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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit un grup de ziariști olandezi
al clasei muncitoare din România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, vineri dimineața, grupul de ziariști olandezi care face o vizită în tara noastră.Din grupul de ziariști fac parte : J. A. Baggerman, redactor-șef la Agenția olandeză de presă A.N.P., J. A. Vermeulen, redactor-șef al revistei „Elseviers Magazine", I. R. Soetenhorst, redactor-șef adjunct al ziarului „N. R. C. Handelsblad", H. F. Van Loon, redactor de politică externă la ziarul „De Tele- graaf", Peter Michielsen, redactor de politică externă la ziarul „Het Parool", Link van Bruggen, reporter la Societatea de radio „Avro", A. F. E. Hansen Love-Salomonson, corespondentă la Viena a grupului „Gemeenschappelyhe Pers Dienst" și C. A. J. Verstegen, redactor la ziarul „Algemeen Dagblad".La primire au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, se

cretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Mitea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu ziariștii o- landezi. Președintele Consiliului de Stat a arătat că a primit cu multă plăcere invitația de a face o vizită oficială în Olanda, subliniind că aceasta va constitui un moment important al dezvoltării bunelor relații româno-olandeze.Răspunzînd apoi întrebărilor ce l-au fost adresate de Ziariștii o- landezi, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit pe larg la preocupările poporului român pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, la politica României de colaborare cu Olanda și cu toate țările lumii, precum și la unele aspecte ale vieții politice internaționale.Reprezentanții presei olandeze au mulțumit călduros pentru posibilitatea ce le-a fost oferită de a se întîlnl cu șeful statului român, pentru bunăvoința cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns la întrebările ce i-au fost adresate.
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Adunarea festivă din Capitală

C U VIN TA R EA
TOVARĂȘULUI

NICOLAE

0 remarcabilă realizare 
a constructorilor de mașini reșițenî

1973. Capitala pa
in această zi un 
seamă : adunarea

a

80 martie 
triei a trăit 
moment de 
festivă consacrată împlinirii 
80 de ani de la crearea partidu
lui politic al clasei muncitoare 
din România, glorioasă aniver
sare care dobindește semnifica
ția unei mari sirbători a Între
gului nostru popor.
.Sala Palatului Republicii So- 
‘aliste Rommia are un aspect 
'X’^sc. St 'aaSuri r0?’1 ?'

I
1 -Vioolore'îșl îngemănează faldu

rile pe fundalul un^e
află inscripția : „l’.° “e
la crearea partidului 'Politic 
clasei muncitoare din România , 
Strălucesc In reflexe a.urli da
tele jubiliare „1893—1973“'.

Ora 17. Sosirea In sală \ ” to
varășului Nicolae Ceaușescu ’,, «
celorlalți conducători de pa/'tid 
șl de stat, este salutată de as. is- 
tență cu puternice și îndelung ti 
aplauze, cu ovații și uraled- 
Șe scandează, minute In șir, . 
„Ceaușescu - P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

In prezidiul ședinței festiva 
Iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Constantin Băbălău, Petre Bla- 
jovici; Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 

Ion 
Pățan. Ștefan 
Dincă. precum 

_____ _ din Regalitate 
ai partidului și ai mișcării mun
citorești din țara noastră — 
Chivu Stoica, Constantin Plr- 
vulescu, Ion Pas, Constanta Cră
ciun, Petre Constantlnescu-Iași,
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‘ Cornel Burtică,
Constantinescu, Mihai 
Aurel Duca, Mihai Gere, 
Ioniță, Ion 
Andrei, Ion 
și miilitanți

(Continuare în pag a IV-a)

Stimați tovarăși,Sărbătorim astăzi împlinirea a 80 de .ani de la făurirea partidului politic al clasei noastre muncitoare — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România — care a constituit un moment de cea mai mar.e însemnătate pentru dezvoltarea mișcării revoluționare din țara noastră, pentru evoluția națiunii noastre, pentru afirmarea independentă a României. Aniversarea acestui eveniment memorabil este un prilej de evocare a bogatei istorii a mișcării noastre muncitorești, a tradițiilor revoluționare, democratice ale po- toare.
începuturile organizării clasei muncitoare, 

ale răspîndirii marxismului în România, 
crearea partidului politic revoluționar 

ai1 proletariatului cu opt decenii în urmă
4*

Dragi’ tovarăși,Istoria Tnișcării muncitorești din România eiște strîns legată de dezvoltarea gerierală economico-socia- lă a societății! noastre, de progresul forțelor /de producție și de schimbările petrecute în relațiile de producție ale țării.Se cundaște că, în comparație eu alte țari din centrul și apusul Eu- rope’;, dezvoltarea economică a Ță- ri.’tor RomâFi? a tost mult timp toî- nată de o st'rie de factori istorici obiectivi. Feu^alismul s-a menținut o perioadă mal îndelungată la noi, împiedicînd lărgirea pieței to

porului român, ale forțelor progresiste, patriotice, ale comuniștilor — de care sînt legate indisolubil toate marile transformări petrecute în societatea românească modernă, toate victoriile obținute pe calea revoluției proletare și a edificării cu succes a noii' orîn- duiri sociale — orînduirea socialistă. (Aplauze puternice, prelungite).îngăduiți-mi să adresez, 'cu acest prilej, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, precum și vechilor militanți comuniști, socialiști, revoluționari și 

terne, apariția relațiilor de producție capitaliste. Totodată, o influență profund negativă asupra evoluției economico-sooiale a țării a avut-o dominația străină de sute de ani, pe care a fost nevoit s-o suporte poporul român și care a secătuit avuția națională, a produs grele suferințe maselor largi muncitoare, a împiedicat dezvoltarea forțelor de producție, mersul înainte pe calea progresului social și economic. Abia către sfîrșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea încep să apară, odată cu dezvoltarea activității manufacturiere și 

democrați, cele mal calde felicitări, precum și urarea de a ține mereu sus steagul socialismului și comunismului în România. (Aplau
ze puternice, prelungite).Aniversînd în mod sărbătoresc înființarea partidului politic de luptă al clasei muncitoare din România, aducem un fierbinte omagiu tuturor acelora care, neprecupețind nimic, nici chiar viața,-s-au ridicat împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul națiunii noastre, pregătind ziua luminoasă de astăzi a patriei socialiste, independente și înflori- 

a industriei, relații de producție de tip capitalist. Acest’ proces devine mai evident către mijlocul și în a doua jumătate a Secolului al XIX-lea, determinînd și, totodată, dezvoltîndu-se, sub impulsul 
ÎN PAGINA A IV-A

Spectacol omagial

unor mari mișcări sociale, cum au fost revoluția din 1821, revoluția burghezo-democratică de la 1848— 1849, 'unirea Principatelor Române în' 1859, proclamarea independenței- de stat a României în 1877. Iau avînt în această perioadă îndeosebi industria extractivă, industria metalurgică și industria prelucrătoare.O trăsătură caracteristică a dezvoltării economiei Țărilor Românești în cea de-a doua parte a secolului trecut este pătrunderea rapidă a capitalului străin, care acaparează ramuri principale ale industriei naționale. Penetrația capitalului străin — îndeosebi german, francez, belgian, englez — este facilitată de împrumuturile- înrobitoare pe care le contractează România în străinătate, de creșterea datoriei statului față de marile bănci din Apus, de concesionarea resurselor naturale ale țării trusturilor imperialiste. La sfîrșitul ultimului deceniu al secolului trecut, din cele aproape 625 de. întreprinderi ale marii industrii care își desfășurau activitatea în Muntenia și Moldova, mai mult de jumătate erau exploatate de capitaliștii străini. O situație asemănătoare exista și în Transilvania, unde capitalul străin era precumpănitor în industria construcțiilor de mașini, chimică, textilă, de celuloză și hîrtie, capitalul autohton Învestit în so- 
(Continuare în pag. a Il-a)

De Ia rampa de În
cărcare a Uzinei con
structoare de mașini din 
Reșița a fost expediat, 
cu citeva zile înainte 
de termenul prevăzut, 
primul motor electric 
sincron de 10 500 kW 
construit în țara noas
tră. Noul motor electric, 
destinat acționării unor 
pompe din cadrul Com
plexului hidroenergetic 
de Ia Lotru, întrunește 
caracteristici construc

tive șl funcționale
superioare, concreti
zate, printre altele, 
In gabarit redus 
față de puterea nomi
nală, in sistemul de 
Izolație termorigidă și 
în consolidările bobina- 
jelor cu materiale de 
mare rezistență, care 
asigură exploatarea 
motorului la tempera
turi ridicate, cu pierderi 
minime de electricitate.

In perioada care a

trecut de la începutul 
actualului cincinal șl 
pină acum au fost asi
milate un număr do 41 
de tipodimensiunl de 
motoare electrice de 
mare putere solicitate 
de Industria siderurgică 
și In cea a cimentului, 
pentru echiparea unor 
termocentrale, pentru 
sistemele de irigații din 
agricultură și alte ra
muri. (Agerprea)

Ritmul lucrărilor 
la semănat 

crește cu fiecare zi
• 272470 HA ÎNSĂMINȚATE CU CULTURI DIN EPO
CA I © ORGANIZAREA MUNCII ÎN DOUĂ SCHIM
BURI - ZIUA SI NOAPTEA LA PREGĂTIREA TERENU
LUI © DE CE INTÎRZIE DEPLASAREA SEMINȚELOR DE 
PORUMB ÎNTRE JUDEȚE Șl RIDICAREA LOR DE CĂ

TRE UNITĂȚILE

Intirziată de ninsorile abunden
te de la începutul lunii martie, pri
măvara a intrat în drepturi. Ex
ceptând unele zone din Moldova, 
in toată țara au fost create condiții 
bune pentru executarea lucrărilor 
agricole de sezon : arat și semănat. 
Acum, pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă, determinate de 
condițiile climatice, se cere o te
meinică organizare a muncii în i 
fiecare unitate agricolă, folosirea , 
la întreaga capacitate a mijloace
lor de lucru mecanice.

Din datele existente la minister 
rezultă că pînă la 30 martie. In 
cooperativele agricole s-au Insă- 
mințat 212 220 hectare, ceea ce re
prezintă 16 la sută din plan la 
culturile din prima epocă și 60 250 
hectare în întreprinderile agricole 
de stat — 22 la sută din plan. 
Insămînțarea acestor culturi s-a 
încheiat în cooperativele agricole 
din județul Bihor, iar în cele din 
județele Timiș, Satu-Mare și Arad 
s-a realizat în proporție de 70—75 
la sută. In unele județe, unde tem
peratura solului este mai ridicată, 
a început semănatul florii-soarelui. 
De asemenea, continuă arăturile, 
această lucrare executîndu-se pe 
423 600 ha, ceea' ce reprezintă 39 la 
sută din suprafața rămasă nearată 
din toamnă în Întreprinderile agri
cole de stat și 29 la sută în coopera
tivele agricole. In zilele care ur
mează, organele și organizațiile de 
partid, direcțiile agricole vor 
trebui să sprijine pe oamenii mun
cii din agricultură să grăbească 
insămințările, pentru a se realiza 
planul stabilit la fiecare cultură, 
îndeosebi în județele din sudul și 
estul țării, unde topirea zăpezii a 
provocat un puternic exces do 
umiditate pe suprafețele întinse, 
pe lingă acțiunile de evacuare a 
apei, specialiștii trebuie să identi
fice terenurile zvintate, care să fie 
însămînțate cu prioritate.

Condiții tehnice pentru executa-

AGRICOLE ?

rea lucrărilor există. Stațiunile de 
mocanizare dispun de aproape 
13 000 semănători SPC-6 pentru 
culturi prășitoare și 18 000 SU-29 
și SUP-29 pentru celelalte culturi. 
Sporirea vitezei la semănat este 
condiționată, într-o măsură hotărî- 
toare, de executarea rapidă a ară
turilor pe terenurile rămase neara
te din toamnă. Este o lucrare di
ficilă dacă avem în vedere că cea 

, mai mare parte a acestei suprafețe 
e afectată de excesul de umiditate. 
Ministerul și stațiunile experimen
tale au Indicat unităților agricole 
să aplice măsuri diferențiata la 
pregătirea terenului. Terenurile ce 
au fost ocupate anul trecut cu 
sfeclă de zahăr, cartofi etc. să se 
pregătească cu ajutorul grapelor cu 
disc. De asemenea, unde solul are 
exces de umiditate trebuie să se 
are cu pluguri fără cormană, fără 
să se răstoarne brazda, să nu se 
admită arături de slabă calitate 
ce pot duce la degradarea structu
rii și compactarea solului.

In scurt timp va începe tnsft- 
mințatul parumbu’.ui. Cu toate eă 
timpul este înaintat, unitățile a- 
gricole au ridicat numai 75 la'sută 
din sămînța de porumb aflată la 
bazele de recepție. Bunăoară, în 
județul Dolj mal sînt încă circa 
50 de cooperative agricole ce n-au 
ridicat sămînța. Trebuie urgentate 
și mutațiile de semințe între ju
dețe. Din datele existente la cen
trala de specialitate rezultă că mai 
sînt de transferat 2 000 tone de 
porumb.

Organele agricole județene, spe
cialiștii din unități, consiliile de 
conducere ale cooperativelor, in 
funcție de situația concretă din te
ren, trebuie să ia cele mal adec
vate măsuri pentru intensificarea 
însămînțărilor prin organizarea ju
dicioasă a muncii, folosirea din 
plin a timpului șl capacității mij
loacelor mecanice de lucru.



(Urmare din pag. I) cietățile industriale pe acțiuni avînd o pondere da sub 10 la sută. Urmările penetrației capitalului străin, ale exploatării bogățiilor țării de către trusturile occidentale au fost amplificate de faptul că, în acea perioadă, pînă la cucerirea independenței de stat in 1877, Țările Românești plăteau încă bir — în bani și în produse naturale — Imperiului Otoman.Ca rezultat al schimbărilor ce au avut loc în dezvoltarea forțelor de producție, în relațiile de producție— și oare demonstrează că la sfîr- șitul secolului al XIX-lea România se afla în prima fază a dezvoltării capitaliste — se produc modificări Importante în structura de clasă, în raportul de forțe sociale și politice ale societății românești. Moșierimea, care continua să aibă o poziție economică și politică puternică, era clasa cea mai reacționară, care se împotrivea oricăror reforme cu caracter progresist, democratic. Clasa cea mai numeroasă a societății era țărănimea,' crîncen exploatată de moșieri și arendași, profund interesată în lichidarea proprietății feudale, în realizarea reformei agrare și a altor schimbări cu caracter democratic, care reprezenta o puternică forță progresistă a țării. Paralel cu dezvoltarea industriei creștea tot mai mult rolul social și politic al burgheziei, care acționa pentru desfășurarea largă a activităților economice, comerciale și, implicit, pentru unele reforme democratice ce corespundeau cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre. Specificul desfășurării revoluției burghezo-democratice făcea totodată ca burghezia — ale cărei interese de clasă o determinau să intensifice exploatarea maselor — să pactizeze în bună măsură pe plan politic cu moșierimea. Societatea românească cuprindea, de asemenea, categorii de mijloc— mici meseriași și negustori —precum și pătura intelectuală, interesată în dezvoltarea democratică a țării. .. . ■■ 'Unul din procesele sociale cele mai importante care marchează evoluția societății românești în a- ceastă perioadă este dezvoltarea și intrarea fermă în arena vieții politice a tinerei clase a proletariatului industrial — forța cea mai înaintată a țării. Proletariatul devine tot mai mult purtătorul idealurilor celor mai revoluționare ale maselor populare, exponentul aspirațiilor vitale ale întregului popor muncitor spre dezvoltarea patriei pe calea progresului, spre făurirea unității naționale, cuce-, rirea independenței de. stat, spre, o viață liberă și demnă..(Aplauze 
puternice, prelungite). Exploatarea nemiloasă a muncitorilor de către capitaliștii autohtoni, agravată de jaful trusturilor străine care acționau pentru transformarea României într-o sursă de materii prime, de forță de muncă ieftină și de piață de desfacere a produselor lor, accentuează contradicțiile de clasă din sinul societății românești de atunci, impulsionează mișcarea muncitorească. în contextul dezvoltării generale eco- nomico-sociale a țării, al schimbărilor care au loc în raportul de forțe politice, lupta proletariatului are drept scop principal eliberarea sa și a maselor muncitoare de exploatare și asuprire, căpă- tînd, totodată, și un caracter național, patriotic, prin aceea că țintea la apărarea independenței și suveranității țării, la salvgardarea dreptului sacru al poporului român de a se dezvolta de sine stătător. Sînt cunoscute puternicele acțiuni revoluționare organizate de proletariat în ultimele două decenii ale secolului trecut: greve și demonstrații care aveau drept scop cucerirea unor drepturi economice, satisfacerea revendicării zilei de muncă de 8 ore, cucerirea dreptului de organizare. Impoi-tante campanii politice au fost inițiate de clasa muncitoare, de militanții socialiști pentru obținerea dreptului de vot universal și a altor libertăți democratice indispensabile desfășurării luptei de clasă împotriva burgheziei și moșferimii.Muncitorimea a găsit de la început un aliat puternic în țărănime — clasa care a dus secole de-a rîhdul lupta pentru păstrarea ființei noastre naționale, pentru neatîrnarea țării — și care, în noile condiții, se afirmă viguros, alături de muncitorime, ca o importantă forță revoluționară. Sînt ilustrative în acest sens marile răscoale țărănești de la 1888, care au provocat panică în rîndurile stăpînitorilor vremii, și intervenția sîngeroasă a forțelor represive. Aceste răscoale au constituit, tot-, odată, o pildă vie de colaborare strînsă și fraternitate între țărănime și mișcarea muncitorească ce s-a ridicat în apărarea răscu- laților, a victimelor opresiunii burghezo-moși erești.în- această perioadă, în Țările Românești se afirma o puternică pleiadă de intelectuali progresiști animați de ideile înaintate ale timpului și care își consacră cu abnegație energia slujirii intereselor poporului, dezvoltării culturii militante, înfăptuirii idealurilor de progres social, libertate și nea- tîrnare a patriei, cuceririi unor largi drepturi și libertăți democratice pentru masele muncitoare.O caracteristică esențială a mișcării muncitorești din țara noastră o constituie faptul că, încă din stadiul de început al existenței lui, proletariatul și-a pus problema organizării ca clasă, înțele- gînd că aceasta este o condiție ho- tărîtoare pentru desfășurarea cu succes a luptei politice împotriva claselor exploatatoare, pentru realizarea țelurilor sale revoluționare, 

pentru eliberarea socială a tuturor celor ce muncesc. Chiar în prima jumătate a veacului trecut au a- părut și s-au dezvoltat forme de organizare muncitorească, cum sînt asociațiile profesionale de întrajutorare — organizații ce-și propuneau la început revendicări cu caracter economic și care, ulterior, se dezvoltă pe baza principiilor politice de clasă. Aceste organizații se consolidează și se înmulțesc, jucînd un rol tot mai important în lupta maselor muncitoare. Un moment deosebit de important în dezvoltarea procesului de organizare a proletariatului este înființarea, în 1872, deci cu mai bine de 100 de ani în urmă, a Asociației generale a tuturor lucrătorilor din România, care-și propunea, pentru prima dată în istoria noastră, unirea muncitorilor din întreaga țară. Acest eveniment marchează începutul organizării de clasă pe scară națională a proletariatului român.Odată cu dezvoltarea și inten-' sificarea organizării clasei muncitoare au apărut și au început să se propage tot mai larg în țara noastră ideile socialiste. De altfel, încă socialismul utopic pătrunsese în Țările Române, cîștigînd adepți în rîndul unor intelectuali preocupați de găsirea unor căi noi de dezvoltare a societății, și care s-a concretizat în forme originale, cum a fost, de pildă, falansterul de la Scăieni — Prahova, creat în 1835 din inițiativa lui Teodor Diamant.Revoluția burghezo-democratică de la 1848, contactele stabilite cu mișcarea revoluționară din Occident au înlesnit de timpuriu cunoașterea programului Internaționalei întemeiate de Marx și Engels, care a avut o . puternică influență asupra dezvoltării luptei revoluționare din România. în 1869, la Timișoara, ia ființă o secție a Internaționalei muncitorești, care înscrie între preocupările sale de bază răspîndirea ideilor marxiste. Cercurile socialiste constituite apoi la București, Iași și în alte orașe, la începutul deceniului al VIII-lea al veacului trecut, au desfășurat o largă activitate propagandistică, editînd o seamă de publicații ca : „Socialismul", „Contemporanul", „Dacia viitoare", „Emanciparea", „Revista socială", „Drepturile omului" și altele, prin intermediul cărora socialismul științific este larg răspîndit în rîndul proletariatului, al maselor muncitoare, precum și al unor cercuri de intelectuali progresiști.Ideile de bază ale întemeietorilor socialismului științific, Marx și Engels, au pătruns în România în mod nemijlocit, prin publicarea în limba română a unor lucrări ca „Dezvoltarea socialismului de la utopie la știință", „Originea familiei, a proprietății private și a statului", „Manifestul comunist", „Capitalul" și altele, la puțin timp după apariția lor. în felul acesta, militanții socialiști, partea înaintată a proletariatului român, au putut veni în contact direct cu gîn- direa cea mai avansată a epocii, cu teoria socialismului științific.In cadrul procesului de unire a mișcării muncitorești cu socialismul științific s-a pus la ordinea zilei, cu tot mai multă acuitate, problema făuririi partidului politic al clasei muncitoare. încă’ din anii 1885 — 1886, în presa socialistă a vremii a început să se vorbească tot mai frecvent despre necesitatea creării unui „partid muncitoresc", a unui „partid socialist", a „partidului marxist al muncitorimii". Un moment deosebit de important în evoluția politică spre realizarea acestui țel al clasei noastre muncitoare l-a reprezentat publicarea, de către C. Dobrogeanu- Gherea, în anul 1886, a lucrării „Ce vor socialiștii români ?“, în care era susținută și argumentată temeinic necesitatea organizării partidului politic al proletariatului. Totodată, se sublinia, ca obiectiv politic fundamental al acestui partid, lupta revoluționară pentru cucerirea puterii în stat și instaurarea dictaturii proletariatului. 
„Poporul, proletariatul — scria Constantin Dobrogeanu-Gherea — 
ajungînd la putere, după revoluția 
socială proletară, va întrebuința 
dictatura de clasă ca mijloc pentru 
a-și întări domnia, pentru a orga
niza formele de viață ale societă
ții socialiste". După cum se vede, socialiștii români și-au pus încă de la început, în mod just, drept cerință obiectivă a trecerii la făurirea orînduirii socialiste, problema instaurării puterii clasei muncitoare, a exercitării dictaturii proletariatului ca formă de dominație împotriva claselor exploatatoare, a tuturor forțelor ostile societății eliberate de exploatare, ca o condiție a făuririi socialismului. (A- 
plauze puternice, prelungite). A- ceastă concepție privitoare la modul de realizare a transformării revoluționare a societății și-a pus cu putere amprenta, încă de Ia început, asupra întregii lupte revoluționare a proletariatului din România și a partidului său politic. Lucrarea la care m-am referit poate fi considerată, pe drept cuvînt, primul program al mișcării revoluționare marxiste din țara noastră. Luînd cunoștință de conținutul său, Friedrich Engels scria socialiștilor români : „Cu mare 
plăcere am văzut că socialiștii din 
România primesc în programul lor 
principiile de căpetenie ale teoriei 
care a izbutit a aduna intr-un mă
nunchi de luptători mai pe toți so
cialiștii din Europa și America — 
e vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx". Dp altfel, după cum se cunoaște, Marx și Engels au acordat o atenție deosebită studierii istoriei României, dezvoltării ei ecpnomico-sociale, e- volutiei mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, înte- meindu-și unele concluzii, și teze teoretice și' pe cunoașterea reali

tății societății românești din perioada respectivă.Clasicii marxismului au privit întotdeauna cu simpatie lupta eroică desfășurată de poporul român pentru eliberarea națională șl socială, pentru unirea într-un singur stat' național, pentru scuturarea jugului asupririi și dominației străine.Ca pe întreg teritoriul țării, ia amploare și mișcarea muncitorească din Transilvania. O expresie elocventă a spiritului politic revoluționar al proletariatului din această provincie este făurirea, în 1890, a organizațiilor Partidului Social-Democrat din Transilvania. în această epocă se intensifică legăturile dintre socialiștii români de pe ambele versante ale Carpați- lor, se creează legături tot mai strînse între proletariatul din Muntenia, Moldova și Transilvania. Mișcarea muncitorească ce se dezvoltă concomitent în toate provinciile românești își propune ca unul din țelurile importante ale programului ei revoluționar realizarea unității naționale a poporu

lui nostru. Socialiștii scriau în revista — cu un nume deosebit de semnificativ — „Dacia viitoare" : 
„Nu vom avea o zi, un ceas de 
odihnă pe cit timp un frate dc-al 
nostru va geme în lanțurile scla
viei șl vom lupta necurmat, aș
teptând cu nerăbdare și credință 
în viitor fericita zi cînd, mînâ-n 
mină, vom putea striga liberi - și 
împreună: „Trăiască România". 
(Aplauze puternice).Primii pași importanți în direcția organizării politice a prole-' tariatului au fost înființarea în 1887, la București, Iași și în alte orașe din țară, a cercurilor muncitorești, transformate apoi în cluburi muncitorești, cu un număr însemnat de membri. Acestea și-au propus ca principal obiectiv pregătirea congresului socialist ce avea să statueze înființarea partidului politic muncitoresc. Evoluția economică, sooial-politică și ideologică a societății românești oferea condițiile creării acestui partid. Așa cum arăta socialistul Constantin Miile într-un articol intitulat „Congresul nostru", „miș
carea socialistă din România de
venise, după diferite dibuiri, pur 
marxistă, atît din punctul de ve
dere al teoriei, cit și din punctul 
de vedere al practicii".Lucrările congresului, care au avut loc la București, în zilei^ de 31 martie—3 aprilie 1893, salutate cu entuziasm și urmărite cu profund interes de muncitorimea din întreaga țară, au statuat înființarea partidului politic marxist al clasei muncitoare — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. (Aplauze 
puternice). Acest eveniment a intrat în istoria noastră ca moment de excepțională însemnătate pentru destinele luptei revoluționare a proletariatului și a maselor muncitoare, ca momentul ce marchează înfăptuirea organizării politice a clasei muncitoare pe scară națională. (Vii și puternice a- 
plauze).' Partidul clasei muncitoare din România, înființat în anul 1893, pe baza principiilor socialismului științific, a teoriei de clasă a lui Marx și Engels, și-a asumat din prima clipă misiunea istorică de a conduce lupta revoluționară pentru cucerirea puterii politice de către proletariat și celelalte mase muncitoare de la orașe și sate, pentru transformarea socialistă a societății românești. Anul 1893 este anul nașterii detașamentului revoluționar, de avangardă, al clasei muncitoare din România. Iată de ce putem spune, cu deplin temei, că adevăratele începuturi ale Partidului Comunist Român — care continuă cele mai înalte tradiții de luptă ale poporului și își are rădăcinile îm- plîntate adînc în mișcarea muncitorească, socialistă din a doua jumătate a secolului trecut — coincid cu începutul activității partidului muncitoresc călăuzit de teoria revoluționară marxistă, creat cu 8 decenii în urmă. (Aplauze pu
ternice, prelungite).- Făurirea partidului clasei muncitoare a marcat o etapă nouă în desfășurarea procesului revoluționar din țara noastră, în dezvoltarea luptelor, sociale. Stat major marxist al proletariatului, el s-a situat în fruntea maselor populare în bătăliile împotriva exploatării și asupririi, pentru o viață mai bună, pentru libertate socială și 

națională. Nașterea partidului revoluționar al clasei muncitoare, ca și întreaga sa dezvoltare ulterioară au fost rezultatul evoluției eco- nomico-sociale și politice a țării noastre, expresia cerințelor mersului înainte al societății românești pe calea progresului social. Partidul s-a format din rîndurile proletariatului și s-a ridicat la luptă pentru eliberarea clasei sale, a maselor muncitoare, exprimînd în modul cel mai fidel interesele și aspirațiile cele mai înaintate ale națiunii noastre. El s-a dezvoltat odată cu cristalizarea și maturizarea conștiinței de clasă a proletariatului, cu transformarea muncitorimii dintr-o clasă în sine într-o clasă pentru sine — cum spunea Marx. Istoria de 80 de ani a partidului politic al muncitorimii românești demonstrează, o dată în plus, că numai atunci cînd detașamentul revoluționar al proletariatului pornește în activitatea sa de la realitățile concrete, social-istori- ce, ale poporului în mijlocul căruia activează și ține seama de cerințele, interesele și aspirațiile acestuia, 

poate juca un rol esențial în lupta împotriva exploatării și asupririi, își poate îndeplini cu succes misiunea istorică in înfăptuirea revoluției proletare, în transformarea revoluționară a societății pe calea socialismului; și comunismului. ’ 
(Aplauze puternice). Istoria, viața, faptele, demonstrează că formarea partidului muncitorilor a fost rezultatul evoluției istorice a poporului nostru, al dezvoltării forțelor și relațiilor de producție și al ascuțirii contradicțiilor de clasă din România acelei perioade, rezultatul condițiilor obiective create în viața societății noastre.în programul său, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România înscria țelul final al luptei clasei muncitoare — „desfiin
țarea relațiilor -de producție capi
taliste", „întemeierea societății 
socialiste" — și totodată stabilea o serie de revendicări imediate, ca de pildă : garantarea dreptului de întrunire și organizare, votul universal, învățămîntul gratuit și .altele^ Subliniind rolul istoric al clasei muncitoare, programul definea drept sarcină centrală a partidului „de a organiza proletaria
tul, de a organiza poporul muncitor" în lupta revoluționară. Trebuie spus că, atît în elaborarea programului, cit și în activitatea de traducere în viață a prevederilor sale, socialiștii români au ținut seama de realitățile concrete ale societății noastre din acea epocă, de cerințele specifice ale dezvoltării istorice a României. Anton Bacalbașa arăta în ziarul socialist „Munca", că la elaborarea sarcinilor și obiectivelor programului partidului „socialiștii ro
mâni au avut în vedere condițiile 
speciale ale țării în care trăiesc", iar Dobrogeanu-Gherea afirma : 
„Școlari ai socialismului, membri 
ai marii familii socialiste europe
ne, noi știm că felul activității 
noastre atîrnă de condițiile reale 
ale țării noastre și mai ales de 
cele economico-sociale. Așadar, 
să analizăm condițiile de trai ale 
țării noastre cum urmează din 
pozițiunea poporului muncitor, din 
relațiile de clasă, din cultura 
noastră, din temeliile economice". De altfel, socialiștii români afirmaseră această poziție încă în 1891, în raportul prezentat la Congresul Internaționalei a II-a de la Bruxelles. în raport se’ spunea : 
„Din punct de vedere al tac
ticii, socialismul român trebuie 
să aibă armele sale proprii, 
condițiile economice și cîmpul 
economic pe care va trebui 
să lucreze fiindu-i proprii".' Sau, menționînd că țelul tuturor socialiștilor este „stabilirea unei so
cietăți solidare și armonioase, a 
unei societăți in care toate unel
tele de muncă vor fi socializate", raportul sublinia că în ce privește „mijloacele prin care s-ar 
ajunge la acest scop, fiecare va 
întrebuința pe acelea cerute de 
condițiile specifice ale țării sale".Ancorat în realitățile social- politice ale țării, partidul muncitorilor din România și-a spus cu- vîritul față de toate marile probleme care frămîntau societatea românească din acea vreme, luînd poziție și preconizînd soluții în conformitate cu interesele de cla- .să, cu aspirațiile revoluționare ale proletariatului. Astfel, socialiștii români abordează în mod apro

fundat problema agrar-țărănească, de o deosebită acuitate pentru societatea acelei vremi, militând pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru lichidarea formelor de exploatare feudale la sate, pentru îm- pămîntenirea țăranilor și organizarea pe baze noi a muncii acestora, pentru introducerea unor mijloace de lucru avansate în agricultură. în același timp, pornind de la analiza științifică a stării de înapoiere economică a țării, de la rămînerea în urmă a forțelor de producție, socialiștii subliniau importanța deosebită a dezvoltării intense a unei industrii naționale noi, ca o condiție atît pentru progresul general al societății, cît și pentru creșterea rîndurilor proletariatului, pentru amplificarea luptei revoluționare a acestuia, pentru crearea premiselor în vederea trecerii, în perspectivă, la edificarea societății socialiste. Acestea erau probleme esențiale pentru existența clasei muncitoare și a țărănimii — cele două forțe sociale de bază, că

rora le revenea sarcina ■ ca, în strînsă alianță, să acționeze pentru transformarea revoluționară a societății.Socialiștii români, acordau, de asemenea, o atenție deosebită asi-., gurării condițiilor pentru dezvoltarea instrucției publice, pentru ridicarea nivelului de cultură și civilizație al maselor populare,
Evoluția istorică a mișcării muncitorr 

transformarea partidului social7 
în Partidul Comunist Roma 

moment crucial în istoria r
Ca rezultat al voinței proletariatului de a se uni, precum și al activității noilor lideri revoluționari, iau ființă, începînd din anul 1901, cercurile socialiste „România muncitoare" — organizații politice muncitorești care desfășoară o amplă • campanie propagandistică și organizatorică în vederea refacerii partidului. în acest cadru are loc și organizarea pe plan național a mișcării sindicale — în 1906 r— care determină intensificarea acțiunilor revoluționare ale clasei muncitoare, accelerarea procesului de refacere a partidului socialist.Proletariatul român continuă să fie o prezență activă în viața social-politică a țării, dezvoltîn- du-și totodată legăturile de solidaritate cu lupta proletariatului din alte țări. Astfel, în anul 1905, masele muncitoare din România se solidarizează cu proletariatul rus, organizează» mari demonstrații de protest împotriva represiunilor dezlănțuite de ohrana țaristă. Este, de asemenea, cunoscut ajutorul pe care l-au dat revoluționarii român' răsculaților de pe crucișător „Potemkin", care au primit politic în România. Sub pr nea puternică a mișcării r' lidaritate muncitorească, g, nul român este nevoit să i. fuze să predea țarismului pe răs- culații de pe „Potemkin". Dînd o semnificație deosebită acestui act, Lenin a apreciat că guvernul român „nu vrea să se înjosească 

într-atît îneît să facă slujba de po
lițist la cererea țarului întregii 
Rusii" și că a procedat „așa cum 
poate proceda numai guvernul 
unei națiuni care se respectă".O puternică ilustrare a forței și combativității mișcării revoluționare din țara noastră a constituit-o participarea clasei muncitoare, a socialiștilor români la evenimentele din 1907 — anul celei mai / mari răscoale țărănești din istorii}/ modernă a României. Țărănimea răsculată a primit un puternic sprijin dip partea muncitorilor, a socialiștilor, care s-au deplasat la sate, însuf!ețindu-i pe țărani, dîn- du-le un țel clar în luptă. Sînt cunoscute energicele acțiuni de protest ale muncitorilor împotriva represaliilor la care a fost supusă țărănimea, atitudinea hotă- rîtă a socialiștilor în apărarea răsculaților. Acesta a fost , un moment deosebit de important în afirmarea pe arena politică națio- 

pentru formarea unei intelectualități provenite din popor și legată de acesta — parte componentă a luptei_ generale pentru emanciparea șocială și națională a României. Ocupîndu-se îndeaproape de problemele legate de lărgirea libertăților publice, cetățenești, democratice, partidul clasei muncitoare și-a definit clar poziția față dș problema națională, pronun- țîndu-se ferm pentru lichidarea oricăror discriminări și asupriri naționale, pentru egalitatea deplină în drepturi între toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate.Reprezentanții de frunte ai partidului se ridicau cu putere împotriva dominației străine, pro- clamînd solemn dreptul imprescriptibil și inviolabil al națiunii noastre, ca, de altfel, al tuturor națiunilor, la o viață liberă și independentă.Toate acestea demonstrează că socialiștii români s-au situat de la început pe poziții marxiste clare, și-au propus ca obiective fundamentale soluționarea problemelor arzătoare izvorîte din realitățile concrete ale țării, din necesitățile dezvoltării României pe calea progresului material și social.Luptînd pentru interesele proletariatului român, ale maselor muncitoare din țara noastră, partidul clasei muncitoare din România s-a manifestat, totodată, ca detașament activ al mișcării muncitorești internaționale.întreținînd legături strînse cu Engels și fruntași ai mișcării muncitorești din celelalte țări, partici- pînd cu regularitate la congresele Internaționalei a II-a, partidul muncitorilor din România a dezvoltat largi relații cu celelalte partide socialiste. Multiple și strînse legături au existat între mișcarea muncitorească din țara noastră și cea din Rusia, legături care și-au găsit expresia atît în sprijinul acordat grupurilor revoluționare ruse de către socialiștii români, în sprijinul moral și material acordat socialiștilor ruși emigrați în România, cît și în schimbul de corespondență și în legăturile directe cu Plehanov, iar mai tîrziu cu Vladimir Ilici Lenin. Organul de presă al partidului publica frecvent știri despre mișcarea revoluționară din Rusia, iar în 1892, prin gazeta „Mișcarea socialistă", socialiștii români și-au exprimat simpatia și solidaritatea cu grupul revoluționarilor ruși, printre care se afla și tînărul Ulianov — Vladimir Ilici Lenin — pe care guvernul țarist îl deportase în Siberia.O amploare deosebită au cunoscut-o în acei ani legăturile internaționaliste dintre socialiștii români și cei bulgari. Pe teritoriul țării noastre, revoluționarii bulgari, prigoniți în țara lor, au gă- 

nală atît a muncitorimii revoluționare, cît și a țărănimii — profund interesată în transformare democratică a țării, în manifes rea unității și alianței celor r clase care militau pentru li- rea exploatării și asupriri ghezo-moșierești.în marile acțiuni d- revoluționare care s-a’ în acei ani în Rorr imDortant ocuDă i-progresistă, oame cultură înaintați urechea la nev' poporului și ’ luptă, alătur' răni, de rm ■în acer - tot mai țelor munr te f „P r . • , .. u’uI C âî -ji. t.SU.
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Ă .ul zno- aânia
po. voluțu citoare ...: fundamentai,

jiții linia jastre re- clasei munca obiectiv sificarea lupteipentru eliberai % proletariatului și a maselor populare de exploatând și asuprire, pentru înlăturarea vechilor orînduieli și făurirea noii orînduiri sociale. El s-a ridicat împotriva vîn- zării bogățiilor țării capitalului străin. Totodată, partidul s-a situat în rîndurile partidelor și grupărilor de stînga din cadrul Internaționalei a II-a, pronunțîn- du-se cu hotărîre împotriva războiului imperialist, jucînd un rol important în inițierea și organizarea Conferinței de la Zimmer- wald. Partidul a desfășurat o intensă activitate de mobilizare a maselor populare în lupta împotriva intrării României în război, pentru o politică de neutralitate. Sub conducerea partidului, masele largi muncitoare au organizat greve, întruniri și demonstrații împotriva războiului, care au culminat cu marea demonstrație de 
la Galați din 13 iunie 1916.

rit adăpost ri prieteni adevărațl. Relații internaționaliste au fost stabilite, de asemenea, cu partidele socialiste din Germania, Franța, Italia, Belgia și alte țări. Paginile presei muncitorești șl socialiste din acele vremuri constituie o mărturie a solidarității proletariatului român cu luptele muncitorilor din Norvegia, Danemarca, Olanda, Elveția, Spania, China, Australia, Statele Unite ale Americii, Cuba și din alte țări ale lumii.Activitatea internă a partidului, legăturile strînse cu organizațiile clasei muncitoare din celelalte țări, cu conducători eminenți c proletariatului, participarea și cor. tribuția sa activă la dezbatere problemelor importante ce se pi neau în fața mișcării muncite rești internaționale în acea vrei' i-au adus prestigiu și autoritate i plan internațional. Conducere Partidului Social-Democrat al Mui citorilor din Ungaria aprecia, 1894, într-o scrisoare adresată s cialiștilor români, că „tînărul șl i 
guroșul Partid Socialist Democi 
Român ocupă deja, grație devoț 
mentului și energiei voastre, 
Ioc însemnat printre partidele s. 
ciaiiste ale continentului".După cum este știut, încă de Ia început, partidul revoluționar al clasei noastre muncitoare a avut de înfruntat nenumărate greutăți, a fost nevoit să facă față unor grele încercări, pricinuite de împotrivirea claselor dominante, de prigoana și teroarea regimului bur- ghezo-moșieresc. Totodată, trebuie spus că în activitatea partidului s-au manifestat și o serie de confuzii și limite determinate de stadiul dezvoltării sociale, de lipsa de experiență și de insuficienta maturizare ideologică a proletariatului și a conducătorilor săi din acea perioadă.Existența, în conducerea partidului, a unor elemente nelegate de clasa muncitoare, inconsecvente din punct de vedere politic și ideologic, a determinat, în ultimii anf ai secolului trecut, frămîntări și , convulsii din ce în ce mai grave, 8 care au dus pînă la întreruperea vremelnică a activității partidului. Cu toate acestea, lupta revoluționară a continuat să se desfășoare, diferitele -cercuri și organizații muncitorești au continuat să acționeze, și, în focul bătăliilor de clasă s-au ridicat și format din sinul clasei muncitoare și ăl intelectualității progresiste o serie de r militanți socialiști, ca Ion C mu, Ștefan Gheorghiu, Ak Ionescu, Alecu Constant’- hail Gh. Bujor, Ghepr^i cu, Dimitrie Marinesfcu și și-au consacrat eforturile rii rîndurilor clasei munciți organizării partidului pe bai xiste.

.1.u- reo- l'r ' ” .e, in■ ■ ' < • ■- • < .n de-român, r-ai- ' cialiștilor.Lenin ma- /sebit pentru apreciind că 
mi și sîrbi (în 

4 total ai româ- 
/ locuiesc în afa- 

ar“ și că „în gene- 
' a de stat în direcția

(ională nu s-a termi- 
cani".’ ment hotărîtor în desfă- evenimentelor internațional cu influențe deosebit depo- ’. și asupra istoriei noastre, a A , victoria Marii Revoluții Socia-- >te din Octombrie, care a dus la prăbușirea imperiului țarist, la instaurarea în Rusia a primului guvern al muncitorilor și țăranilor — ceea ce a exercitat un puternic stimulent în lupta revoluționară a clasei muncitoare, a oamenilor muncii de pretutindeni. Prăbușirea imperiului țarist și destrămarea monarhiei ausțro-ungare au creat condiții pentru' realizarea unor profunde transformări social-po- litice în această parte a Europei, pentru închegarea statelor naționale — și în acest cadru pentru crearea statului național unitar român, ce încununa lupta de secole a maselor populare din toate cele trei provincii românești. Se adevereau în acest fel cuvintele pe care Engels le scria socialistului român Ion Nădejde în ianuarie 1888 — și anume : „Dacă miine despotismul din 

Petersburg ar cădea, poimîine 
n-ar mai fi în Europa nici o Aus- 
tro-Ungarie". Și, după cum știți, așa s-a întîmplat. (Apiauze puter
nice). Salutînd cu entuziasm actul istoric al închegării unității noastre statale, socialiștii români subliniau într-o declarație publicată în ziarul „Socialistul" la începutul anului 1919 : „Ca socia
liști români internaționaliști, salu
tăm cu bucurie dezrobirea națio
nală a poporului român și respec
tăm legăturile de unire hotărîte. 
România nouă de astăzi trebuie să 
(Continuare in pag. * III-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pagf. a n-a)

devie România socialistă de inli
ne". (Aplauze puternice).înfăptuirea unității statului național român — victorie epocală a maselor populare din întreaga țară, 
în realizarea căreia clasa muncitoare, mișcarea socialistă au adus o prețioasă contribuție — a deschis perspectiva dezvoltării mai rapide a forțelor de producție ale țării și, totodată, a creat condiții favorabile pentru intensificarea activității forțelor sociale progresiste, a mișcării muncitorești revoluționare. în anii 1918—1920, pe fundalul ascuțirii contradicții
lor regimului burghezo-moșieresc, crește m-^^arcombativitatea maselor ■■•Tinoscute marile '3 decembrie 

;e de regimul ’țiunile rele intense, n perioada luat o tot .ninînd cu ce a cu- ■» tot cu- temic în- >urghezo- că mun- cială în în lupta oluționarăatunci la leosebit de jau soluțio- i, de pildă, area relații- .dale la sate,
ea unității organizatorice și politice 

<asei muncitoare, crearea partidului
unic marxist-leninist —moment hotăritor,

obiectiv necesar în lupta victorioasă
pentru cucerirea puterii politice

și edificarea socialismului în România

&

încă din primele momente ale existenței sale, Partidul Comunist Român înfruntă împotrivirea înverșunată a regimului, burghezo- moșieresc, desfășurîndu-și . activitatea în condiții dintre cele mai grele. în 1924, la numai trei ani de la crearea sa, Partidul Comunist Român este declarat ilegș'. Nevoit să activeze *ir decenii »-

^xasei noastre te.todre, creșterea capacității partidului de a organiza și conduce luptele revoluționare. Așa cum am mai afirmat și în alte împrejurări, această capacitate a crescut pe măsură ce conducerea partidului a fost deținută de reprezentanți direcți ai clasei muncitoare, de fiii clasei muncitoare care trăiau șl activau în România. (A- 
plauze prelungite).Partidul Comunist Român a desfășurat o activitate multilaterală și susținută pentru unirea, în lupta împotriva regimului burghezo- moșieresc, a tuturor forțelor muncitorești, democratice și patriotice — în primul rînd pentru întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare în frontul unic al comuniștilor șl socialiștilor. Mulți dintre cel prezenți în sală — mă refer la vechii activiști — își reamintesc de activitatea desfășurată în această direcție, inclusiv de întîlnirile din acea perioadă dintre reprezentanții partidului comunist și partidului socialist. în toate marile momente ale luptei revoluționare, și mai ales în perioada luptei împotriva fascismului și a războiului antisovietic, s-au orgariizat acțiuni comune ale comuniștilor și socialiștilor, îndeosebi jos, în întreprinderi. Un rol important în evoluția luptei politice desfășurate de către comuniști a avut Frontul Democratic, care înmănunchea largi forțe sociale ale țării și care a organizat numeroase acțiuni împotriva înrobirii țării Germaniei hitleriste. Sînt cunoscute acțiunile desfășurate de către comuniști pentru mobilizarea poporului la lupta cu arma în mînă, pentru apărarea independenței României, în eventualitatea unui război național de apărare împotriva agresorilor fasciști, precum și pentru sprijinirea poporului cehoslovac care căzuse victimă ocupației germane. Un moment culminant al valului luptei populare conduse de partid în această perioadă împotriva politicii de fascizare a țării și pentru apărarea independenței naționale o constituie marea demonstrație antifascistă din 1 mai 1939, desfășurată sub semnul unității de acțiune între comuniști și socialiști. Sînt prezență în sală comuniști, socialiști și alți militanți revoluționari care au mers umăr la umăr în a- ceastă demonstrație care, putem spune, a marcat un moment superior în lupta pentru unitatea clasei muncitoare în România. 
(Aplauze puternice). Nu aș putea

astfel încît ca organizator al marilor bătălii se anunțau, să-șl răspunderea condu- lupte revoluționara pentru răsturnarea

refacerea economiei distrusa de război și dezvoltarea unor ramuri noi ale economiei naționale, asigurarea unor condiții de viață mai bună pentru masele muncitoare. Clasa muncitoare care se dezvoltase numericește, al cărei nivel politic crescuse ca urmare a experienței proprii de luptă și sub influența victoriei Revoluției Socialiste din Octombrie, a intensificării mișcării revoluționare mondiale, avea de jucat un rol de cea mai mare importanță în dezvoltarea țării, în apărarea intereselor și drepturilor oamenilor muncii de la orașe și sate. Aceasta impunea în mod necesar reorganizarea partidului, să poată acționa și conducător de clasă ce poată asuma cerii întregii din România claselor exploatatoare de la putere, pentru înfăptuirea victorioasă a revoluției proletare și trecerea la făurirea societății socialiste.în această perioadă, socialiști români de frunte întrețin legături strînse eu reprezentanții Internaționalei a III-a, cu însuși Vladimir Ilici Lenin, cu care poartă discuții privitor la condițiile în care urma să aibă loc afilierea partidului la Internaționala Comunistă. Exprimîndu-și de la bun început adeziunea față de principiile leniniste ale partidului de tip nou, ei au formulat, totodată, o serie de obiecții cu privire la amestecul Cominternului în stabilirea componenței organelor de 

să nu reamintesc, de asemenea, marile demonstrații împotriva dictatului de la Viena, organizate sub conducerea partidului, cu participarea socialiștilor.1 a MADOSZ-ulUi și a altor’organizații — și care mare țioi'?».' mâni
mums i.le mume-' mâi'-■ mp

au constituit o afir- a hotărîrii revoluții, maghiari, ger- ;e naționalități de' tndența României, ■u unitatea statu- in. (Aplauze pu- •nic impuls a dat constituirea în i Partidului Cotai Patriotic An- ră ce se apropia în vederea răs- nilitaro-fasciste, stringent readusei muncitoare. Frontului Unic Munci- între Partidul Comunist și Partidul Soclal-Demo- 1944 și apoi a Blocului
tarea toresc Român crat în Național Democrat au reprezentat o condiție importantă a victoriei insurecției naționale antifasciste armate de la 23 August 1944, în urma căreia regimul de dictatură militaro-fascistă a fost răsturnat. După cum se știe, ca urmare a înfăptuirii actului istoric de la 23 August, România a ieșit din războiul antisovietic și s-a alăturat cu toate forțele coaliției antihitleriste, luptînd pînă la victoria finală împotriva Germaniei naziste, alături de,Uniunea Sovietică și ceilalți a- liați-Marea victorie de la 23 August 1944 a marcat o cotitură istorică în dezvoltarea României. Lupta

Dezvoltarea impetuoasă a României
socialiste, obiectivele actuale ale partidului 
în lupta pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră
Stimat! tovarăși,

ridicat cu 80 de ani socialiștii români, penau luptat și s-au jert- generații de revoluțio-

Sărbătorim a 80-a aniversare a creării partidului clasei muncitoare în condițiile Înaintării impetuoase a României pe calea progresului și civilizației socialiste, a bunăstării și fericirii întregului popor. Sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare din România, întregul nostru popor au împlinit, în anii care au trecut de la e- liberare, idealurile în numele cărora s-au în urmă tru care fit multe nari, cei mai înaintați fii ai poporului. Visele și nădejdile înscrise în primul program ai partidului revoluționar al clasei muncitoare au devenit realități în România socialistă de astăzi. (A- 
plauze puternice, prelungite). în programul de acum 8 decenii al partidului muncitorilor din România se spunea că „numai 
prefacerea mijloacelor de produc
ție, cum sînt pămîntul, fabricile, 
atelierele, minele etc., din proprie
tate privată a unei clase, în pro
prietate socială a societății în

conducere ale partidului ~ siderînd, pe bună dreptate, aceasta este un drept legitim propriului partid — precum și privire la o serie de analize
con- 

că al 
cu 
?! aprecieri eronate făcute de Comintern la adresa situației din România. Justețea acestor puncte de vedere ale socialiștilor români se relevă cu claritate în lumina experienței istorice a mișcării muncitorești din ultima jumătate de veac.Răspunzînd necesităților obiective ale dezvoltării sociale a țării noastre, reprezentanții socialiștilor români hotărăsc la Congresul din mai 1921, prin vot unanim, transformarea partidului socialist în Partidul Comunist Român. (A- 

plauzc puternice, prelungite. Se 
scandează „P.C.R."). Prin a- ceasta se ridică pe o treaptă superioară activitatea detașamentului de avangardă, revoluționar al clasei muncitoare din România. Partidul comunist, continuatorul direct al mișcării revoluționare, socialiste, al partidului clasei muncitoare făurit în 1893, a dus mai departe și a ridicat pe un plan superior, în noile condiții ale dezvoltării României, lupta de eliberare socială șl națională. Tocmai de aceea apreciem acest moment ca Un moment de răscruce în dezvoltarea României noi. Din păcate, o parfe a membrilor partidului social-democrat nu a urmat hotări- rea adoptată la Congresul din 1921, constituindu-se într-un partid social-democrat separat, ceea ce a produs sciziunea politică în rîndul clasei muncitoare din România.

antifascistă, democratică s-a transformat rapid intr-o mișcare socială de mare amploare, fără precedent în analele țării noastre, care a deschis calea desăvârșirii revoluției' burghezo-democratice, reali-v zării unor profunde schimbări revoluționare în viața socială, înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială ale poporului român. Desfășurînd o vastă activi-. tate organizatorică și politică, Partidul Comunist Român, împreună cu Partidul Social-Democrat și celelalte forțe revoluționare și democratice, a reunit în această mișcare principalele forțe ale națiunii — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, păturile mijlocii de la orașe și sate și chiar anumite cercuri ale burgheziei. Rod al luptei maselor largi, la 6 martie 1945 a fosț instaurat primul guvern democratic din istoria țării. Aceasta a marcat instaurarea puterii revoluționar-democratice a muncitorilor și țăranilor, a deschis calea trecerii la o etapă superioară — înfăptuirea revoluției socialiste. Nu aș putea să nu menționez, și cu acest prilej, faptul că în înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate, în instaurarea primului guvern democrat și în crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea socialismului, forțele armate — inclusiv cadrele de conducere, ofițerii, generalii — au urmat linia trasată de partidul comunist, s-au alăturat poporului. Aceasta a avut o mare importanță pentru victoria tuturor luptelor care s-au desfășurat în România.,

tregi și prefacerea producției de 
mărfuri în producție socialistă 
condusă pentru societate și prin 
societate, numai această prefacere 
poate face ca producțiunea în 
mare și rodnicia din ce in ce mai 
mare a muncii să fie, în loc de 
izvor de sărăcie, de apăsare, de 
nesiguranță, de înjosire, un izvor 
de bunăstare și dezvoltare armo
nioasă în toate privințele". Proletariatul român, sub conducerea partidului său de clasă, în ajjan- ță cu țărănimea și intelectualitatea, a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, 
a asigurat generalizarea relațiilor socialiste de producție’ la orașe și sate, înălțînd victorios pe pămîntul României edificiul socialismu
lui. (Aplauze puternice, prelungi
te). Clasa muncitoare a devenit clasa conducătoare a întregii societăți, îndeplinindu-și cu cinste misiunea istorică în lupta pentru bunăstare și fericirea întregii na
țiuni. (Aplauze puternice). S-au produs schimbări radicale în structura societății românești, au cunoscut un avînt impetuos forțele de producție, s-a dezvoltat și întărit baza materială socialiste. A crescuta orînduirii noi continuu ni-

în procesul dezvoltării economi- 
co-sociale, al creșterii avîntulul revoluționar, a devenit absolut necesară realizarea deplinei u- nitățl organizatorice și politice a clasei muncitoare, căreia îi revenea misiunea de clasă conducătoare în transformarea revoluționară 
a societății. După cum se știe, în februarie 1948, Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat au fuzionat, creîndu-se partidul revoluționar unic, bazat pe concepția științifică despre lume și viață a clasei muncitoare, materialismul dialectic și istoric, 
pe învățătura marxnst-Ieninis- tă. (Vii aplauze). Prin aceasta s-a pus capăt pentru totdeauna sciziunii din mișcarea noastră muncitorească, s-a asigurat unitatea organizatorică și politică a clasei muncitoare — clasă conducătoare a marii opere de edificare a socialismului pe pămîntul României. Este o coincidență semnificativă că în această lună am sărbătorit 25 de ani de la crearea partidului unic al clasei muncitoare în noile condiții istorice și 80 de ani de la crearea primului partid unic al clasei muncitoare din România. (Aplauze puternice).Trecînd în revistă Istoria mișcării muncitorești din țara noastră, constatăm că proletariatul român, a afirmat de la început, cu tărie, necesitatea de a se uni și organiza într-un partid unic revoluționar de clasă, care să conducă cu fermitate, pe baza unei concepții clare, luptele maselor populare împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și dreptate socială. Crearea cu 80 de ani în urmă a partidului unic muncitoresc a avut o influență uriașă asupra afirmării clasei muncitoare pe arena luptelor sociale din România, asupra dezvoltării mișcării revoluționare din țara noastră. Fără îndoială că producerea, în decursul desfășurării evoluției istorice, a sciziunii mișcării revoluționare și a partidului, formarea mai multor partide muncitorești au avut consecințe negative asupra luptei de clasă, asupra rolului jucat de proletariat în înfruntarea cu burghezia și moșierimea. în momentele hotărîtoare ale procesului revoluționar însă, în etapele decisive ale bătăliei de clasă — cum au fost lupta împotriva fascismului, trecerea Ia organizarea insurecției naționale armate antifasciste, cucerirea puterii politice și economice în stat și apoi înfăptuirea sarcinilor construcției socialiste — s-a impus cu deosebită acuitate necesitatea închegării unității clasei muncitoare, a realizării unității de acțiune a organizațiilor ei .politice/,.inclusiv a trecerii,la refacerea partidului unic revoluționar al proletariatului. Istoria, viața demonstrează că numai unită, âvînd un partid unit și puternic, clasa muncitoare își poate îndeplini misiunea Istorică de transformare revoluționară a societății. (Aplauze 
puternice, prelungite).Partidul Comunist Român, continuatorul celor mai înaintate tra- • diții revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului român — a cărui activitate putem spune că a început acum 80 de ani — a condus cu succes masele îrj lupta pentru înlăturarea vechilor rîn- duieli, pentru făurirea Orînduirii socialiste. Evocînd astăzi luminoasa pagină scrisă în istoria luptei revoluționare a proletariatului român în 1893 — și care a fost reconstituită în mod deosebit de convingător, cu ajutorul unui bogat material documentar, al mărturiilor vremii, în cadrul expoziției inaugurate ieri la Muzeul Institutului de istorie a partidului — desprindem învățăminte pentru viitor, dobîndim imbolduri și mai puternice pentru a ne îndeplini în condiții tot mai bune înaltele îndatoriri și răspunderi ce ne revin față de poporul nostru în marea ctitorie a socialismului și comunismului pe pămîntul României. (Aplauze puternice, prelun
gite).

velul de bunăstare și civilizație al oamenilor muncii de la orașe și sate, au înflorit Invățămîntul, știința, arta, cultura, Întreaga viață spirituală a ’ poporului. Li- chidînd Înapoierea economică din trecut, România înfățișează astăzi tabloul unei țări în plin progres, cu o industrie puternică în continuă dezvoltare, cu o agricultură într-un neîntrerupt proces de modernizare, cu o economie dinami- creș- tutu-peîntregii țări sînt o confir- strălucită a capacității parti- nostru comunist de a orga- și conduce poporul român de edificare a și comu- Ele mai

că, prosperă, care asigură terea continuă a bunăstării ror oamenilor muncii.Marile realizări obținute drumul propășirii patriei, adîncile schimbări înnoitoare petrecute în viața mare dului niza în marea operă orînduirii socialiste niște. (Aplauze puternice), ilustrează în modul cel convingător justețea politicii partidului nostru — expresie aaplicării creatoare a adevărurilor generale ale socialismului la condițiile concrete ale țării, la cerințele fiecărei etape de dezvoltare 
a societății românești. De-a lun-

gul unei glorioase istorii de 80 de ani, partidul clasei muncitoare din România a demonstrat că nu cunoaște țel mai înalt decît apărarea și realizarea intereselor celor ce muncesc, împlinirea celor mai arzătoare aspirații de libertate și progres ale națiunii noastre, a idealurilor de bunăstare și fericire ale întregului popor. (Vii și 
puternice aplauze).

Dragi tovarăși,Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului din vara anului trecut au deschis o etapă nouă în dezvoltarea națiunii noastre, elaborind programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul Roțnâniei. După cum știți, în a- ceastă nouă etapă ne propunem să făurim o economie avansată,'la nivelul celor mai înaintate țări din punct de vedere economic, o industrie modernă, de înaltă eficiență, bazată pe noile cuceriri ale științei și tehnicii, și o agricultură intensivă, de mare randament. Creăm condiții pentru desfășurarea pe un front larg a activității științifice puse în slujba societății, pentru dezvoltarea școlii de toate gradele, în strînsă legătură cu practica, cu nevoile dezvoltării multilaterale a țării. Pornim de la faptul că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, progresul general al țării , nu' se pot realiza 'decît pe . bâza celor mai noi cuceriri ale' științei, pe baza celei mai înaintate concepții despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. (Aplauze puternice). Ne propunem să ridicăm continuu bunăstarea materială și spirituală a oamenilor muncii de la orașe și sate, să sporim gradul de civilizație al vieții întregului popor. Acționăm pentru perfecționarea relațiilor de producție, a organizării și conducerii societății, pentru îmbunătățirea continuă a cadrului organizatoric în vederea participării tot mai largi a maselor de oameni ai muncii la rezolvarea treburilor obștești, la conducerea statului, pentru dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste. Pornim de la cunoscuta teză marxistă după care socialismul nu poate fi decît rodul activității conștiente a poporului, stă- pîn pe destinele sale, care își făurește propria istorie așa cum dorește.Acest măreț program a fost însușit cu însuflețire de întregul nostru popor. Realizările obținute în primii doi ani ai cincinalului și în primele trei luni ale acestui an confirmă pe deplin realismul planului cincinal, imensa capacitate creatoare a națiunii noastre socialiste, marea forță organizatorică și politică a partidului, care unește și canalizează toate energiile poporului în vederea accelerării progresului economic și social al patriei, înfloririi continue a României socialiste. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Se scandează : 
Ceaușescu — P.C.R.).în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului și ale Conferinței Naționale au fost adoptate noi și Importante măsuri pentru soluționarea corespunzătoare a problemelor de care depinde dezvoltarea economică și socială a țării în actuala etapă istorică. Pe plan economic, îmbunătățirea formelor organizatorice, instituțio- nalizarea conducerii colective, a adunărilor generale, ’egiferarea atribuțiilor și răspunderilor diferitelor verigi economice, a relațiilor dintre ele au drept obiectiv realizarea unei conduceri dinamice și suple, care să asigure o valorificare cu maximum de eficiență a potențialului nostru material și uman, creșterea continuă a randamentului întregii activități economice.După cum cunoașteți, recenta plenară a Comitetului Central a stabilit noi măsuri menite să asigure îmbunătățirea în continuare a activității organelor centrale ale administrației de stat, a centralelor și unităților economice și sociale. Scopul acestor măsuri este apropierea conducerii de unitățile de bază, înlăturarea verigilor și treptelor intermediare, deplasarea în mai mare măsură a specialiștilor spre producție, unde se hotărăște dezvoltarea economică a țării. Totodată, se realizează reducerea, pe ansamblu, a aparatului funcționăresc, administrativ, care nu produce venit național, încarcă cheltuielile neproductive, afec

tează fondurile de dezvoltare • țării, eliminîndu-se totodată o serie de manifestări birocratice care frînează progresul activității eco- nomico-sociale. Aceste măsuri conduc, de asemenea, la crearea unul raport mai just în repartizarea forței de muncă între funcțiile de execuție și funcțiile de conducere, între sectorul productiv și sectorul administrativ-funcționăresc, asigu- rîndu-se valorificarea cît mai rațională a potențialului de muncă al țării, în scopul sporirii cît mai rapide a avuției naționale. în acest fel se va putea asigura un progres mai accentuat âl industriei și agriculturii, al învățămîntului, științei și culturii, creșterea venitului național și ridicarea pe această bază a nivelului de trai al întregului nostru popor.Acționăm, de asemenea, pentru promovarea tot mai largă în întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste, pentru realizarea unei juste și echitabile repartiții a veniturilor în raport cu munca și rolul pe care fiecare îl are în activitatea socială, pentru combaterea oricăror încercări de îmbogățire fără muncă, de însușire a veniturilor pe căi ilicite, de parazitism social.Vechea lozincă a socialiștilor din secolul trecut „nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă" trebuie. să devină o realitate vie în, toate compartimentele vieții noastre socialiste. (Vii aplauze).Partidul nostru se preocupă de ridicarea, nivelului întregii activități politico-ideologice și cultural- educative, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru educarea oamenilor muncii în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului, ale patriotismului și internaționalismului socialist, pentru dezvoltarea trăsăturilor înaintate ale omului nou, constructor al socialismului și comunismului. Este de înțeles că transformînd întreaga societate, dezvoltînd forțele de producție și perfecționînd relațiile de producție, trebuie să ne preocupăm, în același timp, de transformarea omului, de formarea unui om nou, cu o conștiință înaintată, în fața căruia să stea în primul rînd răspunderea față de societate, interesele societății, care să știe să îmbine interesele proprii cu cele ale colectivității, să fie gata să facă totul — și, la nevoie, să-și dea chiar viața — pentru’ interesele patriei, ale națiunii, ale socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite). Revoluționarii, socialiștii care s-au ridicat cu 80 de ani în urmă la luptă nu puteau să aibă în fața lor perspectiva victoriei imediate a socialismului, dar știau că luptă pentru un ideal care trebuie să triumfe în România — și pentru aceasta au jertfit totul ! Cu atît mai mult astăzi, cînd de noi depinde victoria mai rapidă a socialismului și comunismului în țara noastră, cînd de fiecare dintre noi depinde înfăptuirea programului partidului nostru comunist, comuniștii, revoluționarii trebuie să fie gata să facă totul, fiecare la locul său de muncă, pentru victoria acestor idealuri, a acestor principii. (Aplauze puternice. Se 
scandează „Ceaușescu —1 P.C.R.").I înfăptuirea marilor sarcini puse de Congresul al X-lea și de Conferința 1 Națională cere ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională și politică a membrilor partidului, a tuturor cetățenilor. Tocmai de aceea, partidul se preocupă permanent de perfecționarea continuă a pregătirii — profesionale și de specialitate — a tuturor categoriilor de oameni al muncii, precum și de lărgirea orizontului general de cunoaștere al maselor, astfel încît fiecare cetățean să poată înțelege în mod just legitățile- dezvoltării sociale care acționează în orînduirea noastră, procesele și fenomenele so- cial-politice tot mai complexe pe care le ridică înaintarea spre socialism și comunismj Experiența are, fără nici o îndoială, o mare însemnătate. Dar fără înțelegerea noilor condiții și a problemelor noi pe care le ridică conducerea societății, fără un nivel corespunzător de cunoaștere — atît profesional, cît și politic — nimeni nu-și poate îndeplini în condiții corespunzătoare sarcinile încredințate de partid și guvern. Iată de ce problema ridicării nivelului pregătirii politice, a însușirii științei conducerii, devine o necesitate obligatorie pentru buna 

conducere a societății, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru victoria comunismului în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).O importanță deosebită are însușirea aprofundată de către cadrele de conducere care activează pe linie de partid și de stat a științei conducerii, de care depinde soluționarea în cît mai bune condiții a cerințelor impuse de progresul rapid și multilateral al societății noastre. Ne preocupăm, de asemenea, de dezvoltarea capacității de aprofundare și interpretare justă de către oamenii muncii, de către cadrele de partid și de stat a problemelor vieții internaționale actuale, a marilor schimbări și tendințe care se produc în dezvoltarea societății contemporane.Experiența a demonstrat elocvent că, condiția hotărîtoare a înfăptuirii tuturor idealurilor și aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului este conducerea^ de către partid a întregii viețisd- ciale. înfăptuirea rolului conducător al partidului" în societate este o ceripță obiectivă a mersului nostru ferm înainte pe calea socialismului și comunismului. Așa cum am afirmat și la Conferința Națională, acest rol va crește în perspectivă, se va amplifica în următorii ani. îndeplinirea cu succes.» misiunii > istorice a partidului1' impute 'ridicarea la un nivel tot mai înalt a întregii activități organizatorice, politice și ideologice a organelor și organizațiilor de partid. Așa cum au subliniat Congresul al X-lea și Conferința Națională, sînt necesare întărirea și dezvoltarea în continuare a legăturilor partidului, a tuturor organizațiilor sale cu clasa muncitoare, cu masele populare, cu întregul popor, intensificarea consultărilor și dialogului cu oamenii muncii, unirea într-un singur șuvoi a tuturor energiilor și elanului creator al națiunii în munca și lupta pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față impune cimentarea și mai puternică a unității de monolit a întregului nostru partid, întărirea continuă a disciplinei unice pentru toți membrii partidului, indiferent de locul pe. care îl ocupă în societate, crește^ rea spiritului de răspundere /al fiecărui activist, al fiecărui comunist în lupta pentru traducerea în viață, pentru concretizarea în practică a liniei politice generale a partidului, a programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională.,' Este necesar ca întregul activ al partidului nostru să /se integreze organic în viața socială, să participe nemijlocit » la soluționarea concretă a problemelor construcției socialiste, în spiritul politicii generale a partidului și statului. Numai astfel activiștii, membrii de partid șe vor putea achita de înaltele îndatoriri ce le revin în viața socială, numai astfel partidul nostru își va putea îndeplini și în viitor cu succes misiunea de detașament de avangardă, revoluționar, al clasei muncitoare, al între- 1 gului popor, pe calea făuririi vieții noi. Dezvoltarea democrației în rîndul partidului presupune și întărirea disciplinei de partid. Trebuie să înțelegem că munca și conducerea colectivă presupun dezbaterea și adoptarea în comun - a hotărîrilor, dar odată ce aceste hotărîri sînt adoptate, ele devin o- bligatorii pentru toți. Conducerea colectivă implică fiecăruia, la locul său de muncă, obligația să înfăptuiască hotărîrile adoptate. A continua vorbăria goală, a crede că conducerea colectivă înseamnă vorbărie colectivă, pierdere de timp, înseamnă, în fond, a împiedica mersul înainte al construcției socialiste. Mă refer la această problemă cu acest prilej, pentru că trebuie să înțelegem necesitatea de a impulsiona participarea fiecăruia dintre noi în producție, jos, în mijlocul organizațiilor de ■ partid, în rîndul clasei muncitoare, al po- . porului, la înfăptuirea politicii partidului. Mal puțină vorbă și mai multă muncă ! Aceasta este cerința esențială azi ! (Aplauze pu
ternice).Partidul nostru acordă o importanță deosebită tntăririi rolului șl funcțiilor statului socialist, cores-
(Continusre în pag. a IV-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. * IlI-a) punzător cerințelor etapei actuale a dezvoltării societății, perfecționării activității tuturor organelor statului, întregului aparat de stat, întăririi legăturilor acestuia cu masele de oameni ai muncii, soluționării operative și judicioase a problemelor vieții economice și sociale, satisfacerii în condiții cît mai bune a necesităților de viață ale oamenilor muncii. O mare însemnătate are participarea intensă a activiștilor de stat la întreaga activitate din întreprinderi, de la sate, din cooperative, în lupta pentru lichidarea birocratismului, a formelor greoaie care îneacă inițiativa în hîrtii. Ei trebuie să înțeleagă că aparatul de stat, statul însuși trebuie să servească permanent interesele maselor populare, ale oamenilor muncii, că, sporirea rolului statului înseamnă creșterea răspunderii în soluționarea operativă a problemelor tot mai complexe pe care le ridică făurirea societății socialiste avan-, sate în țara noastră. (Aplauze puternice).’Acordăm, de asemenea, o mare însemnătate dezvoltării continue a națiunii socialiste, considerind că ea are încă de jucat un rol important în dezvoltarea socialistă și comunistă a patriei noastre. Este necesar să acționăm pentru întărirea unității moral-politice a poporului, pentru rezolvarea și soluționarea în mod corespunzător a tuturor problemelor de care depinde creșterea rolului și unității națiunii noastre socialiste. \ Partidul clasei muncitoare din''România, care încă cu 80 de ani in

Glorioasele tradiții internaționaliste ale
partidului clasei muncitoare din România
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« ui front antiimperialist — pentru
cauza generală a socialismului,

a democrației și progresului social,
a păcii șiConducînd construirea cu succes a socialismului în România, acționînd pentru a pune tot mai larg în valoare marile resurse de progres ale orînduirii noi, îndepli- nindu-și îndatoririle supreme față de propriul popor, partidul nostru face, în același timp, totul pentru a se achita de îndatoririle sale internaționaliste, aducîndu-și contribuția la creșterea forțelor socialismului, la sporirea influenței și prestigiului lui în lume, la victoria frontului antiimperialist. Partidul Comunist Român a acționat și acționează consecvent pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru amplificarea relațiilor cu mișcările de eliberare națională, cu 

urmă, de la primele sale începuturi, s-a pronunțat cu fermitate pentru instaurarea deplinei e- galități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, promovează consecvent o politică națională mar- xist-leninistă, asigurînd cele mai largi drepturi și libertăți, condiții egale de muncă și de viață tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, milltînd pentru întărirea frăției și colaborării dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare în lupta pentru propășirea patriei comune — Republica Socialistă România. (A- 
plauze puternice, prelungite).în spiritul tradițiilor noastre revoluționare, al principiilor marxiste înscrise în primul program al partidului politic al clasei muncitoare cu privire la necesitatea instaurării dictaturii proletariatului, acordăm o însemnătate de prim ordin realizării în viață a rolului clasei muncitoare de clasă conducătoare a societății, care, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu masele întregului popor, realizează programul partidului de edificare a socialismului. Trebuie să facem totul pentru a întări și dezvolta această unitate, care constituie garanția înfloririi socialismului și comunismului pe pămîntul României,Partidul nostru se preocupă neîncetat de adîncirea și perfecționarea democrației socialiste, de asigurarea formelor celor mai adecvate pentru participarea efectivă a maselor de oameni ai muncii la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe a țării, la stabilirea tuturor hotărî- rilor care privesc soarta și viito

larizînd speranțele și încrederea maselor muncitoare și a popoarelor de pretutindeni.. Tabloul complex al epocii noastre evidențiază cu pregnanță afirmarea mereu mai puternică a clasei muncitoare în arena vieții politice naționale și internaționale, întărirea în fiecare țară a unității clasei muncitoare și, totodată, dezvoltarea solidarității internaționaliste a muncitorimii de pretutindeni sînt condiții hotărîtoare pentru sporirea capacității de acțiune a proletariatului și a celorlalte forțe democratice, progresiste, care se pronunță pentru pace, destindere și colaborare internațională, a întregului front antiimperialișt-în lumea contemporană, noi și noi forțe se ridică pentru schimbări progresiste în viața societății, pentru o politică nouă de înțelegere și colaborare între națiuni. Se înscriu în rîndul acestor forțe — alături de clasa muncitoare și partidele ei comuniste — țărănimea, păturile mijlocii, intelectualitatea, masele largi de femei, tînăra generație. Se poate afirma cu deplin temei că forțele revoluționare, progresiste, antiimperiali'ste, acționînd unite, pot determina, într-o măsură hotărîtoare, cursul dezvoltării contemporane, pot zădărnici politica de dominație, de dictat și agresiune a cercurilor imperialiste, pot impune instaurarea unui climat de pace, 'înțelegere și conlucrare fructuoasă între națiuni.întreaga desfășurare a evenimentelor pe plan mondial din ultimii ani confirmă din plin justețea 1 aprecierilor și orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului, privind direcțiile și tendințele dezvoltării internaționale, linia politicii externe a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România: (Aplauze pu
ternice).De-a lungul întregii sale existențe, Partidul Comunist Român s-a afirmat ca un detașament activ ■ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca militant consecvent și neobosit pentru realizarea aspirațiilor de 

colaborării între popoarepartidele socialiste și social- democrate, cu mișcările sindicale, organizațiile progresiste și democratice de pretutindeni.Realizarea unei unități noi, mai trainice, în mișcarea comunistă și muncitorească impune fundamentarea relațiilor dintre partide pe principiile egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, pe stimă și încredere reciprocă, pe marxism-leninism, ceea ce înseamnă întrajutorare și internaționalism proletar. Statornicirea fermă a acestor principii în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești constituie o cerință esențială a întăririi colaborării și solidarității lor internaționaliste. Existența unor deosebiri de păreri sau aprecieri — fi

rul națiunii noastre socialiste, la activitatea generală de conducere a statului. Asigurăm condiții pentru înflorirea multilaterală a personalității umane, pentru valorificarea tutupor aptitudinilor și talentelor oamenilor în slujba înfloririi generale a societății, în spiritul nobilelor principii ale umanismului socialist. Țelul suprem al construcției socialiste, sensul întregii noastre activități și lupte revoluționare este crearea unor condiții tot mai bune de viață pentru întregul popor, satisfacerea tot mai deplină a cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii, ridicarea pe trepte tot mai înalte a gradului de civilizație al întregii noastre națiuni.Partidul Comunist Român, mai puternic și mai unit astăzi ca ori- cînd, avînd o îndelungată și vastă experiență revoluționară, înarmat cu teoria științifică despre lume și viață a proletariatului, cu un program și cu o linie politică clară, urmat cu încredere și dragoste nețărmurită de întreaga națiune socialistă, exponent fidel al intereselor supreme ale celor ce muncesc, trup din trupul poDoru- lui, este pe deplin capabil să asigure conducerea fermă a tării pe calea progresului și civilizației, edificarea pe pămîntul României a societății .socialiste multilateral dezvoltate, întruchiparea în viață a visului de aur al omenirii — zidirea orînduirii comuniste. Vom face totul pentru înfăptuirea programului și a idealurilor partidului, ' a idealurilor societății comuniste. (Aplauze puternice, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.“).

progres, libertate și pace ale popoarelor, pentru cauza socialismului și comunismului. încă de la crearea sa, partidul clasei noastre muncitoare a purtat mereu, cu cinste, steagul solidarității cu proletarii, cu masele muncitoare din întreaga lume. Am amintit mai înainte o serie de fapte și acțiuni din treputul de luptă al partidului, care demonstrează puternicul spirit internaționalist de care au fost însuflețiți revoluționarii, socialiștii, comuniștii români, bogatele tradiții internaționaliste ale mișcării muncitorești din țara noastră. Acest spirit străbate ca un fir. roșu mișcarea noastră muncitorească, începînd cu prezența revoluționarilor români pe baricadele Comunei din Paris, trecînd prin luptele duse cu arma în mînă de proletarii și militanții sociali din România pentru victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și apărarea tînărului stat sovietic, și mergînd pînă la luptele comuniștilor și patrioților români împotrivă fascismului în Spania, în mișcarea de rezistență din Franța, Belgia, Iugoslavia, la participarea cu toate forțele națiunii noastre în marea bătălie pentru zdrobirea Germaniei fasciste, alături de Uniunea Sovietică, de celelalte puteri ale coaliției antifasciste, de forțele progresiste și revoluționare din Europa. (Aplauze puter
nice), Istoria ultimilor 80 de ani demonstrează că partidul muncitorilor din România, organizînd și conducînd bătăliile proletariatului împotriva claselor exploatatoare, pentru realizarea intereselor și aspirațiilor poporului român, și-a manifestat tot timpul solidaritatea și a acordat sprijinul său neprecupețit luptei revoluționare a clasei muncitoare de pretutindeni, acțio- .nînd ca un detașament activ al mișcării revoluționare, democratice,, progresiste mondiale. La rîndul său, proletariatul român, partidul său politic s-au bucurat în toate marile bătălii revoluționare pe care le-au desfășurat de sprijinul și solidaritatea forțelor de clasă din alte țări, ale celorlalte detașamente revoluționare ale clasei muncitoare.

rească în condițiile uriașei varietăți de împrejurări în care acționează partidele comuniste — nu trebuie să ducă la încordarea relațiilor dintre partide, să afecteze colaborarea și solidaritatea lor, ci trebuie clarificată prin discuții de la partid la partid, de la conducere la conducere, în spiritul stimei, respectului reciproc și încrederii mutuale. Partidele comuniste și muncitorești trebuie să se întră- jutoreze în lupta și munca lor. pentru a-și putea îndeplini fiecare îndatoririle și rolul a'tît în propria țară, cît și pe plan internațional tn aceasta constă afirmarea internaționalismului socialist, a internaționalismului proletar, astăzi. (Aplauze puternice). Abordarea problemelor noi ale luptei revolu

ționare, în condițiile actualei pe
rioade istorice, deosebit de com
plexe, nu se poate face decît în spiritul marxismului creator. Consider necesar, de aceea, să reamintesc încă o dată, și cu acest prilej, faptul că întotdeauna marii dascăli ai proletariatului, Marx și Engels, au subliniat că teoria elabo
rată de ei reprezintă nu o dogmă, o literă moartă, ci o călăuză în acțiune, o metodă dea- naliză a fenomenelor sociale, de înțelegere a schimbărilor ce se produc în lume și de stabilire a tacticii și strategiei revoluționare. 
„Metoda materialistă — spunea Friedrich Engels — se transformă 
în contrariul ei dacă este folosită 
nu ca un fir conducător pentru 
studiul istoriei, ci ca un șablon 
gata confecționat, după care se a- 
justează faptele, istoria". La rîndul său, Lenin, combătind încercările de aplicare mecanică și uniformă a marxismului, afirma că în felul acesta „îl transformăm în 
ceva mort, îi răpim sufletul lui 
viu, subminăm bazele lui teoreti
ce fundamentale — dialectica, teo
ria dezvoltării istorice multilatera
le și pline de contradicții — îi 
subminăm legătura cu problemele 
practice, concrete ale epocii, care 
se pot schimba la fiecare nouă cotitură a istoriei". Tocmai în spiritul .marxismului creator a acționat partidul olasei muncitoare din România, încă de la înființarea sa, cu 80 . de ani în urmă, elaborîn- du-și politica, tactica și strategia de luptă pornind atît de la adevărurile generale ale socialismului științific, cît și de la condițiile concrete ale realităților specifice, ale țării noastre, de la interesele și aspirațiile întregului popor. A- ceasta a asigurat victoria luptei revoluționare, a socialismului în România ! (Aplauze puternice, pte- 
Iungite). Cu atît mai mult în zilele noastre, cînd dezvoltarea omenirii a creat o mare diversitate de condiții social- economice de la țară la țară, cînd mișcarea muncitorească revoluționară a cunoscut o amplă creștere și diversitate, se impune ca activitatea fiecărui partid să se bazeze pe studierea aprofundată, în spiritul teoriei științifice a lui Marx, Engels și Lenin, a realităților concrete din fiecare țară, a particularităților specifice ale fiecărui popor și etape istorice. Numai astfel un partid poate deveni cu adevărat exponentul clasei muncitoare din rîndul căreia s-a ridicat, al poporului în mijlocul căruia acționează. Numai astfel el poate asigura înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluției și construcției socialiste în țara respectivă. Tocmai aceste cerințe , obiective iițnpun respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător programul politic, strategia și tactica, metodele și formele de luptă revoluționare. Numai pe această bază se poate asigura o unitate de tip nou a partidelor comuniste, și muncitorești, in lupta pentru înfăptuirea țelurilor comune ale clasei muncitoare de pretutindeni, pentru transformarea revoluționară a societății și dezvoltarea liberă și indenendentă a fiecărei națiuni. (Aplauze pu
ternice).Partidul Comunist Român este ferm hotărît să-și aducă și în viitor contribuția activă la afirmarea noilor principii de relații între partide, la făurirea unei unități noi, cu adevărat indestructibile, între partidele comuniste și muncitorești, la triumful principiilor internaționalismului proletar, la întărirea unității de luptă a tuturor forțelor socialiste, muncitorești, democratice și progresiste din lume. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,în politica sa internațională, România socialistă are ca obiectiv fundamental lupta pentru înfăptuirea idealurilor înaintate, progresiste ale lumii contemporane, pentru realizarea âspirațiilor popoarelor de a trăi și a se dezvolta libere și suverane, într-un climat de pace și colaborare. Un loc de prim ordin în politica externă a statului nostru îl are dezvoltarea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării cu toate țările socialiste. Considerăm că o importanță' hotărîtoare are astăzi în lume afirmarea relațiilor de tip nou dintre statele socialiste, ca model de raporturi bazate pe respect și stimă reciprocă, pe egalitate și întrajutorare tovărășească, în scopul înfloririi rapide și multilaterale a fiecărei țări socialiste în parte și, ca urmare, a creșterii forței si prestigiului socialismului pe plan mondial. Forța solidarității internaționale a țărilor socialiste se bazează în ultimă instanță pe victoriile pe care fiecare popor le obține, sub conducerea partidului comunist, în edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea economi- co-socială a patriei, în afirmarea în practică a superiorității modului de organizare socialist a societății. Solidaritatea și colaborarea dintre țările socialiste au o mare importanță în accelerarea progresului fiecărei țări, dar succesul în revoluția și construcția socialistă nu poate fi decît rodul luptei revoluționare a clasei muncitoare în fiecare țară, al muncii eroice a fiecărui popor, al activității fiecărui partid comunist. în acest spirit concepem și în viitor orientarea politicii României, în acest spirit vom acționa pentru întărirea unității de luptă și coeziunii tuturor țărilor socialiste.Țara noastră dă o mare importanță intensificării și lărgirii solidarității și colaborării multilaterale cu tinerele state independente, cu țările în curs de dezvol

tare, In scopul accelerării evoluției de sine stătătoare a fiecărui popor, al consolidării Independenței naționale, în interesul luptei generale a frontului antiimperialist mondial împotriva colonialismului și neo- colonialismului, împotriva oricăror forme de asuprire a altor popoare, în spiritul coexistenței pașnice, România extinde, de asemenea, relații de colaborare cu toate celelalte state, fără deosebire de orîn- duire socială, participînd la diviziunea internațională a muncii — cerință esențială atît a progresului României, cît și a dezvoltării colaborării și întăririi păcii în lume. La baza tuturor raporturilor sale internaționale România pune principiile respectului independenței și suveranității naționale, al egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, ale renunțării la forță, la amenințarea cu forța ■și la orice forme de intimidare și presiune față de un stat sau altul.'România acționează consecvent pentru promovarea tendințelor pozitive, de normalizare a raporturilor interstatale, pentru ’ statornicirea unui climat de destindere, încredere și conlucrare pașnică între națiuni. Desigur, ca țară euro- • peană, România situează în. centrul preocupărilor sale edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare pe continent, care să dea garanția fiecărui popor, fiecărei națiuni, că se poate dezvolta liber, de sine stătător, fără imixtiuni și presiuni din afară, la adăpost de orice agresiune din partea altor state.Pornind de la realitatea că edificarea unui sistem de autentică securitate în Europa nu poate fi concepută în afara unor măsuri concrete de dezangajare militară și de dezarmare, România militează pentru a se întreprinde pași concreți în această direcție. Pornind de la realitatea că povara înarmărilor apasă greu umerii tuturor popoarelor, menține pericolul unor noi războaie nimicitoare, ținînd seama că și țara noastră este nevoită să cheltuiască ■ o parte din venitul său național pentru întărirea capacității de apărare, România se pronunță ferm pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, și în primul rînd a celei nucleare, fiind hotărîtă să participe activ la dezbaterea și soluționarea acestei probleme cardinale a continentului nostru și a întregii omeniri.Acționăm pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare, convinși că orice progres . re.aliz.at".în. această direcție, ’poate' . avea o influență' binefăcătoare a- supra atmosferei din Balcani și de pe continent, asupra destinderii în ( lumea întreagă. Reafirm încă o dată părerea noastră că este necesar să se treacă la discuții și la stabilirea de măsuri concrete pentru intensificarea conlucrării țărilor balcanice, inclusiv în vederea întăririi securității in această regiune. Pornind de aici, apreciem că se poate accepta participarea și a altor țări interesate la discutarea problemelor privind transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și păcii.în' condițiile de astăzi, cînd pacea și securitatea au un caracter indivizibil, milităm constant pentru stingerea tuturor focarelor de tensiune, încordare și conflict, pentru promovarea pe scară largă a metodei tratativelor, ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase. Aș dori să menționez, cu acest prilej, marea însemnătate pe care 
o poate avea, pentru desfășurarea politicii de destindere, faptul că în aceste zile au fost retrase complet trupele Statelor Unite din Vietnam. Aceasta constituie o mare victorie și poate fî un bun început pentru dezvoltarea politicii de pace și de colaborare. (Vii aplauze).După convingerea noastră, problemele majore ale omenirii își pot găsi rezolvarea durabilă și echitabilă numai în condițiile participării tuturor statelor — mari, mijlocii sau mici — la viața internațională pe bază de deplină ■ egalitate. Este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor complexe ale vieții contemporane, în interesul dezvoltării tuturor națiunilor, al păcii în lume.România va milita activ, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele înaintate, progresiste de pretutindeni, cu toate popoarele lumii, pentru instaurarea trainică pe planeta noastră a unei atmosfere de securitate și colaborare, pentru pace între națiuni. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Sărbătorind împlinirea a 80 de ani de la înființarea partidului clasei muncitoare din România, evocăm cu legitimă mîndrie drumul eroic parcurs de proletariatul român și de detașamentul său revoluționar, luptele glorioase desfășurate de-a lungul timpului de masele muncitoare și victoriile mărețe obținute în înfruntarea cu clasele exploatatoare, cu regimul burghezo-moșieresc, în eliberarea țării de sub jugul fascist, în revoluția proletară și în construirea noii orînduiri, socialiste, pe pămîntul patriei. Această istorie de aproape un secol constituie un inestimabil tezaur de experiență politică revoluționară, o bogată sursă de învățăminte și concluzii, care ajută partidul nostru să-și îndeplinească cu cinste misiunea istorică pe care o are astăzi în societatea socialis-- tă, să conducă mai departe poporul spre piscurile luminoase ale erei comuniste. în această lună ațn aniversat trei momente importante :

125 de ani de la apariția „Manifestului comunist", 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare, 25 de ani de la realizarea partidului unic al clasei muncitoare în noile condiții istorice. Această coincidență fericită aș dori să marcheze și o intensificare a activității politico-ideologice, a a- firmării caracterului permanent viu al învățăturii marxiste în România, a creșterii și dezvoltării spiritului revoluționar, creator, al clasei noastre muncitoare, al poporului nostru, al partidului clasei muncitoare. (Vii aplauze).Avem în față un program minunat de muncă și luptă, oare deschide perspective luminoase de progres, bunăstare și fericire întregului nostru popor. Datoria noastră, a tuturor, este de a ne încorda toate forțele, de a face totul pentru traducerea în viață a prevederilor programului adoptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, de a mobiliza eforturile întregii națiuni pentru realizarea planului cincinal înainte de termen, în vederea accelerării dezvoltării economico-sociale a țării. Aceasta este condiția ridicării bunăstării materiale și spirituale a, întregului popor, asigurării unei vieți libere și prospere națiunii noastre socialiste, înfloririi continue a Republicii Socialiste România, creșterii prestigiului ei internațional. situării ei la loc de cinste în rîndul marii familii ■ a popoarelor țărilor socialiste, al întregii lumi. (Aplauze puternice, pre
lungite). în amintirea acelora care au pus bazele partidului clasei muncitoare din România, oare s-au jertfit pentru viotoria socialismului în țara noastră, să ne luăm angajamentul că vom face totul pentru triumful comunismului în
Spectacol omagiai

Spectacolul omagial prezentat după 
adunarea ,, festivă s-a impus ca o 
impresionantă manifestare artistică, 
emoționantă evocare, in versuri și 
melodii inspirate din lupta de 
veacuri a poporului pentru elibera
rea națională și socială, a celor mal 
semnificative momente ale drumu
lui victorios străbătut în decursul a 
opt decenii de partidul politic al 
clasei muncitoare -din România.

Intr-o îngemănare simbolică răsu
nă acordurile cintecului „Glorie ție, 
partid", legătura puternică, dintot- 
deauna', a partidului cu pămîntul 
străbun, cu poporul, cu întreaga 
noastră istorie, găsindu-și expresia 
in versurile :

de ani ! Partidul muncitorilor 
'români / Din rădăcini adinei crescu 
pe-al țării plai, / Din faptele lui 
Mircea și Ștefan și Mihai, / Din do
rul libertății nutrii de bravi stră
buni".

Momentele următoare ale specta
colului — intitulate „Pagini de isto
rie, pagini de eroism din anii 
1821—1921“ — îșt găsesc încununare 
în evocarea zilei de . 8 Mai 1921, a 
evenimentului istoric,al creării Par
tidului Comunist Român, continua
torul celor mai bune tradiții ale 
mișcării revoluționare și muncitorești. 
In versuri vibrante, în imagini clo
cotitoare este redată istoria vie, 
eroică, a Partidului Comunist Român, 
tn acordurile cintecului revoluționar 
„Pășiți înainte, tovarăși", este înfă
țișată insurecția armată, ziua elibe
rării,1 piatră de hotar pe care po
porul condus de partidul nostru a 
pus-o la temelia noii istorii a pa
triei.

Ultima parte a spectacolului este 
consacrată marilor victorii obținute 
de poporul .român, sub conducerea 
partidului, in perioada anilor 1944— 
1973. Artiști și soliști de renume 
dau expresie în vers și cîntec- chipu
lui luminos pe care l-a îmbrăcat 
patria noastră in aceste ultime de
cenii.

Mllin ffSTIVA DIN MU
(Urmare din pag. I)

Victor Brătfăleanu, Vanda Nl- 
colschi, Alexandru Sencovici. Ion Po- 
pescu-Puțuri. Anton Breitenhofer și 
Ion Felea — Suzana Gâdea, pre
ședinta Consiliului Național al Fe
meilor. Ion Tra.iau Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. George 
Ciucu, rectorul Universității Bucu
rești, Petre Zimbran, directorul U- 
zinelor „Republica". Mariâ D>iță, di
rectorul întreprinderii „Crinul". Ion 
Fătăceanu. directorul Institutului de 
proiectări pentru construcția de ma
șini, Ianeu Drăgan, directorul Insti
tutului de cercetări metalurgice, Va- 
sile Iscru, Erou al Muncii Socialisto, 
mecanic la -Uzinele „23 August'". Bâ- 
nilă Marin, Erou al Muncii Socialis
te, muncitor la Uzina mecanică de 
material rulant „Grivița roșie". Ma
ria Arșu. muncitoare la Fabrica de 
confecția și tricotaje „București", Co
rina Băjescu, studentă la Facultatea 
de electronică a Institutului politeh
nic din Capitală.

în sală sînt prezențl membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de In
stituții centrale și organizații ob
ștești, militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid și de stat, perso
nalități ale vieții științifice, cultu
rale și artistice, muncitori fruntași 
din întreprinderile bucureștene, ge
nerali și ofițeri superiori, studenti și 
elevi.

Ședința festivă este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, membru 
ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, care, 
subliniind participarea conducătorilor 
de partid și de stat la sărbătorirea 
evenimentului, a spus : „îngăduiți-mi, 
înainte de toate, să folosesc acest pri
lej pentru a aduce, în numele dum
neavoastră, al tuturor comuniștilor, 
al întregii populații a Capitalei, sa
lutul nostru fierbinte celui .mai iubit 
fiu al poporului român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub a cărui con

România ! (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.").îmi exprim convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, harnicul și talentatul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii nu vor precupeți nimic pentru reali7 zarea acestor înalte țeluri, pentru măreția și strălucirea patriei noastre socialiste. Steagul comunismului se află în mîini sigure și el va fi ridicat tot mai sus, pînă la triumful deplin, al comunismului în România! (Aplauze, urale în
delungaiTrăi as mân — partidul Românii urmă ■ român ,j comunis 
nice, p „Ceaușc uTrăiai structor socialist 
lungite 
și popo, Trăia liste ! S conținu te I G 
ovații).Trăia niște ș nale, a democr 
plauze 
ții, uraTrăit ■■W po 
cioare, 
sală r; 
ovațioi 
dul O 
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In vibrante clntece Iși versuri se 
reflectă puternica legătură" a parti
dului cu masele de oameni ai mun
cii, unitatea indestructibilă a . po
porului in jurul partidului, a* se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militantul co
munist. care de-a lungul a peste 40 
de ani de activitate revoluționară 
și-a legat, prin faptă, viața de 
popor.
Nume drag ca steagul tricolor, 
Ești lumina noastră și mindria, 
Ceaușescu inseantnă viitor, 
Ceaușescu înseamnă România.

In timp ce spectatorii urmăresc 
prin ipț.e.npediu.1 imaginilor aspec
te Șiri munca neobosită depusă de-, 
întregul, popor. pșntru înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen, 
grandioase peisaje industriale, sa
tul românesc de astăzi în noile sale 
ipostaze, momente emoționante din 
întîlnirile secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii în 
timpul numeroaselor vizite între
prinse . de-a lungul" anilor pe întreg 
cuprinsul țării, in sală răsună în- 
suflețitele versuri din raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la 'Conferința Națională a partidului:
E toată țara rom&nească-n sărbătoare, 
Poporul înalță imn partidului iubit, 
Sub steagurtulme avîntăm spre soare/ 
Să făurim un\)iitor rrioi fericit
........................... ■ ■ 
Spre voi, aleși in sfatul comunist al

țării,
Se îndreaptă nădejdea întregului 

popor, 
Glndiți cutezător, spre târgurile zării ! 
Să urce națiunea spre comunism, 

in zbor !
în această atmosferă de puternică 

însuflețire, în sunetul „Internațio
nalei" cintată de artiști și de partici
pant din sală la adunare, specta
colul festiv ia sfîrșit.

La sfirșitul programului, In semn 
de prețuire, interpreților le sînt ofe
rite flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

ducere înțeleaptă ducem mai departe 
tradițiile glorioase ale clasei munci
toare, ale mișcării revoluționare din 
țara noastră, spre viitorul comunist 
al României, înfăptuim idealurile 
luminoase pentru care au luptat și 
s-au jertfit cei mai înaintați fii ai 
națiunii noastre".

întîmpinat cu entuziasm, cu urale 
ți ovații, ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. (Cuvin- 
tarea se publică cu începere de la 
pag. I).

în repetate rîndurl, cei prezenți 
au subliniat cu puternice aplauze 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de excepțio
nală valoare teoretică și practică, 
cuprinzătoare și profundă analiză 
științifică a istoriei mișcării munci
torești din România, a luptei revo
luționare duse de clasa muncitoare, 
de întregul popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
eliberare socială și națională, pentru 
edificarea orînduirii socialiste in pa
tria noastră.

Luînd cuvîntul în încheierea șe
dinței festive, tovarășul Gheorghe 
Cioară a spus : „Vă asigurăm, tova
rășe secretar general, că ideile expu
se de dumneavoastră' și îndemnurile 
călduroase pe care ni le-ați adresat 
de la această tribună constituie pen
tru noi un puternic imbold de a face 
totul pentru a fi demni de istoria 
glorioasă a poporului nostru, de a 
nu precupeți nimic pentru a făuri 
un viitor tot mai luminos națiunii 
noastre socialiste, pentru a ne spori 
contribuția la progresul și prosperi
tatea patriei noastre — România so
cialistă".

Ședința ia sfîrșit într-o atmosferă 
de nestăvilit entuziasm. Sub înalta 
cupolă răsună urale și ovații însufle
țite. Se aclamă cu înflăcărare pentru 
partid și secretarul său general, pen
tru patria noastră socialistă, pentru 
înfăptuirea mărețului program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. (Agerpres)
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[faptul Sesiunea Comisiei mixte 
româno-olandeze de cooperare 
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PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Casca
salvatoare

DIVERS

din

O VL

1

asfi. 
pent: 
călduț 
produși

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit, vineri la amiază, pe 
ministrul industriei ușoare din Cuba, 
Nora Frometa Silva, conducătorul 
delegației economice cubaneze care 
ne vizitează țara.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate

probleme referitoare Ia dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice și 
tehnice dintre România și Cuba.

La întrevedere au participat Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare, 
precum și Nicolas . Rodriguez Astia- 
zarain, ambasadorul Cubei la Bucu
rești.

(Agerpres)

într-una din zile, forjorul 
Bela Bagoll, de la Uzina de 
tractoare din Brașov, lucra, ca 
de obicei, la ciocanul de 10 
tone. Deodată, de la înălțimea 
de 4 m, din bulonul cilindrului 
de sușținere a ciocanului, a eă- 

Knmits Ha metal de 2,5 
I.B.. Nedes- 
protecție a 
ui, . pentru 
•a și a îm- 
fatal.

onul 
dlis

Unea zilei: 
a circulația 
uristic care 

bate la ușă? Numeroși condu
cători auto din lași i-au și aflat 
răspunsul : la casa de cultură a 
tineretului și studenților din lo
calitate a avut loc un amplu 
simpozion pe această temă. Co
municările prezentate au oferit 
invitaților posibilitatea de a cu
noaște acțiunile întreprinse de 
„Automobil Clubul Român" pen
tru sporirea siguranței circula
ției, ce măsuri de prim ajutor 
se recomandă în caz de acci
dent, ce factori determină secu
ritatea circulației, cum trebuie 
pregătite automobilele pentru 
sezonul turistic, cum se face ve
rificarea tehnică a acestora. 
Intr-un cuvint, un adevărat 
„arsenal" de sfaturi mai mult 
decit utile pentru toți cei 
plecați la drum și interesați in 
cel mai înalt grad să țină sea
ma de ele.

Fetita 
a devenit... 
băiat!

>■

Internată în maternitatea
Drobeta Tirnu-Severin, Mihaie- , 
la Gheorgliu, după o interven
ție chirurdcală, a dat naștere | 
unei fetiți Mama a rămas în 
continuare în maternitate, iar I 
fetița a fdt dusă de urgență la 
centrul di prematuri din oraș. 
După ma,1 multe zile, M.G. a 
fost invittă să-și ia fetița. Dar, 
odată cu (felicitările pe care i 
'e-a adreat dr. Aurel Popescu, 

soră i.4 . adus nh.... băiat ! 
-eințelfi, M.G. n-a putut ac- - 

a o semen ea „surpriză". In 
cină, o comisie alcătuită 
tați de specialitate a tre- 

’(rcetarea cazului, stabi
litatea celor doi copii, 
ie insă cu cei care au 

astfel de Incurcătu- 
■esar să li se aplice 
nentul" adecvat.

.a puier- 
'■le Deve- 
'iciu In

și Na- 
răinu-

pe gr
In luna iunie a 

Maria Stolojan dh 
tașată ca operatoai 
P.T.T.R. din stațiunei 
pe litoral, a adus la 
ția „Radiorvacanța" di. 
tate un pdrtmoneu în 
afla o importantă sumă dt. 
Cineva îl găsise in holul o. 
lui poștal și îl prezentase c 

|v ratoarei M.S. pentru a-1 pre 
păgubașului. Aceasta, nereușin. 
să-l depisteze, a solicitat ajuto
rul subredacției amintite. Toate 
căutările s-au dovedit insă de 
prisbs. în prezent, banii se află 
la Radiodifuziunea Română — 
serviciul documentare, str. Nu
ferilor nr. 62, București (tel. 
13 46 10 interior 148). Cine i-a 
pierdut ii are asigurați pentru...

. vacanța din acest an !

I

Vă place de-a 
prinselea ?

low Nicolae, din Negrași, ju
dețul Argeș 
virstă 
avind o 
dispărut 
urma lui 
mandate 
călătorie 
necrezut, _ _ 
lorii de bilete, în loc să-l pre
dea organelor de urmărire, în
cheie in continuare procese 
verbale pe care le expediază 
spre execuție postului de mili
ție de la comună. Și cum postul 
de miliție nu poate sta decit la 
postul lui, I.N. joacă mat de
parte de-a prinselea cu contro
lorii. Iar acestora, din cite se 
pare, le place foarte mult 
jocul IRubrică redactată de

Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinfeii*

un tînăr in 
d~e, '22 de ani, robust, 
înălțime de 1,70 m, a 
de acasă din 1971. In 
au apărut însă... '30 de 

de contravenție pentru 
fără bilet pe tren ! De 
dar adevărat. Contro-

VIZITELE DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE
A R. D. GERMANE

în continuarea vizitei pe care o în
treprind în țara noastră, membrii 
delegației guvernamentale a R.D. 
Germane, condusă de dr. Kurt Ficht
ner, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, au vizitat vineri centrala 
hidroelectrică și Muzeul regiunii 
Porților de Fier, Castrul Drobeta și 
ruinele podului roman, noul oraș Or
șova.

Delegația guvernamentală a R.D. 
Germane a fost însoțită de Mihai 
Marinescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice șl 
Sociale, precum și de dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

în perioada 23—30 martie au avut 
loc, la București, lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-olandeze de cooperare econo
mică, industrială și tehnică.

Cu acest prilej au fost examinate 
realizările obținute în acest domeniu 
între întreprinderile românești și 
olandeze, precum și măsurile nece-

sare'extinderii în continuare * coo
perării.

La Încheierea lucrărilor s-a con
venit asupra protocolului sesiunii, 
care stabilește acțiunile de cooperare 
de interes reciproc in domeniile in
dustriilor construcțiilor de mașini 
electrotehnice, chimice, ușoare, ali
mentare și agriculturii.

(Agerpres)

Dezbateri în cadrul 
organizațiilor P.M. U.P.

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala delegația economică din Tanza
nia, condusă de Wilbert K. Chagula, 
ministrul afacerilor economice și 
dezvoltării planificate, care a parti
cipat la cea de-a doua sesiune a 
Comisiei mixte româno-tanzaniena 
de cooperare economică și tehnică.

EONOMICE TANZAN1ENE
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

delegația a fost salutată de Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior.

(Agerpres)

Zilele hocheiului pe gheafâ
• CAMPIONATELE MONDIALE. Astăzi — la GRAZ, se încheia turneul 
grupei B (România întilnește Iugoslavia), iar la MOSCOVA începe turneul 
grupei A • CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI (grupa B). Juniorii 

români la a treia victorie consecutivă (ieri, 9—4 cu Danemarca)

Campionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) a continuat ieri 
la Graz cu partidele penultimei eta
pe. în primul și cel mai important 
meci al zilei (transmis in direct, și 
de televiziunea noastră), s-au întîlnit 
selecționatele României și S.U.A., 
aflate printre fruntașele clasamentu
lui. Victoria a revenit cu 6—3 (1—1, 
3—1, 2—1) formației S.U.A. în prima 
repriză, hocheiștii noștri au reușit să 
joace de Ia egal la egal cu valoro
șii lor adversari. Și în următoarele 
două reprize, a existat un echilibru 
pe teren, dar jucătorii americani, 
insistînd ceva mai mult și profitînd 
de unele greșeli ale apărării noastre, 
au marcat cinci goluri față de numai 
două ale echipei române.

Alte rezultate : R.D.G.—Italia 15—1, 
Iugoslavia—Japonia 4—3.

Astăzi, echipa României întilnește 
selecționata Iugoslaviei. Meciul va fi 
televizat, în direct, de la ora 15.

★
Palatul sporturilor din Moscova (cu 

o capacitate de 14 000 de locuri) va 
găzdui, începînd de astăzi, întrece
rile campionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A), la care parti
cipă selecționatele a 6 țări : Ceho
slovacia, Finlanda, R.F. Germania, 
Polonia, Suedia și U.R.S.S.

Televiziunea română are prevăzu
tă transmiterea cîtorva partide mai 
importante. Luni, 2 aprilie, ora 15, 
Suedia — Cehoslovacia (direct) ; joi, 
5 aprilie, ora 22,35, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. (Înregistrare) ; duminică, 
8 aprilie, ora 15,45, Suedia — U.R.S.S. 
(repriza a III-a, înregistrare) ; 
marți, 10 aprilie, ora 15, Cehoslovacia
— Suedia (direct) ; vineri, 13 apri
lie, ora 22,30 U.R.S.S. — Cehoslova
cia (înregistrare) ; duminică, 15 apri
lie, U.R.S.S. — Suedia (repriza a 
III-a, înregistrare).

★
în cel de-al treilea joc susținut în 

cadrul campionatului european de 
hochei pe gheață (grupa B), rezer
vat echipelor de juniori, selecționata 
României a întilnit la Groningen re
prezentativa Danemarcei. Tinerii ho- 
cheiști români au obținut victoria cu 
scorul de 9—4 (7—1, 0—1, 2—2), Alte 
rezultate : Norvegia — Iugoslavia 
5—5, Austria — Olanda 5—2, Franța
— Bulgaria 5—2.

Iată clasamentele : seria I : Ita
lia (5 p). Austria (4 p), Iugoslavia 
(3 p), Norvegia (3 p), Olanda (1 p) ; 
seria a II-a : România și Polonia 
cîte 6 puncte, Franța (2 p), Bulgaria 
(2 p), Danemarca (0 p).

Campionatele europene 
de lupte libere ,

La Lausanne au început ieri cam
pionatele europene de lupte libere, 
în cadrul categoriei 48 kg, românul 
I. Vangheliei a dispus prin tuș in 
5’18” de turcul Selun Saray. P. Cear- 
nău (57 kg) a cîștigat la puncte me
ciul cu turcul Yldimir Kazim. Cele
lalte rezultate înregistrate de luptă
torii români : P. Coman (62 kg) 
b.p. Iordanov (Iugoslavia) ; V. Iorga 
(82 kg) b.p. B. Dunke (R.F. Germa
nia) ; E. Butu (52 kg) pierde la 
puncte în fața lui Mobins (R.D. Ger
mană) ; P. Poalelungi (68 kg) pierde 
prin tuș Ia Asuraliev (U.R.S.S.) ; 
I. Dumitru (90 kg) pierde prin tuș la 
Surikov (U.R.S.S.).

Asii volanului, la start
» * ■

Sezonul automobilistic bucureștean 
se deschide mîine (ora 9,30) cu un 
concurs de viteză pe circuit (dotat 
cu Trofeul „Jean Calcianu") ce va 
avea loc pe aleile din incinta com
plexului expozițional din Piața 
Scînteii. La start vor fi prezenți 
peste 60 de automobiliști, ași ai vo
lanului din Capitală și din țară.

Pentru tinerii spectatori, organiza
torii au creat facilități : elevii și 
studenții își pot procura bilete cu 
preț redus (50 -la sută) ; cei ce sini 
membri simpatizanți A.C.R. au ac
cesul gratuit.

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

Sport, excursii, mișcare
• MEHEDINȚI. -

județean pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu celelalte fo
ruri locale, au stabilit recent un pro
gram comun de acțiuni sportive de 
masă. începînd de duminică, în mu
nicipiul Drobeta -Țr. Severin, ca și în 
alte orașe și comune mehedințene, 
în școli și licee, se va desfășura 
„Crosul primăverii", manifestare de 
masă la care vor participa peste 
4 000 de tineri. S-a instituit, de ase
menea, „Ziua sporturilor" în ultima 
zi a fiecărei săptămîni. în cadrul a- 
cestei manifestări se vor organiza 
crosuri, demonstrații sportive și alte 
competiții de masă. (VIRGIL TA- 
TARU).

• NEAMȚ. - AstăzI după- 
amiază și miine, marea majoritate a 
bazelor sportive din județul Neamț 
vor găzdui un șir de- interesante 
competiții de masă. Astfel, in toate 
colite generale și liceele din județ

organizează „Crosul primăverii". 
Roman, va avea loc „Crosul fete- 

rezervat celor peste 2 000 de 
din localitate. Circa 200 de 
' liceului forestier din Piatra 

pleacă duminică într-o 
urmind a străbate culmile

; Cozla, Petricica și Cerne- 
cu care va avea loc și

un concurs de orientare turistică. 
(ION MANEA).

@ GOR® —. Elevii liceului 
„Ecaterina Teodoroiu" din Tîrgu Jiu 
vor fi duminică prezenți la școală, 
începînd de la ora 9. Pentru ei a fost 
organizată o zi sportivă, în cadrul 
căreia sa vor întrece la volei, hand
bal, șah, tenis de masă, minifotbal 
și cros. Tot duminică, pe aleile par
cului din Tirgu Jiu are loc o nouă 
etapă din „Crosul gorjan", la care 
sînt invitați elevii și alți tineri lo
calnici. „Crosul gorjan" va fi orga
nizat și în celelalte localități ale ju
dețului, ca, de pildă, la Novaci, Mo- 
tru, Tirgu Cărbunești etc. (MIHAI 
DUMITRESCU).

© SIBIU. _, La'Păltiniș, pe 
pîrtia Oncești, zăpada «e menține 
favorabilă pentru schi. Acest lucru 
face posibil ca finala concursului re
publican al copiilor la schi — în
cepută vineri, cu participarea a peste 
200 de concurenți din 15 județe ale 
țării — să se desfășoare în bune con
diții.

Atit prin nivelul superior al pre
gătirii — dovedit, în primele două 
zile, de majoritatea concurenților — 
cit și prin organizarea excelentă asi
gurată prin străduința C.J.E.F.S. —

în aer liber
Sibiu, întrecerile micilor schiori con
stituie un real succes.

Trebuie să spunem, totuși, că pen
tru sibieni la sfîrșitul acestei săptă- 
mini nu prea sînt organizate și alte 
activități cu caracter sportiv. (NICO
LAE BRUJAN).

® ASJAD. _ Duminică, aproxi
mativ 2 000 de elevi din Arad vor 
lua startul în etapa a doua (prima a 
avut loc săptămina trecută) a „Cro
sului școlarilor". în aceeași zi, în sala 
de gimnastică a școlii sportive, se 
desfășoară etapa pe județ a campio
natului național de gimnastică pen
tru școlile generale. în continuare, 
în cadrul manifestărilor prilejuite de 
„Festivalul sportului feminin", inițiat 
de comisia județeană a femeilor, va 
avea loc festivalul ansamblurilor de 
gimnastică artistică din licee și școli 
generale. (CONSTANTIN SIMION).

Finala „Cupei campioanelor 
europene" la handbal, dintre 
echipele Universitatea Timi
șoara și Spartak Kiev, ce se 
dispută miine la Bratislava, va 
fi transmisă în direct pe micul 
ecran, cu începere de la ora 13.

XKjaszszsasas»

t- zilele de 
mea va 

Tnnou- 
.oduce 

. a vor că-

dea ploi locale, mai ales în a' doua 
parte a intervalului. în rest pipi 
slabe, izolate. Vintul va sufla po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între zero și 8 grade, iar 
cele maxime intre 8 și 18 grade, lo
cal mai ridicate. în București : vre
me schimbătoare. Sînt posibile ploi 
de scurtă durată, mai ales în a doua 
parte a intervalului. Vint potrivit. 
Temperatura ușor, variabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 30 MARTIE 1973 :

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
QQQ 907 Ipi

Extragerea I : 4 57 42 63 12 19 44 
78 75

Extragerea a, II-a : 23 18 88 48 65
69 52

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România in Suedia
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Dumitru Lazăr a fost nu
mit în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste România în Suedia, 
în locul tovarășului Eduard Mezin- 
cescu, oare a fost rechemat în cen
trala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Expoziție de fotografii 
„Petofi Sandor“

Vineri la amiază, în sala Caseî de 
cultură a sectorului 2 s-a deschis 
Expoziția de fotografii documentare 
„Petofi Sandor", manifestare ce con
stituie o nouă mărturie a prețuirii 
de care se bucură în țara noastră 
marele poet și revoluționar maghiar. 
Cu acest prilej a vorbit scriitorul 
Galfalvi Zsolt. La vernisaj au parti
cipat reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
Uniunii Scriitorilor, numeroși oa
meni de artă și cultură. Au fost pre
zenți reprezentanți ai Ambasadei 
R. P. Ungare la București.

A apărut nr. 7/1973 
al revistei

„MUNCA
DE PARTID66

Recentul număr al revistei publi
că editorialul „Munca politico-of- 
ganizatorică In fața exigențelor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie—2 martie 1973", marcind, 
totodată, printr-un alt articol, glo
riosul jubileu al mișcării munci
torești. al întregului nostru popor : 
80 de ani de la crearea P.S.D.M.R.

Sub genericul ,,Cum se înfăptu
iește rolul conducător al organelor 
și organizațiilor de partid", revis
ta grupează, in continuare, o an
chetă a redacției — „îndrumarea 
consiliilor de control muncitoresc 
și a comisiilor pe domenii" — pre
cum și articolul „Orientare fermă 
spre laturile calitative ale activității 
economice" de Mihai Telescu. Ar
ticolele „Spre aceiași țel" de Ștefan 
Antoniu, „întrecerea socialistă" de 
Ion Ghineț, „In avanposturile cin
cinalului" de A. Davidescu, „Exe
cutarea lucrărilor agricole" sînt in
serate la rubrica „Cincinalul înain
te de termen". •

Revista mai publică un șir de 
articole referitoare la munca poli- 
tico-educativă, iar la rubrica ■ „în- 
vățămîntul ' de partid și propa
ganda prin conferințe" dezbate 
teme ca : „îmbunătățirea organi
zării și retribuirii muncii în agri
cultură" ; „Creșterea rentabilității 
întreprinderilor" de D. Mateescu ; 
„Rolul disciplinei contractuale" de 
Gh. Stroie ; „O adevărată cartă a 
muncii socialiste" de Ion Marcu ; 
„în ce constă fenomenul subdez
voltării și ce se întreprinde pentru 
lichidarea lui" de C. Constanti- 
nescu.

Mai sînt inserate rubricile : „Pe 
teme de metodică", „Intensificarea 
continuă a vieții interne de partid", 
„Din viața partidelor comuniste și 
muncitorești", „Note critice", 
„Răspunsuri la întrebările citito
rilor".

în viața organizații
lor Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, 
conferințele voievo
dale de dări de sea
mă și alegeri. care au 
loc în prezent mar
chează un moment de 
deosebită 4 însemnăta
te. Debutînd recent 
cu conferința voievo
dală Katowice, des
fășurată în prezența 
tovarășului Edward 
Gierek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., 
aceste foruri de con
sfătuire ale comuniș
tilor polonezi se în
cadrează intr-un pro
ces de intensă acti
vitate politică.

Dezbaterile, prilejui
te de conferințele ra
ionale și orășenești, 
ținute pînă acum, ca 
și cele voievodale, 
aflate în curs de des
fășurare) relevă, ca 
trăsătură comună, pre
ocuparea pentru în
tărirea continuă a 
rolului conducător al 
partidului în societa
tea poloneză, în lup
ta pentru realizarea 
sarcinilor trasate de 

> Congresul al VI-lea 
al P.M.U.P.

Referindu-se la lu
crările conferințelor 
raionale și orășenești, 
ziarul „Trybuna Lu- 
du" arată, între al
tele, că ele au sinte
tizat înțelegerea ma
tură vădită de par- 
ticipanți față de co
nexiunea dintre pro
blemele locale și cele 
generale ale întregii

țări. Este semnifica
tiv, in acest sens, nu
mărul mare de pro
puneri concrete, for
mulate in cadrul dez
baterilor, pe baza u- 
nor analize concrete 
a realităților și care vi
zează — pe planul pro-

CORESPONDENȚA 
DIN VARȘOVIA

ducției materiale — a- 
semenea domenii cum 
sînt : reducerea ciclu
lui investiție-produc- 
ție, sporirea produc
tivității muncii, reali
zarea de economii cit 
mai mari de materii 
prime și materiale, ri
dicarea calității pro
duselor, întărirea dis
ciplinei în muncă, rea
lizarea și depășirea 
angajamentelor asu
mate.

O altă direcție de 
desfășurare a acestor 
dezbateri a fost aceea 
a perfecționării stilu
lui-și metodelor de lu
cru . ale organizațiilor 
de partid in concor
danță cu cerințele 
mereu sporite ale dez
voltării economiei șl 
vieții sociale, pe 
prim plan situindu-se 
activitatea cu oamenii, 
în cadrul dialogului cu 
masele, a reieșit încă 
o dată necesitatea ca

membrii de partid, 
indiferent de funcția 
îndeplinită, să fie un 
exemplu de conștiin
ciozitate. Numeroși 
participanțl au scos 
în evidență importanța 
muncii politico-tdeolo- 
gice desfășurate de 
partid pentru modela
rea conștiinței oame
nilor, pentru dezvolta
rea continuă a clima
tului de activitate la
borioasă în toate do
meniile, în vederea 
transpunerii !n viață a 
sarcinilor stabilite de 
Congresul al VI-lea al 
partidului.

Pe baza materialu
lui — informativ și 
tematic — rezultat din 
dezbaterile conferin
țelor raionale și oră
șenești, conferințele 
voievodale elaborează 
în prezent, la nive
lul organizațiilor res
pective, programul de 
activitate pe urmă
torii doi ani — peri
oadă cu o pondere 
deosebită în efortu
rile pentru realizarea 
întregului cincinal.

O sarcină esențială a 
dezbaterilor din cadrul 
partidului este aceea 
ca, prin gîndire colec
tivă, să se ajungă la 
valorificarea cît mai 
amplă a tuturor re
zervelor umane șl 
materiale pentru dez
voltarea continuă a 
țării pe calea socialia- 
mului.

Gh. CIOBANIIRăsfoind presa' străină'- 
„Aparențele se schimbă, 
...inegalitatea persistă"

Condiția femeii In societatea capitalistă contemporană formează. In 
ultimul timp, obiectul a numeroase articole In presa occidentală, care 
subliniază persistența a numeroase discriminări față de populația de 
sex feminin.

Astfel, intr-un articol apărut in 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG", publi
cistul vest-german Heiner Miiller 
«crie : „Potrivit celor mai recente 
statistici, ponderea femeilor în rin- 
durile celor 28 milioane persoane din 
R.F.G. aflate în timpul muncii ee 
ridică la 10 milioane, adică circa 35 
ta sută. în multe întreprinderi, în 
special tn sectorul textil și al con
fecțiilor, precum și în sfera servicii
lor, sînt angajate aproape exclusiv 
femei. De Ia începutul acestui secol, 
ponderea femeilor aflate in timpul 
muncii a crescut de aproape 7 ori. 
Din păcate, nu se poate incă vorbi 
de egalitate cu bărbații tn ce pri
vește remunerarea. Primind un sa
lariu orar brut inferior cu 28 la 
sută, muncitoarele calificate sînt cel 
mai mult prejudiciate in'-comparație 
cu colegii lor, bărbații. Tinerele 
muncitoare instruite la locul de 
muncă primesc cu 25 la sută mai 
puțin decît aceștia, iar ta categoria 
personal necalificat diferența este 
de 20 la sută in favoarea bărbaților.

în cadrul „Anului salariatei" (1972), 
proclamat de Uniunea sindicatelor 
din R.F.G., femeile au formulat re
vendicări menite să ducă la lichida
rea inegalităților în domeniul re
munerării. Drept urmare, în multe 
întreprinderi s-a introdus in prezent 
un sistem de salarizare' în care nu 
mai există în mod oficial deosebiri 
între sexe. Dar aceasta nu este decit 
o îmbunătățire aparentă : în catego
riile de salarizare inferioare, nou în
ființate, au fost incluse numai femei
le. Cu alte cuvinte, noile modalități 
de salarizare au consacrat și mai mult 
existența a două categorii distincte, 
pe bază de sex. Femeile, care numai 
prin impozitele pe salarii contribuie 
anual la veniturile statului cu o 
sumă de 10 miliarde de mărci, mai 
au și alte motive de nemulțumire, 
și anume de ordin social. Este vorba 
de lipsa de grădinițe de copii, de 
cămine, școli, semi-internate pentru 
întreaga zi etc. Aceste revendicări 
întîmpină o împotrivire dirză a pa
tronilor".

Concluzii similare se degajă și din 
ancheta publicată de revista franceză 
„L’EXPRESS" pe tema situației fe
meii în Suedia. Deși în această țară 
se înregistrează, indiscutabil, o ame
liorare a condiției femeii, problema 
nu poate fi nici cum considerată re
zolvată, scrie săptămînalul amintit. 
„Potrivit legii, in Suedia salariile 
bărbaților și cele ale femeilor sînt 
egale. Cu toate acestea, ca și în alte 
țări ale lumii (occidentale — n.n.), 
femeilor le revin profesiile cele mai 
prost plătite. Ele au pătruns în mare 
număr pe piața muncii în anii ’60, 
dar ca orice alt grup nou angajat 
(muncitorii emigranți se află în a- 
ceeași situație) sînt exploatate în
tr-o măsură mai mare de patroni, 
în timp ce, de obicei, într-o socie
tate industrială dezvoltată, numărul. 
profesiilor este de circa 300, în Sue
dia două treimi din totalul femeilor 
lucrează numai în 25 de profesii, de 
fapt, cele mai prost plătite. Peste 40 
la sută din femei intră in categorii 
de salarizare inferioare, din care fac 
parte numai 9 la sută din numărul 
bărbaților. Pe de altă parte, numă
rul șomerilor este mai ridicat in 
rindul femeilor decit în rîndul 
bărbaților".

Un șir de organe de presă, printre 
care „CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR" și „DIE PRESSE", consideră 
că școală trebuie să fie Unul din 
factorii importanți pentru propaga
rea egalității sexelor. „Un pas hotă- 
ritor în domeniul egalității șanselor, 
subliniază „Suddeutsche Zeitung", se 
va face abia atunci tind tinerei fete 
nu i se va mai impune la școală 
tradiționalele discipline bazate pe 
imuabila trinitate -Kiiche, Kinder, 
Kirche» (bucătărie, copii, biserică), 
ci va putea alege în școlile de toate 
gradele aceleași discipline ca și tine
rii. Totuși, pină atunci va mai fi 
încă o cale lungă".

Ocupindu-se de problema egalității 
depline între sexe, presa internațio
nală subliniază că lupta de emanci
pare a femeii capătă sensuri noi prin 
proclamarea de către O.N.U. a anului 
1975 ca „An internațional al femeii".
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PROGRAMUL I
B,00 Curs de limba germană.
9.30 A fost odată ca niciodată... 

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Ansambluri folclorice. An

samblul „Alunelul" din ju
dețul Dolj.

10.40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Film artistic: „Marele Scott". 

Regia : Henry King. Cu : 
Gregory Peck și Deborah 
Kerr.

12.40 Telex tehnlco-țtlințiîle.
13,00 Telejurnal.
15,00 Hochei pe gheață : România 

—Iugoslavia. Transmisiune
directă de la Graz.

17,15 Emisiune tn lLmba germană. 
19,00 Documentar TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal, a Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
Întregului popor.

20,05 Cîntecul săptăminii : „In
România" de George Grlgo- 
riu, pe versuri de Angel 
Grigorlu și Romeo lorgules- 
cu. Interpretează George 
Enache.

20.10 52 de Inițiative în M de 
săptămîni.

20,25 Teleenclclopedla.
31,00 Film serial : „Mannix".
21.50 „Zboară arcușule pe strună" 

— emisiune muzical-dlstrac-

tlvă Cu : Doina Badea,
Anda Călugăreanu, Maria 
Ciobanu, Sofia Vicoveanca, 
Rodica Popescu, Nicolae 
Herlea, Alexandru Glugaru, 
Dem. Rădulescu, Dumitru 
Furdui, M. Enescu, Tralan 
Moraru, Ion Dolănescu, Ion 
Bogza, Ionel Budișteanu. 
Prezintă Mariella Petrescu șl 
Ion Besolu.

22,50 Telejurnal.
23,00 Săptămina sportivă.
23,15 Patinaj artistic. Concursul 

internațional „Prietenia". As
pecte înregistrate de la pa
tinoarul „23 August".

PROGRAMUL II
16,00 Agenda.
16,10 O capodoperă a muzicii de 

cameră : Trio nr. I în Si 
bemol major opus 99 de 
Schubert. Interpretează Va
lentin Gheorghiu, Stefan 
Gheorghiu și Cătălin Ilea.

16,45 Azf și miine.
17,00 Cîntece șl jocuri populare 

interpretate de soliști șl for
mații folclorice din județul 
Ialomița.

17,30 Reporterii noștri peste ho
tare. a Tașkent. a Tapiola.

18,00 Film artistic : „Borneo șl
Jillieta in noiembrie" — pro
ducție a studiourilor cine
matografice cehoslovace. Re
gia : Jaroslav Balik. în dis
tribuție : Karol 'Hoger, Dana 
Medrlcka, Antonia Hegerli- 
kova, Llluse Svormova. Jo
sef Langmiler.

cinema
« Atentatul î LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
® Love story j CENTRAL — 9; 
11,15; 13,45; 16.
• Iakov Bogomolov : CENTRAL
— 18,15; 20,30.
• Țara sălbatică : BUCUREȘTI
— 8,30; 10,30; 12,30; 14,45; 16,45; 
19; 21.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30,
• Salvarea : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18; 20,15.
© Pe aripile vîntului î SALA PA
LATULUI — 19 (seria de bilete
— 4535), PATRIA — 10; 14,30;
19,15.
& Cowboy : SCALA — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, CAPI
TOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
O Zestrea ; FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,30.
• Alfred cel Mare : FEROVIAR
~ 8,30; 10,45; 13,15; 15.45; 18,15;
20.45, EXCELSIOR — 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, Melodia — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
a Marile vacanțe : VIITORUL — 
15,30; 18.
• Tinerii î VIITORUL — 20,15.

a In arșița nopții s LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Angelica și sultanul : BUCEGI
— 10,30; 15,45; 18.
• O anchetă dificilă : BUCEGI
— 15.
O Adio, arme ! s GRI VIȚA — 9; 
12,30; 1G; 19,30, GIULEȘTI — 13.30; 
19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30. 
a Cu mîinlle curate î MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15, VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
® Organizația î GLORIA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30.
• Eu, eu și ceilalți — 10; 12; 14, 
Poemul mării — 16,30, Ploua pes
te dragostea noastră — 18,30, Cleo 
de Ia 5 la 7 - 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Jandarmul se însoară : RAHO
VA — 10,30; 15,30; 18.
a Egor Buliciov și alții ; RAHO
VA — 20,15.
a în umbra violenței : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18: 20,15.
a Fata care vinde flori : DRU
MUL SĂRII — 10; 15; 17,45; 20,30, 
POPULAR — 10; 15,30; 18; 20,30. 
a Sunetul muzicii : BUZEȘTI — 
14; 17,30, COTROCENI — 11; 16. 
a Clovnii : BUZEȘTI — 20,30.
a Structura cristalului : COTRO
CENI — 20,30.
a Explozia : UNIREA — 15,30; 18;
20.15.
a Maria Stuart ; LIRA — 15,30; 
18; 20,30.

a LOS Taranto» s FERENTARI —
10; 12,15; 15,30; 18.
a Grăsuna : FERENTARI — 20.
a Eu nu văd» tu nu vorbești, el 
nu aude : FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 1B.15; 20,30.
a Legenda lui Rustam : MUNCA 
— 14; 16.
a Genoveva de Brabant : MUN
CA — 18; 20. «
a Marry Poppins ! TIMPURI 
NOI — 8,45—20,30 în continuare, 
a Drumul spre Vest : DACIA — 
9,30; 12,15; 15: 17,45; 20.30.
a Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
COSMOS — 15,30; 19.
a Vacanță la Roma : PROGRE
SUL — 15,30; 18.
a Moartea Regelui Negru : PRO
GRESUL — 20,15.
a Domnului profesor, cu dra
goste : PACEA — 15,45; 18; 20,15. 
® Un glonte pentru general : 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
g» O floare și doi grădinari : 
VOLGA — 9; 12,30; 16; 19.30.

teatre.
a Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor ! Mihai 
Brediceanu. Solistă : Therfcse 
Dussaut (Franța) — 20.
a Opera Română : Trubadurul 
— 19.

a Teatrul de operetă : Buzana — 
19,30.
s Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 15, Dulcea pa
săre a tinereții — 2Q, (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
17; 20,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : 
Anunț la „Mica publicitate" — 20. 
© Teatrul Mic : Dragostea noas
tră — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Omul care... — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele — 20.
© Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
a Teatrul ,.Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 9,30; 16.
e Teatrul evreiesc de stat : Un 
„Mazeltov"... pe placul tuturor — 
19,30.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Aici este soarele meu — 
20.
a Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria t
— 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Crizanteme mu
zicale — 19,30.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română“ : Pe plaiurile Mioriței
— 19,30.
© Circul „București" : Frații lui 
Flipper — 17,30; 19,30.



CONSULTĂRILE MULTILATERALE
pentru îndeplinirea acordului

DE LA HELSINKI de la Paris

Larg sprijin internațional

i ța Hitemațgona|a
Rezultatele alegerilor legislative 
analizate de C. C. al P. C. Francez

Primul ministru

® Activitatea se desfășoară pe mal multe planuri
• Intervențiile reprezentanților români

HELSINKI — Trimisul nostru 
special, Dumitru Ținu, transmite : 
Reuniunea multilaterală de la Hel
sinki, consacrată pregătirii conferin
ței pentru securitate și cooperare în 
Europa. își desfășoară în prezent ac
tivitatea pe mai multe planuri. Așa 
cum s-a mai anunțat, problemele 
capitolului 1 al ordinii de zi a vii
toarei conferințe — referitoare la 
securitatea europeană — au fost dez
bătute în mod aprofundat, anterior, 
în grupul de lucru al reuniunii, care 
a și convenit, în linii generale, a- 
supra conținutului acestui capitol. In 
momentul de față, expertii repre- 
zentînd toate statele participante ne
gociază asupra propunerilor de tex
te corespunzătoare. Ca rezultat al 
aoeator negocieri, se poate aprecia 
că s-a oonturat, de pe acum, un a- 
cord general cu privire la lista de 
principii ce vor trebui așezate la baza 
relațiilor dintre statele participante.

Una din ședințele de vineri a fost 
consacrată aspectelor militare ale 
securității europene. Luînd cuvîntul, 
reprezentantul român, Romulus Nea- 
gu, a arătat că schimbul de opinii 
cu privire lâ aspectele militare do
vedește existența unui acord gene
ral in oe privește faptul că vii
toarea conferință trebuie să elabo
reze o serie de măsuri concrete pe 
linia întăririi securității, a creșterii 
încrederii și stabilității in Europa. 
Ceea ce rămine de stabilit este am
plitudinea acestor măsuri.

în cursul acestei ședințe s-a a- 
juns la un acord asupra proiectu
lui de text cuprinzînd măsuri con
crete pe linia dezangajării militare 
și dezarmării în Europa.

Tot vineri, grupul de lucru care 
examinează problemele cooperării e- 
conomice, tehnico-științifice și în 
domeniul mediului înconjurător a 
avut o nouă ședință, sub președin
ția reprezentantului Ungariei. Parti- 
cipanții la dezbateri au făcut un 
schimb de păreri asupra diferitelor 
propuneri de texte referitoare la 
problematica acestui capitol al ordi
nii de zi.

în intervenția ea, reprezentantul

României, Dimrtrie Stănescu. a re
levat atenția ce se acordă în grupul 
de lucru problemelor sprijinirii e- 
forturilor țărilor in curs de dezvol
tare în vederea eliminării trep
tate a decalajului economic ce le 
desparte de țările dezvoltate. 
In același timp, în cursul dezbateri
lor de pînă acum, s-a arătat că in
tensificarea și aprofundarea coope
rării economice vor trebui să se re
flecte intr-o participare cit mai ac
tivă a statelor respective la diviziu
nea internațională a muncii. După 
părerea delegației române, documen
tul final al conferinței va trebui să 
prevadă bazele și direcțiile generale 
de dezvoltare, pe multiple planuri, a 
cooperării economice, în funcție de 
domeniile și posibilitățile reale exis
tente. Participarea statelor la circui
tul de bunuri materiale, în zilele 
noastre, a arătat reprezentantul ro
mân, cunoaște o intensificare conti
nuă. Totodată, se adincește din ce in 
ce mai mult cooperarea reciproc- 
avantajoasă în domeniile industrial, 
tehnic și științific, al cercetărilor 
fundamentale și aplicate, pe plan fi- 
nanciar-bancar, al turismului etc. 
Apare deci, cu atît mai necesar, să 
se acorde atenție participării tuturor 
statelor la examinarea și adoptarea 
reglementărilor in chestiunile econo
mice și financiare care interesează 
ansamblul continentului european. 
Apreciind că există o strînsă legătură 
între cadrul general al raporturilor 
economice și, formele și mijloacele 
de dezvoltare practică a cooperării, 
delegația română a propus să se in
cludă în proiectul de directive o se-' 
rie de prevederi în vederea eliminării 
discriminărilor, a restricțiilor și ob
stacolelor de orice fel, care impie
tează asupra liberei dezvoltări a ra
porturilor economice, în vederea li
beralizării comerțului, perfecționării 
formelor și mijloacelor de comerț 
internațional și de cooperare pe plan 
regional, european și 
In acest sens au fost 
suri practice vizînd 
schimburilor de bunuri

internațional. 
propuse mă- 
intensificarea 
materiale.

Un discurs al președintelui S. U.A.
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a rostit joi seara un discurs radio
televizat. Evocind dezangajarea mi
litară a S.U.A. din Vietnam, preșe
dintele a relevat că ,• în « urmă ' cu 
patru ani și două luni, cînd a pre
luat primul său mandat prezidențial, 
se aflau în Vietnam 550 000 de sol
dați americani ; în prezent, a arătat 
președintele, nu se mai află în Viet
nam forțe militare ale S.U.A., iar 
prizonierii de război americani sînt 
în drum spre patrie.

Abordînd unele probleme interne, 
președintele Nixon a arătat că o 
preocupare a Administrației este in
flația, consecință a anilor de război. 

. Conștatînd că, in S.U.A., rată infla
ției este mai redusă decît in celelal
te țări occidentale, președintele a re
levat că „această statistică pozitivă 
nu este de natură să liniștească o 
familie care încearcă să facă față 
necesităților curente". Prețurile unor 
produse alimentare continuă să creas
că rapid. Referindu-se în continuare 
ia probleme economico-financiare, 
președintele a reafirmat poziția Ad
ministrației potrivit căreia singura al
ternativă la mărirea impozitelor o 
constituie menținerea ia un nivel 
scăzut a

Rezoluția reuniunii speciale de Ia Hanoi a Biroului F.S.M

HANOI 30 (Corespondentă de la 
E. Georgescu). — în cadrul lucră
rilor sesiunii speciale a Biroului Fe
derației Sindicale Mondiale consa
crată Vietnamului a luat cuvîntul 
conducătorul delegației române, to
varășul Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Vorbitorul a arătat că -România a 
acordat întotdeauna un sprijin activ 
poporului vietnamez în lupta sa 
dreaptă, a militat cu fermitate pen
tru încetarea și solutionarea pe cale 
politică a războiului din Vietnam și 
în general din Indochina. Țara noas
tră — a spus el în continuare — 
ișî exprimă speranța că acprdul in
tervenit la Paris va deschide calea 
spre o pace trainică in această par
te a lumii, creînd condiții ca poporul 
vietnamez să-și poată îndrepta for
țele spre ștergerea urmelor dureroa
se ale războiului și dezvoltarea sa 
economică și socială de sine stătă
toare, să-și poată soluționa proble
mele corespunzător voinței și aspi
rațiilor proprii, fără nici un ames
tec din afară.

★

D. Vietnam a organi- 
o recepție in cinstea 
la sesiunea specială 

fost

vietnamez pentru independență și li
bertate.

El a arătat că acordul de la Paris 
consacră încetarea războiului și re
stabilirea păcii pe baza respectării 
drepturilor naționale fundamentale 
ale poporului vietnamez și a dreptu
lui la autodeterminare al populației 
din Vietnamul de sud.

Poporul vietnamez — a spus in 
încheiere Fam Van Dong — acțio
nează în prezent pentru a asigura a- 
plicarea deplină a prevederilor a- 
cordului de Ia Paris, fiind animat de 
convingerea că această luptă dreap
tă. care se bucură de simpatia și de 
sprijinul viguros al clasei munci
toare, al oamenilor muncii, al po
poarelor din întreaga lume, va fi în
cununată de victorie.

★
Sesiunea specială s-a încheiat vi

neri. Intr-o tezoluție privind Viet
namul, sesiunea cheamă la desfășu
rarea unei campanii internaționale 
pentru' îndeplinirea Acordului de la 
Paris privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam.

Poziția P.C.F. privind perspectivele socialismului 
Franța

al Japoniei
invitat în U.R.S.S.

in
PARIS 30 — (Corespondență de 

la P. Diaconescu). La Paris a avut 
loc, în zilele de 28 și 29 martie, o 
plenară a Comitetului Central al 
P.C.F., consacrată analizării situa
ției politice din țară, în urma alege
rilor legislative de la începutul a- 
cestei luni. In raportul prezentat 
plenarei de Georges Marchais, se
cretar general al partidului, au fost 
analizate pe larg rezultatele alegeri
lor, subli-niindu-se că un eveniment 
politic

■ stituie 
gători 
bările 
stingii 
bătălie politică în favoarea progra
mului comun se soldează cu un im
portant pas înainte" — se spune in 
document, care menționează, tot
odată. succesul înregistrat de Parti
dul socialist.

In amplul capitol intitulat „Ade
vărata imagine a socialismului pe

de mare însemnătate îl con- 
faptul că 11 milioane de ale- 
s-au pronunțat pentru schim- 
politice propuse de partidele 
unite. „Această primă mare

care îl dorim" este definită poziția 
P.C.F. în problema construirii socie
tății socialiste in Franța. In acest 
sens, Georges Marchais a apreciat 
că „nu poate exista un «model» al 
socialismului care să fie transplan
tat dintr-o țară intr-alta, ci formele 
pe care le îmbracă societatea socia
listă sînt și trebuie să fie legate de 
condițiile și tradițiile fiecărei na
țiuni. Aceasta nu înseamnă — a 
spus în continuare raportorul — 
că dăm dovadă de naționalism, 
ci că tragem concluziile juste din 
constatarea lui Lenin potrivit că
reia fiecare țară va ajunge 
socialism pe propriul său drum, 
conformitate cu originalitatea 
particularitățile sale".

Comitetul Central al P.C.F. a 
probat în unanimitate raportul pre
zentat de Georges Marchais și a a- 
doptat o rezoluție privind tipărirea 
și dezbaterea acestuia în toate celu
lele și organizațiile partidului.

MOSCOVA 30 — (Corespondență 
de la L. Duță). Intr-o corespondență 
din Tokio, ziarul „Pravda" arată că 
presa japoneză relevă că mesajul 
adresat de Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., lui 
Kakuei Tanaka conține invitația ofi
cială ca șeful guvernului japonez să 
viziteze Uniunea Sovietică. Intr-o 
declarație făcută corespondenților 
ziarului, K. Tanaka a salutat modul 
in care U.R.S.S. abordează relațiile 
cu Japonia, exprimîndu-și speranța 
că acestea se vor dezvolta in spiritul 
bunei vecinătăți și: al colaborării.

la 
in
81

a-

Plenara C.C. al P.C. din Chile

Ambasadorul w priiât 
de premierul Guineei

CONAKRY 30 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Guineea, 
Lansana Beavogui. a primit pe am
basadorul român la Conakry, Vale- 
riu Qeorgescu, in vizită protocolară 
de prezentare. La întrevedere, des
fășurată într-o atmosferă caldă, to
vărășească, a luat parte Fily Sis- 
soko, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Guineea.

Guvernul R. 
zat. joi seara, 
participantilor 
a Biroului F.S.M. Invitații au 
salutați de Fam Van Dong, primul 
ministru al R. D. Vietnam. Nguyen 
Duy Trinh, viceprim-ministru și mi
nistrul afacerilor externe. Hoang 
Quoc Viet, președintele Federației- 
sindicatelor din Vietnam, alte per
soane oficiale.

Salutînd pe delegații la lucrările se
siunii, primul ministru Fam Van 
Dong a subliniat însemnătatea deo
sebită a sprijinului acordat de cla
sa muncitoare internațională luptei 
duse de clasa muncitoare si ponorul

0 DECLARAȚIE A M.A.E
AL R. D. VIETNAM

Sudanul se pronunță

pentru relații de

deplină egalitate

intre state
laLONDRA 30 (Corespondență de

N. Plopeanu). — Președintele Suda
nului, Gaafar El Numeiry, aflat în 
vizită oficială în Anglia, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
că țara sa se pronunță ferm pentru 
aplicarea, în relațiile dintre state, a 
principiilor suveranității, deplinei e- 
galități în drepturi și neamestecului 
în treburile interne. Șeful statului 
sudanez a relevat că țara sa acordă 
sprijin deplin popoarelor care luptă 
pentru libertate și independență, îm
potriva dominației coloniale. In ce 
privește vizita sa in Anglia, preșe
dintele Numeiry a subliniat că a- 
ceasta a contribuit la îmbunătățirea 
relațiilor și dezvoltarea cooperării 
dintre cele două țări.

BONN 30 (Agerpres), — Agenția 
A.D.N. informează că, Ia 28 și 29 
martie, a avut loc la Bonn cea de-a 
treia ședință a Comisiei de frontie
ră a împuternieiților guvernelor Re
publicii Democrate Germane și Re
publicii Federale Germania. A fost 
prezentat un raport al grupului de 
lucru pentru marcarea frontierei, 
constituit la 15—16 martie 1973, și 
au fost stabilite principiile pentru 
elaborarea sarcinilor și modului de 
lucru ale acestui grup. Comisia de 
frontieră a purtat convorbiri de lu
cru intensive în legătură cu pro
bleme practice legate de marcarea 
frontierei ca, de pildă, reglementarea 
problemei economiei apelor pe por
țiunile care constituie zone de gra
niță. Următoarea ședință a comi
siei va avea loc la 3 și 4 mai la 
Berlin.

11 In. nou
După o perioadă de relativă acal

mie ce a urmat prelungirii mandatu
lui prezidențial al arhiepiscopului 
Makarios, grupurile înarmate ilegale 
din Cipru au început din nou să 
se manifeste. 'Ultimele zile au fost 
marcate de o intensificare a a- 
cestor activități. Un grup armat 
a imobilizat recent paza postului 
da poliție 
care l-a 
namitare. 
populația 
fost trezită 
distrugeri de alădiri și rănirea unor 
persoane. Două posturi de politie din 
districtul Limassol au fost atacate și 
dinamitate la 25 martie. Ciocnirea ce 
s-a produs între adepții lui Grivas 
și politie la 26 martie In localitățile 
Xylotymbou șl Lefkada s-a soldat 
cu rănirea a cinci persoane. Acțiu
nile armate au devenit din ce in ce 
mai frecvente și la Nicosia, ceea ce 
a făcut pe unii observatori să con
sidere că generalul Grivas, inspira
torul acestor activități, ar pregăti un 
atac deschis contra capitalei. Minis
trul de interne cipriot declara la o 
adunare că noile raiduri înarmate, 
„actele de violență și activitățile 
ilegale provoacă înrăutățirea situa
ției interne" și că „exacerbarea pa
siunilor și fanatismului periclitează

din satul Pissouri, 
aruncat în aer, prin 
In zilele ce au urmat, 
din numeroase localități a 

de explozii, soldate cu

pe 
di-

HANOI 30 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care condamnă cu fermitate in
tensificarea războiului de agresiune 
al S.U.A. în Cambodgia. Arătînd că 
autoritățile, militare americane au 
anunțat continuarea bombardamen
telor de distrugere efectuate asupra 
zonelor eliberate din Cambodgia, 
declarația M.A.E. al R. D. Vietnam 
califică această măsură ca un act de 
escaladare a războiului de agresiune 
împotriva poporului 
Poporul vietnamez și guvernul R. D. 
Vietnam susțin pe deplin poziția 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, condamnă ac
tele de agresiune ale Statelor Unite 
și aliaților săi din Cambodgia și cer 
cu fermitate ca S.U.A. să pună ime
diat capăt bombardamentelor asupra 
teritoriului cambodgian și să res
pecte drepturile fundamentale ale 
poporului Cambodgiei — subliniază 
declarația.

SANTIAGO DE CHILE 30 (Ager- 
pres). — In cadrul plenarei C.C. al 
Partidului Comunist din Chile, care 
s-a desfășurat la Santiago de Chile. 
Luis Corvalan, secretar general al 
partidului, a prezentat un raport în 
care a făcut un bilanț al rezulta
telor alegerilor de la 4 martie, al 
situației politice actuale, eyocînd, 
totodată, sarcinile ce revin partidu- 

în etapa următoare. Rezultatelelui

alegerilor de la 4 martie — a apus 
secretarul general — creează condi
ții politice mai favorabile pentru în
deplinirea programului guvernului 
de Unitate Populară. Luis Corvalân 
a sprijinit propunerea președintelui 
Salvador Allende cu privire la con
vocarea unui congres al Federației 
partidelor care alcătuiesc Unitatea 
Populară.

MOSCOVA

cambodgian.

★
PNOM PENH 30 (Agerpres). — 

Avioane militare americane, inclusiv 
bombardiere strategice „B-52", au 
continuat, vineri, pentru a 23-a zi 
consecutiv, șă bombardeze diferite 
zone ale teritoriului Cambodgiei, in
formează agenția U.P.I.

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A O.N.U

PENTRU AMERICA LATINĂ

Recomandări privind cooperarea 
dintre statele în curs de dezvoltare

QUITO 30 (Agerpres). — Pârtiei - 
panții ’la cea de-a 15-a sesiune a 
Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
.America Latină (C.E.P.A.L.) au a- 
doptat in unanimitate un proiect de 
rezoluție care recomandă intensifi
carea relațiilor de cooperare dintre 
statele în curs de dezvoltare, rrie- 
vînd importanța acestei colaborări 
pentru a asigura suveranitatea per
manentă a țărilor respective asupra 
resurselor naturale proprii, pentru 
apărarea preturilor la mărfurile lor 
de export,. îmbunătățirea condițiilor 
de acces pe piețele internaționale.

precum și în ceea ce 
domenii referitoare la 
conomică și socială a

La propunerea a 12 
mericane, printre care 
zilia, participantii la'actuala reuniu
ne a C.E.P.A.L, au hotărit. de ase-» 
menea, ca. ținînd cont de ..gravele 
perturbații pe care crizele monetare 
internaționale le provoacă în țările in 
curs de dezvoltare". Secretariatul 
General al C.E.P.A.L. să nună in e- 
vidență, cu prioritate, consecintrie pe 
care asemenea crize' le au asupra 
statelor nedezvoltate.

privește alto 
dezvoltarea e- 
acestor state, 
tari latino-a- 
Cuba si Bra-

Ședința Comisiei permanente (LA.E.R. pentru agricultură
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

Moscova s-au încheiat lucrările șe
dinței de trei zile a Ccmisiei per
manente C.A.E.R. pentru agricul
tură. Au participat delegații din R.P. 
Bulgaria, R.S. Cehostpvacă, Cuba, 
Mongolia, R.P. Polonă. R.D.G., Re
publica Socialistă România, R.P. 
Ungară și U.R.S.S.

A fost examinat rapartul de acti
vitate al comisiei pe 1S72, fiind, tot- 1 
odată, elaborate recomandări pentru 
activitatea de viitor.

---------------------- ----------

R. P. BULGARIA

i ■ ■ ■ r ■ i

agențiile de presa transmit

cheltuielilor federale.

O demonstrație a muncitorilor danezi, pe străzile din Copenhaga
în Cipruffldiîiiște

Comiîeîui pentru relații 
externe al Senatului S.U.k. 
a ratificat convențiile consulare în
cheiate de S.U.A. cu România. Un
garia și Polonia.

In orașul Lahore a fost des
chisă, in prezența ministrului 
pakistanez al justiției și afa
cerilor parlamentare din pro
vincia Punjab, Malik Mukhtar 
Ahmad Awan, expoziția 
te tehnico-științifică 
nească.

de car- 
romi-

★
Sub președinția prof.

V. Harnaj (România), președin
tele Apimondiei, la Roma s-au 
desfășurat lucrările Comisiei 
de colaborare F.A.O.—Apimon- 
dia. Cu acest prilej s-a stabilit 
un nou acord de colaborare pri
vind promovarea noilor tehno
logii apicole în țările aflate in 
curs de dezvoltare. Institutul 
național de cercetări și proiec
tări apicole din România a fost 
solicitat să colaboreze, in ca
drul unor programe mixte de 
cercetări, cu S.U.A., Argentina, 
Tunis, Maroc, Canada, Italia.

dr. ing.

Noul guvern egiptean * 
hotărit, în cadrul unei reuniuni pre
zidate de Abdel Kader. Hatem, vice- 
premier pentru problemele cultu
rii și informațiilor, crearea « șase 
comitete ministeriale, care se vor 
ocupa de diferite aspecte privind ac- 

' țiuniie pe plan național — anunță 
agenția M.E.N. Cu același prilej, gu
vernul a examinat o serie de pro
bleme privind activitatea diferitelor 
ministere și a hotărit dezvoltarea și 
coordonarea activităților de cerceta
re științifică din întreaga țară, pre
cum și „punerea acestora in contact 
direct cu acțiunea națională cores
punzătoare".

Guvernele R.D. Vietnam 
și Maîayezieiau hotărit să sta- 
bilească relații diplomatice la rang 
de ambasadă.

Prin decret al președin
telui R.S. Cehoslovace, Jar°- 
mir Obzina a fost numit in funcția 
de ministru al afacerilor interne al 
R.S.C. — informează agenția C.T.K. 
El succede în acest post lui Radko 
Kaska, decedat în luna februarie in
tr-un accident de avion.

SOFIA 30 (Agerpres). - Agenția
B. T.A. informează că in cadrul se
siunii Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, desfășurată tinț de trei 
zile la Sofia, deputății ai adoptat 
legea ou privire la propristatea ce-r 
țâțânilor.

In expunerea prezentată cteputati- 
lor de Kristiu Tricikov, >rim-vlce- 
președinte al Consiliului & Stat, s-a 
arătat că noua lege are o Însemnă
tate excepțională pentru îndeplinirea 
hotăririlor plenarei din decembrie a
C. C. al P.C, Bulgar cu privire la
ridicarea nivelului de trai al po
porului. Legea prevede sancțiuni do» .>• - 
tru orice cetățean care obține v<, !>- 
turi prin alte mijloace decIL' ’’>
muncă, stabilește că'
are dreptul de a tx-^eda'cri %
apartament de In -cuit si o rasâ ’ 
odihnă cuprmde prevederi care să excludă posibd-ite itea de a 8

je- Tn cadTO1 de^a- ■ 
terilor pe mai g inea proiectului de 
lege, mentioned iză agenția B.T.A.. de
putății au eyld Entiat faptul că eint 
instituite, astf< j]_ norme juridicr care 
garantează P' roprietatea person; ,lă a 

”1’.tmcii Si lichidează posibilitățile Cjg a faoe ss>ecujd de 
a acumu:la .< bunuri neprovenite din muncă. j

€

eforturile pentru revenirea la nor
mal și găsirea unei soluții juste și 
pașnice în problema cipriotă".

In pofida avertismentului guver
nului cipriot, care a arătat că nu va 
îngădui subminarea autorității de 
stat, o serie de noi fapte au venit să 
confirme că opoziția, in loc să ac
cepte, voința populară — categoric și 
clar afirmată — intenționează să în
trețină în continuare in insulă o at
mosferă de incertitudine și teamă, 
să creeze o situație de tensiune și 
confuzie. La începutul lunii martie 
mișcarea lui Grivas și-a creat un co
tidian propriu — „Ethniki". Aproa
pe «concomitent, cei trei episcopi. 
care împreună cu Makarios alcătu
iesc Sinodul bisericii cipriote, au a- 
nuntat că arhiepiscopul a fost „de
mis" din funcția sa ecleziastică. Res- 
pingînd acest act ca ilegal, Makarios 
— căruia membri ai Sinodului l-au 
cerut ca alternativă la „decizia" lor 
să renunțe la președinția republicii. — 
și-a reafirmat poziția cunoscută, ară- 
tind că nu poate nesocoti voința po
porului de dragul „capriciilor" cîtor- 
va episcopi. Tentativa ilegală de 
mitere a fost dezaprobată și 
guvernul grec, care a contestat 
mod oficial „hotărîrea" celor trei 
rici. Iar ziarul atenian „To Vlma". 
deplîngînd acțiunea Sinodului, luată 
intr-un moment in oare „președin
tele a beneficiat de un larg spri-

de- 
de 
în 

ele -

jin popular pentru realegerea sa", a- 
răta că aceasta, alături de acțiunile 
grupurilor înarmate. ..este cri mai 
prost serviciu adus Ciprului".

Pentru că, in timp ce acțiunile de 
acest gen nu pot duce decît la spori
rea incertitudinii, programul noului 
mandat al președintelui pe următoa
rea perioadă de cinci ani este cir
cumscris unei perspective construc
tive, urmărind soluționarea diver
gențelor dintre cele două comu
nități, dezvoltarea economică și 
socială a Ciprului și consolidarea in
dependenței republicii, ca. stat unitar. 
O asemenea evoluție ar favoriza și 
înfăptuirea noului program economic 
care, debutind la începutul acestui 
an, prevede sporirea venitului nați
onal, prin accelerarea ritmului in
vestițiilor, în scopul dezvoltării eco
nomiei, sporirii exporturilor, extin
derii turismului și ameliorării condi
țiilor de viață ale păturilor mai ne
voiașe. Programul politic și econo
mic al președintelui Makarios este 
interpretat de observatori și ca un 
factor ce ar putea avea urmări po
zitive asupra situației din sud-estu! 
Mediteranei; stabilitatea Ciprului fi
ind una din cerințele instaurării u- 
nui climat de liniște, colaborare și 
pace in insulă și in întreaga zonă 
geografică a continentului.

Inundații în Tunisia. 
Potrivit unui comunicat al Ministe
rului tunisian al Informațiilor, cel 
puțin 83 de persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 40 000 au rămas fără 
adăpost, ca urmare a Inundațiilor 
provocate de ploile torențiale căzu
te. îh ultimele zile, in nordul șl 
nord-vestul țârii, Elicoptere tunisie
ne. libiene, italiene și americane 
participă la operațiunile de salvare 
a sinistratelor.

La Paris ®avut ^oc 0 ^n*run’re 
a Comitetului permanent de legătu
ră al partidelor comunist, socialist și 
al Mișcării stingii radicale — semna
tare ale programului comun de gu
vernare al forțelor de stîinga din 
Franța. Cele trei partide și-au reafir
mat hotărîrea de a intensifica popu
larizarea programului comun cu care 
s-au prezentat în alegerile parlamen
tare și de a atrage noi forțe populare 
in sprijinul realizării sale. Comitetul 
permanent de legătură a hotărit să 
propună grupurilor parlamentare 
comunist, socialist și al stingi! ra
dicale crearea unei delegații perma
nente a forțelor de stingă in Adu
narea Națională.

Grevă în Italia. Joi’ ln ta- 
treaga Italie a avut loc o grevă a 
lucrătorilor din sectorul transportu
rilor în comun, la care au participat 
220 000 de salariați. Greviștii au ce
rut încheierea unor noi contracte co
lective.

AI. CAMPEANU
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Preocupări pentru preîntîmpinarea poluării 
mediului înconjurător

• Prima ședință a grupului de 
lucru sovieto-american în proble
mele privind preîntîmpinarea po
luării aerului și-a încheiat lucrările 
la Moscova. A fost semnat un pro
tocol care prevede, printre altele, 
un larg schimb de experiență și 
informații, schimb de delegații de 
specialiști, experți și grupe tehnice 
în vederea efectuării de cercetări. 
Se prevede, de asemenea, posibili
tatea construirii în cele două țări 
a unor centre industrial-expcrimen- 
tale în vederea realizării unor cer
cetări specializate in comun.

o Comitetul pentru securitatea 
navigației maritime al Organizației 
maritime consultative interguverna- 
mentale a aprobat proiectul unui 
acord international privind inter-

MARGINALII

Familia destrămată
din „casa de sticlă"

zicerea deversării substanțelor to
xice și a produselor petroliere în 
largul mărilor și oceanelor. Proiec
tul urmează să fie luat in dezba
tere de către conferința interna
țională asupra problemelor poluării 
maritime, care va avea loc în 
toamna acestui an.

o Alertă pe coasta sudică a Se
negalului ! Frumoasa plajă Ia A- 
llaniic este amenințată de o adevă
rată maree neagră... produsă de un 
tanc petrolier spaniol. Petrolierul 
„Marquina", care avea la bord o 
cantitate de 45 000 tone de țiței, s-a 
ciocnit cu un vas norvegian în a- 
propierea insulei Casmance, în zorii 
zilei de joi. 16 membri ai echipa
jului tic pe vasul norvegian au 
fost grav răniți.

V

Timp de citeva săp- f. iței unor oameni 
tămîni, telespectato- ’ msformind, in felul 
rii americani au ur- K cesta, o investigație 
mărit, cu deosebit in-.- le ordin psiho-socio- 
teres, In fiecare joi, 
episoadele unui serial 
de o factură aparte. 
Intr-adevăr, eroii a- 
cestui serial nu erau 
nici superoameni in
vincibili, nici detec
tivi fără prihană, nici 
personajele vreunui 
roman celebru, nici 
măcar actori de pro
fesie, ci... oameni reali, 
din viața de toate zi
lele, și anume, mem
brii unei familii ame
ricane, Loud, din su
dul Californiei. Ac
ceptând o propunere 
insolită a unui reali
zator in căutarea unei 
emisiuni de senzație 
publicitară, aceștia au 
semnat contractul 
prin care se lăsau fil
mați clipă de clipă, în 
propria lor casă, in 
decursul îndeletnici
rilor lor cotidiene, vre
me de citeva luni. Cu 
alte cuvinte, viața 
unei familii în „văzul 
tuturor", practic ca 
intr-o casă cu pereții 
de sticlă, in 
milioane de 
E limpede 
perimentut 
o doză apreciabilă de 
risc : ce consecin
țe putea să aibă su
pravegherea necurma
tă de către camera 
de luat vederi a exis-

văzul a 
oameni, 
că ex- 
prezenta

logic intr-un veritabil 
coșmar ? Din 
neglijindu-se 
acest aspect, 
rile prezenței 
dante a camerei 
luat vederi au 
din cele mai nefavo
rabile asupra vieții 
protagoniștilor.

Cum au decurs in
să faptele — conform 
relatărilor săptămâna
lului francez „L’Ex
press" ? Atunci cînd 
a inceput turnarea se
rialului, respectiva fa
milie Loud — tatăl, 
mama și cinci copii — 
se prezenta ca o fa
milie relativ echili
brată, bucurindu-se 
de o anume îndestu
lare, intre membrii 
ei existind relații ar
monioase. în timpul 
filmărilor, lucrurile 
păreau să evolueze, 
mai departe, calm, 
fără asperități — ta
tăl cu afacerile sale, 
mama gătind in bu
cătărie, una dintre fe
te urmînd cu asidui
tate cursurile de 
dans... Dacă totul s-ar 
fi derulat și în con
tinuare in același fel, 
un happy-end ar fi 
fost cit se poate de 
firesc. La un moment 
dat insă au apărut 
unele neînțelegeri.

păcate, 
tocmai 
urmă- 
obse- 

de 
fost

conflicte, a-.- ieșit ta 
iveală fapte tăinui
te, iar camerele „flă
mânde" devorau totul, 
orice gest, oricare pas. 
Și iată că in episodul 
al nouălea, sub ochii 
stupefiați ai telespec
tatorilor, se petrece, 
pe neașteptate, o ade
vărată dramă : des
părțirea soților ți 
dezintegrarea „fami
liei model". Aparatul 
de luat imagini deve
nise o „prezență obse
dantă”, ajungtnd si 
dicteze comportamen
tul protagoniștilor șt, 
prin scotocirea ne
miloasă ți etalarea 
publică exacerbată a 
tuturor aspectelor co
tidiene, să ducă la in
staurarea unui climat 
de suspiciune ți des
trămare.

Consecințele de ne
dorit ale serialului a- 
merican, scrie săptă
mânalul L’Express", 
oferă un serios pri
lej de meditație, anu
me că, simultan cu 
instalarea tot mai au
toritară a televiziu
nii in viața de zi cu 
zi, sporește și gra
dul ei de responsabi
litate față de 
tența aceluia i 
losul căruia i 
creată, adică c 
lui însuși.

exis- 
fo- 

fost 
omu-

Dan OPREANU
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