mod deosebit a- 
supra pericolelor pe 
care le comportă tra
ducerea în viață a a- 
cestui program.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito,• 
primit la Sarajevo pe observatorii 
străini care participă la lucrările 
celui de-al II-lea Congres al auto- 
conducerii. Intilnirea președintelui 
Tito cu reprezentanții celor 112 orga
nizații, participante Ia congres, prin
tre care și observatorii din partea 
C.C. al P.C.R., a Frontului Unității 
Socialiste, a Uniunii Generale a Sin
dicatelor și a Uniunii Tineretului Co
munist din Republica Socialistă Ro
mânia, s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

Actrița Helene Weigel, vă
duva scriitorului Berthold 
Brecht, a încetat din viață în 
virsiă de 71 ani. Ea a condus 
mulți ani renumitul teatru 
„Berliner Ensemble".

Convorbiri comerciale 
româno-iugoslave. sectarul 
federal pentru comerțul exterior al 
Iugoslaviei, Muhamed Hadjici, l-a 
primit joi pe adjunctul ministrului

comerțului exterior al României, Ion 
Stoian, care, în zilele de 5 și 6 mai, 
a purtat la Belgrad convorbiri cu pri
vire la evoluția schimbului de măr
furi dintre cele două țări. Rezultatele 
acestor oonvorbiri au fost consemnate 
în protocolul cu privire la micul tra
fic de frontieră dintre Iugoslavia șl 
România pe anul 1971, semnat la 6 
mai în capitala iugoslavă.

In memoria ostașilor 
români căzuți pentru eli

berarea Cehoslovaciei

PRAGA 7, — Corespondentul 
Ago'pres, C. Prisăoaru, transmi
te : In aceste zile, premergătoare 
sărbătoririi eliberării Ceho
slovaciei, membri ai Ambasadei 
române la Praga au depus co
roane de flori la monumentele 
și cimitirele eroilor români din 
localitățile Brno, Banov, Pusty- 
nier, Kromeriz, Piestany, Zvo- 
len, Lucenec și Humpalec, că- 
zuți în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei și înfrîngerea de
finitivă a Germaniei hitle- 
riste. La monumentele și 
cimitirele eroilor români au 
făcut de gardă ostași și ofițeri 
ai Armatei populare cehoslovace 
și pionieri.
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