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4 45-A ANIVERSARE A PAREIDEL El POMENISE ROMAN
Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ADUNAREA FESTIVĂ 

DE LA SALA PALATULUI 

REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - CONTINUATOR AL LUPTEI 
REVOLUȚIONARE Șl DEMOCRATICE A POPORULUI ROMÂN, AL 

TRADIȚIILOR MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI Șl SOCIALISTE DIN ROMÂNIA
tn sala Palatului 

Republicii a avut loc 
simbătă după-amiază 
adunarea testivă or
ganizată cu prilejul 
aniversării a 45 de 
ani de la crearea 
Partidului Comunist 
Român.

Pe fundalul scenei, 
străjuite de steaguri 
roșii și tricolore, se 
văd datele festive 
1921—1966 și inscrip
ția „Trăiască cea de-a 
45-a aniversare a 
Partidului Comunist 
Roman".

La adunarea festivă 
au luat parte nume
roși membri de partid 
din anii luptei ilegale, 
conducători ai orga
nizațiilor de masă și 
instituțiilor centrale, 
activiști de partid, 
reprezentanți ai oa
menilor muncii din 
întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, 
oameni de știință, 
cultură și artă, gene
rali și ofițeri supe
riori.

Erau prezenți șeii 
ai misiunilor diploma
tice acreditați in Re
publica Socialistă Ro
mânia.

Ora 17. Primiți cu 
puternice aplauze și 
urale, in prezidiu iau 
loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Gheorghe A- 
postol, Alexandru Bir- 
lădeanu, Alexandru 
Drăghici, Petre Borilă, 
Constantin Drăgan, 
Alexandru Moghioroș, 
Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, losif Banc, 
Maxim Bergbianu, Pe
tre Blajovici, Dumitru 
Coliu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekas, 
Mihai Gere, Petre Lu. 
pu, Ilie Verdeț, Va- 
Sile Vîlcu, Mihai Da- 
lea, Manea Mănescu, 
Vasile Patilinet, Vir- 
gil Trofin, Constanța 
Crăciun, llie Murgu- 
lescu, Gheorghe Gas- 
ton Marin, Roman 
Moldovan, Constantin 
Pirvulescu, Gheorghe 
Stoica, Mihail Crucea- 
nu, Gheorghe Vasili- 
chi, Alexandru Senco- 
vici, Ion Niculi, Petre 
Constantinescu - Iași, 
Ion Pas, Ion Popescu- 
Pu.țuri, Costache Țiu- 
lescu, Z,aharia Tănase, 
laricu Olteanu și alfi 
vechi militan/i ai miș
cării muncitorești, 
membri ai C.C. al 
P.C.R., primii secre
tari ai comitetelor re
gionale de partid, pre
ședinți ai sfaturilor 
populare regionale.

Adunarea festivă a 
fost deschisă de tova
rășul Constantin Pir
vulescu.

tn ovațiile celor 
prezenți a luat cuvin- 
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al 
P.C.R., care a prezen
tat expunerea „Parti
dul Comunist Român

— continuator al lup
tei revoluționare și 
democratice a poporu
lui român, al tradiții
lor mișcării muncito
rești și socialiste din 
România".

Urmărită cu o deo
sebită atenție, expu
nerea a fost sublinia
tă in repetate rinduri 
de aplauze puternice 
și îndelungate ale a- 
sistenței. După înche
ierea expunerii, mi
nute in șir răsună 
urale și ovații in cin
stea partidului.

tn încheierea adu
nării festive a fost 
prezentat un program 
artistic.

Spectacolul a evo
cat lupta de veacuri 
a poporului nostru 
pentru libertate și 
progres social, pentru 
independentă și, uni
tate națională. In 
timp ce pe fundalul 
scenei sînt proiectate 
imagini despre mo
mentele de seamă din 
istoria patriei, recita
torii dau glas glodu
rilor înflăcărate ale 
lui Bălcescu, Kogăl- 
niceanu, Eminescu, 
Alecsandri, Coșbuc, 
ale cărturarilor de 
frunte, însuflețiți de 
patriotism.

Sint evocate apoi 
momente importante 
din istoria mișcării 
muncitorești socialis
te din România, pre
cum și actul de im
portanță istorică al 
făuririi Partidului Co
munist Român, eroica 
luptă a comuniștilor 
pentru interesele vi
tale ale poporului, 
pentru eliberarea de 
sub jugul fascist, pen
tru înfăptuirea revo
luției populare și 
construcția socialis
mului.

In încheiere, in ma
rea sală au răsunat 
acordurile Internațio
nalei.

Asistenta a răsplă
tit cu îndelungi aplau
ze programul artistic, 
care a reunit inter- 
preți de frunte ai tea
trelor bucureștene, 
soliști ai operei, for
malii ale ansambluri
lor Armatei, „Ciocîr- 
lia" și „Perinița“.

Regia artistică a 
programului a aparți
nut iui Horea Popes- 
cu, conducerea muzi
cală lui Dinu Stelian, 
conducerea coregra
fică lui Gheorghe Ba- 
ciu, montajul cinema
tografic lui Mirel 
Ilieșu.

Din partea Comite
tului Central al P.C.R. 
artiștilor le-au fost 
oferite flori.

. (Agerpres)

★

Adunarea festivă a 
fost transmisă la pos. 
turile noastre de ra
dio și televiziune.

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar genera! a! C. C al P.C R.

Dragi tovarăși,

Sărbătorim azi împlinirea a 45 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român — eve
niment de importanță istorică în mișcarea 
revoluționară din țara noastră, care a dat un 
nou avînt luptei de eliberare socială și națio
nală a maselor largi ale întregului popor pentru 
făurirea României libere și independente. (A- 
plauze puternice)

Crearea Partidului Comunist pe baza ideilor 
înaintate ale marxism-leninismului, ca detașa
ment de avangardă al clasei muncitoare, re
prezintă o etapă superioară în mișcarea revo
luționară și democratică din România.

Partidul Comunist este continuatorul lupte
lor seculare duse de poporul român pentru 
neatîrnarea țării, pentru formarea națiunii 
române și a statului național unitar, pentru 
accelerarea progresului social și înaintarea 
României pe calea civilizației.

Istoria mișcării muncitorești, a Partidului 
Comunist, este legată indisolubil de dezvol
tarea economică, politică, științifică și cultu
rală a țării, de progresul forțelor de produc
ție, de acțiunea legilor sociale obiective și a 
diferiților factori interni și externi care au 
influențat istoria României. înțelegerea rolu
lui pe care l-a jucat partidul în diferite etape 
necesită analiza aprofundată a poziției clase
lor și forțelor sociale față de evenimentele 
cruciale ale istoriei țării, examinarea activită
ții militanților revoluționari, a oamenilor po
litici în lumina intereselor și tendințelor cla
selor pe care le-au reprezentat.

Istoria luptei clasei muncitoare, a mișcării 
socialiste, a Partidului Comunist trebuie pre
zentată în contextul vieții economice și sociale 
generale a țării, în strînsă legătură cu activi
tatea celorlalte forțe revoluționare, democra
tice și progresiste care au contribuit la dez
voltarea societății. Numai astfel putem avea o 
imagine reală, multilaterală, a vieții sociale 
din România, putem înțelege în toată am
ploarea sa lupta revoluționară a poporului 
român pentru democrație, pentru pace și pro
gres social, rolul jucat de clasa muncitoare, 
de partidul său de avangardă în desfășurarea 
vieții politice, în transformarea revoluționară 
a societății. (Vii aplauze)

Interpretarea științifică, obiectivă a eveni
mentelor social-politice în toată complexitatea 
lor, poate fi făcută numai în lumina materia
lismului dialectic și istoric, cea mai înain

tată concepție despre 
lume și viață. Pe a- 
ceastă bază putem a- 
precia în mod just 
drumul. lung și greu 
străbătut de forțele re
voluționare și progre
siste ale poporului, e- 
voluția clasei munci
toare de la naștere și 
pînă la transformarea 
ei în clasa conducătoa
re a societății, în prin
cipala forță socială a 
națiunii socialiste, glo
rioasa istorie a Parti
dului Comunist Ro
mân. (Aplauze îndelun
gate)

întreaga istorie a 
țării demonstrează că 
poporul muncitor, for
țele sale revoluționa
re, progresiste, și patri
otice au înfăptuit toa
te marile transformări 
revoluționare, au asi
gurat mersul înainte 
al societății noastre.

Toate momentele 
importante din viața 
patriei noastre sînt le
gate de lupta maselor, 
a întregului popor — 
motorul progresului 
social, adevăratul fău
ritor al istoriei Româ
niei, (Vii aplauze) 

în marile bătălii so
ciale și naționale, din 
rîndul maselor largi 
populare s-au ridicat 
și se ridică mii și mii
de luptători revoluționari, militanți si 
conducători politici de seamă. Identifi- 
cîndu-se cu idealurile maselor, cu in
teresele națiunii, ridicîndu-se la nivelul înțe
legerii cerințelor obiective ale dezvoltării so
ciale, al cunoașterii științifice a legilor luptei 
de clasă, ei pot îndeplini un rol important în 
organizarea și conducerea luptei revoluționare, 
aducînd astfel o contribuție prețioasă la pro
gresul societății. Marxism-leninismul ne în-

vață că activitatea diferiților militanți, per
sonalități revoluționare și politice, poate fi 
prezentată în mod just numai în strînsă le
gătură cu clasa socială căreia îi aparțin. Nu
mai astfel vom evita atît exagerarea merite
lor unor militanți, cît și negarea contribuției 
lor la lupta pentru dezvoltarea socială. 
Nici un conducător, oricît de proemi
nent, nu poate fi prezentat drept singur fău
ritor al evenimentelor istorice, fără ca acea-

sta să ducă la zeificarea lui, la negarea rolului 
maselor, al poporului.

Aprecierea activității militanților revoluțio
nari trebuie făcută ținîndu-se seama de con
tribuția și de rolul pe care l-au jucat în fie
care perioadă a vieții lor, în fiecare etapă a 
mișcării muncitorești- Prezentarea locului pe 
care l-au ocupat aceștia în lupta revoluțio
nară din trecut trebuie făcută în funcție de 
realitate și nu de situația pe care o ocupă ei 
azi în partid. Ar fi greșit să se exagereze me
ritele din trecut ale unor conducători numai 
pentru a pune istoria „de acord“ cu prezentul; 
aceasta ar duce la denaturarea adevărului 
istoric.

Trebuie să ținem seama de faptul că istoria 
este făurită de oameni, cu calitățile și defectele 
lor. în procesul luptei revoluționare, al mun
cii pentru construcția socialismului, în țara 
noastră s-au ridicat numeroși militanți care, 
într-o etapă sau alta, au jucat un rol de seamă 
în desfășurarea evenimentelor, au îndeplinit 
sarcini de răspundere în conducerea partidului 
și statului democrat-popular. în decursul ani
lor, unii dintre aceștia, în virtutea legilor 
firești ale naturii, n-au mai putut continua 
munca și lupta ; alții au săvîrșit greșeli care 
au atras îndepărtarea lor din funcțiile de 
răspundere pe care le dețineau și, uneori, chiar 
din partid. Istoria trebuie să prezinte întregul 
proces al luptei revoluționare în complexita
tea sa, să pornească de la analiza științifică 
a realității sociale, să înfățișeze faptele nu 
după dorințele subiective ale oamenilor, nu 
după nevoi politice de moment, după criterii 
de conjunctură, ci așa cum s-au petrecut ele, 
corespunzător adevărului vieții. (Aplauze) Este 
necesar să se analizeze și să se aprecieze cu 
maximum de obiectivitate contribuția pe care 
a adus-o fiecare militant, la timpul respectiv, în 
mișcarea muncitorească, în viața poporului. Va
loarea unei istorii cu adevărat științifice constă 
în înfățișarea obiectivă a faptelor, în inter
pretarea lor justă, constituind astfel o oglindă 
a conștiinței de sine a poporului, a claselor, 
înmănunchind experiența de viață și de luptă 
a maselor și a conducătorilor.

Drumul străbătut de forțele revoluționare 
ale poporului, de Partidul Comunist nu a fost 
întotdeauna neted și drept. în procesul luptei 
de clasă, al construcției socialismului, au tre
buit să fie înfrînte multe piedici și greutăți,

(Continuare In pag. a Il-a)

Prezidiul adunării festive

Mp''
Ì î

■ ■
f.. ■?

» 1
11 1

• <3



Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a .I-a)

au apărut lipsuri și greșeli, au avut loc și 
insuccese. In rîndul clasei muncitoare, al parti
dului s-au găsit însă totdeauna forțe capabile 

să asigure depășirea momentelor grele, învin
gerea dificultăților și mersul înainte spre so
cialism. (Aplauze puternice, îndelungate). Prin 
elanul și energia revoluționară a maselor, 
prin forța și capacitatea de luptă a 
partidului s-a asigurat victoria idealurilor 
înaintate ale clasei muncitoare, mersul 
înainte nestăvilit al societății noastre. Nu
mai înfățișînd întregul ansamblu de fapte 
și împrejurări care au jalonat lupta pentru 
răsturnarea vechii societăți și construirea so
cialismului, putem reda istoria mișcării revo
luționare, a partidului comunist în toată mă
reția sa, putem oferi noilor generații un izvor 
de învățăminte prețioase în munca pentru 
înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. 
(Vii aplauze)

Congresul al IX-lea a trasat sarcina elabo
rării istoriei partidului nostru de la începu
turile mișcării muncitorești din România și 
pînă azi, în strînsă legătură cu realitățile po
litice, economice și sociale ale fiecărei etape 
de dezvoltare a țării. Redînd lupta eroică 
desfășurată de clasa muncitoare, de țărănime, 
intelectualitate, de toți oamenii muncii fără

începuturile luptei revoluționare 
a clasei muncitoare din România; 

crearea și dezvoltarea 
mișcării socialiste

Tovarăși,

Din cele mai vechi timpuri, bogățiile solu
lui și ale subsolului, hărnicia, spiritul inventiv 
și capacitatea creatoare a poporului român au 
asigurat, în ciuda împrejurărilor istorice vi
trege, dezvoltarea continuă a forțelor de pro
ducție, progresul vieții materiale și spirituale 
a României- Datorită acțiunii legilor obiective 
ale dezvoltării societății, precum și luptei ne
curmate a forțelor sociale avansate, poporul 
nostru a mers mereu înainte, dovedindu-se în 
decursul veacurilor un puternic factor de pro
gres și civilizație în această parte a lumii, 
aducîndu-și contribuția la tezaurul creației 
materiale și spirituale a popoarelor, la înflo
rirea geniului uman.

Nenumărate pagini din istoria țării noastre 
sînt pline de luptele revoluționare ale țărani
lor, tîrgoveților, meșteșugarilor, cărturarilor, 
păturilor largi ale poporului care s-au ridicat 
de-a lungul secolelor, în repetate rînduri, îm
potriva asupririi și împilării străine, pentru 
dreptate socială, pentru neatîrnarea patriei. 
Datorită puternicei ascuțiri a contradicțiilor 
economice și sociale, ca urmare a apariției re
lațiilor de producție capitaliste, secolul al 
XlX-lea este dominat în țara noastră de pu
ternice frămîntări revoluționare. Răscoala 
populară condusă de Tudor Vladimirescu, re
voluțiile burghezo-democratice de la 1848 din 
Țara Românească, Moldova și Transilvania, 
Unirea Moldovei cu Țara Românească în 1859 
și formarea statului național român, 
reforma agrară din 1864, cucerirea indepen
denței naționale în 1877, au stimulat mersul 
înainte al societății, creșterea forțelor de pro
ducție ale țării. în a doua jumătate a secolului 
al XlX-lea, odată cu dezvoltarea relațiilor de 
producție capitaliste în țara noastră are loc 
începutul creării industriei. în procesul apari
ției și dezvoltării industriei capitaliste asistăm 
la nașterea unei noi clase sociale — proleta
riatul, căruia i-a revenit misiunea istorică de 
a duce mai departe lupta revoluționară a po
porului, de a elibera întreaga societate de ex
ploatare și asuprire, de a inaugura epoca 
dreptății sociale. (Aplauze puternice).

Existența formelor de producție feudale în 
agricultură stînjenea dezvoltarea relațiilor de 
producție capitaliste la sate, frîna evoluția 
întregii economii- In aceste condiții, lichidarea 
proprietății moșierești și împroprietărirea ță
ranilor se ridica cu o deosebită acuitate, ca o 
problemă fundamentală a progresului socie
tății.

în a doua jumătate a secolului al XlX-lea 
are loc pătrunderea capitalului străin în indu
stria României, acapararea principalelor ra
muri ale acesteia. Trusturile imperialiste stră
ine imprimă un caracter unilateral economiei, 
urmărind transformarea țării într-o sursă de 
materii prime ieftine și o piață de desfacere 
pentru produsele lor, se amestecă în treburile 
interne ale României, știrbind grav indepen
dența și suveranitatea țării.

Dezvoltarea forțelor de producție și schim
bările petrecute în relațiile de producție au 
dus la transformări adînci în structura de 
clasă a societății. Chiar și după reforma agra
ră din 1864 și alte reforme cu caracter bur- 
ghezo-democratic, moșierimea continua să de
țină puternice poziții în economia națională și 
în viața politică a țării; la sfîrșitul secolului 
trecut, peste jumătate din totalul suprafeței 
cultivabile a țării se afla în stăpînirea marilor 
proprietari funciari. Fiind legată de o formă 
de proprietate și de relații de producție înve
chite, depășite istoricește, moșierimea consti
tuia clasa cea mai reacționară a societății, ea 
se opunea cu înverșunare oricăror reforme și 
schimbări progresiste și democratice.

Masele țărănești, lipsite de pămînt și de 
drepturi politice, supuse exploatării duble a 
moșierilor și arendașilor capitaliști, vital inte
resate în lichidarea proprietății moșierești, se 
ridică continuu la luptă împotriva claselor ex
ploatatoare, pentru reforme economice și de
mocratice, pentru o viață mai bună. Țărăni
mea reprezenta o puternică forță progresistă 
a societății, dar, datorită lipsei de organizare, 
ea nu-și putea pune încă în valoare întregul 
potențial revoluționar.

Extinderea relațiilor capitaliste, procesul de 
dezvoltare a industriei fac să crească rolul 
burgheziei în viața politică și socială a țării. 
Clasa capitalistă era interesată în dezvoltarea 
economiei industriale, a comerțului și trans
porturilor, în folosirea științei și tehnicii în 
producție, ceea ce corespundea cerințelor 
obiective al progresului societății. în a 
doua jumătate a secolului al XfX-lea, 
numeroși gînditori și oameni politici de
monstrează necesitatea industrializării pentru 
progresul societății, pentru viitorul României 
și întărirea independenței sale, creînd un pu
ternic curent de opinie pentru reforme demo
cratice care să asigure dezvoltarea multilate
rală a țării.

Datorită condițiilor în care s a desfășurat 

deosebire de naționalitate, sub conducerea 
partidului comunist, cît și activitatea celor
lalte forțe progresiste, trebuie să ținem seama 
și de împrejurările grele în care s-a desfășu
rat această luptă, de înrîurirea pe care au exer
citat-o asupra mișcării revoluționare o serie 
de factori interni și externi din acea vreme. 
Reorganizarea recentă. în lumina criteriilor 
stabilite de Congres, a „Muzeului de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România“ constituie un 
început bun. Va trebui, desigur, să se conti
nue munca de cercetare în vederea îmbună
tățirii continue a prezentării faptelor și docu
mentelor din muzeu, astfel încît ele să redea 
cît mai complet și veridic istoria revoluțio
nară din țara noastră. (Aplauze)

Bogată în fapte mărețe și evenimente po
litice remarcabile, exprimînd devotamentul 
neclintit al comuniștilor pentru cauza poporu
lui, înaltul lor patriotism, istoria partidului 
nostru reprezintă un puternic mijloc de edu
care a membrilor săi, a întregului popor, în 
spiritul glorioaselor tradiții ale mișcării revo
luționare din România, ale luptei eroice duse 
de clasa muncitoare, de toate forțele patrio
tice, pentru democrație și socialism. (Vii a- 
plauze).

revoluția burghezo-democratică în România, o 
parte a burgheziei a pactizat din punct de ve- 
dere politic cu moșierimea, ceea ce a avut 
urmări negative asupra evoluției economice și 
sociale a țării. Totodată, ies tot mai mult în 
evidență limitele de clasă ale burgheziei, se 
intensifică exploatarea proletariatului, măsu
rile luate pentru îngrădirea drepturilor și li
bertăților maselor muncitoare. Cu toate aces
tea, burghezia, aflată în plină ascensiune, 
avea de îndeplinit încă un rol important în 
viața socială și politică a României-

Evenimentul cel mai important în această 
perioadă îl reprezintă afirmarea pe arena is
toriei a clasei muncitoare, forța cea mai îna
intată a societății, purtătoare consecventă a 
idealurilor de progres, de eliberare socială și 
națională a poporului român. (Vii aplauze). 
Prin natura sa de clasă, prin locul său în pro
ducția materială, proletariatul devine expo
nentul aspirațiilor întregului popor muncitor, 
interesele sale corespunzînd pe deplin cu intere
sele tuturor oamenilor muncii, cu cerințele 
obiective ale dezvoltării societății.

în cadrul societății românești din acea vre
me exista, de asemenea- o pătură mijlocie 
largă — alcătuită din mici meseriași, negustori 
și alte categorii sociale — care în mod obiec
tiv era interesată în dezvoltarea democratică 
a țării.

Ca urmare a progresului economiei, științei 
și culturii, se formează intelectualitatea țării; 
cu toate contradicțiile din atitudinea sa poli
tică, ea a jucat un rol de seamă în viața so- 
cial-politică a României.

Structura economică și socială la sfîrșitul 
secolului al XlX-lea și începutul secolului al 
XX-lea arăta că România se afla în. prima 
fază a dezvoltării capitalismului.

Analiza datelor economico-sociale demon
strează netemeinicia afirmațiilor unor istorici 
și economiști, potrivit cărora România intrase 
în acea perioadă în stadiul capitalismului mo
nopolist, devenind un stat imperialist. Proce
sul de concentrare și centralizare a producției 
și capitalului făcuse abia nrimii pași și era 
departe de a avea un rol dominant în viața 
economică și politică a României. Capitalul 
financiar se afla într-o formă incipientă ; sis
temul bancar și de credit era lovit puternic de 
marea finanță capitalistă internațională. Ro
mânia nu numai că nu exporta capital și nu 
participa la împărțirea pieții mondiale, dar se 
afla ea însăși în sfera de influență a marilor 
puteri imperialiste, făcea obiectul acestei îm
părțiri. Monopolurile imperialiste își disputau 
locul pe piața românească, iar o parte însem
nată a teritoriului țării noastre se afla încă 
sub ocupație străină.

Tovarăși,

Dezvoltarea luptei clasei muncitoare este 
legată indisolubil de apariția și răspîndirea în 
țara noastră a socialismului științific, a ideilor 
marxiste. Tradiția democratică din gîndirea 
românească, intensa activitate pe tărîm teore
tic desfășurată de gînditori progresiști și revo
luționari, ca NiColae Bălcescu, Cezar Bolliac, 
Mihail Kogălniceanu, C. A. Rosetti și alții, au 
creat un climat favorabil răspîndirii ideilor 
socialiste. încă de la începutul secolului al 
XlX-lea pătrunseseră în țara noastră ideile 
socialismului utopic, al cărui reprezentant de 
frunte era Teodor Diamant, inițiatorul falan
sterului de la Scăeni-Prahova din 1835 — 
figură reprezentativă a socialismului fourie- 
rist pe plan european. Odată cu crearea Inter
naționalei întîi, la activitatea căreia parti
cipă și socialiști români ca Mircea Rosetti, 
Gheorghe Panu, Vasile Conta, Zamfir Arbore, 
și odată cu crearea la Timișoara a unei secții 
a Internaționalei în frunte cu Gheorghe 
Ungureanu și Carol Farcaș, ideile socialiste 
încep să fie tot mai larg cunoscute în Ro
mânia.

O contribuție de prim ordin la răspîndirea 
marxismului în țara noastră, la formarea con
științei de clasă și maturizarea politică a pro
letariatului au adus-o publicațiile socialiste — 
„Contemporanul“, „Revista socială1, „Critica 
socială“, precum și unele studii originale ale 
gînditorilor români, ca de pildă „Ce vor socia
liștii români“, „Karl Marx și economiștii noș
tri“, „Concepția materialistă a istoriei“, 
„Anarhia cugetării“ și altele. O serie de repre
zentanți ai mișcării socialiste ca Iosif Nădejde, 
Ștefan Stîncă, Panait Mușoiu, Raicu-Ionescu 
Rion, Constantin Z. Buzdugan, abordează 
unele probleme importante ale evoluției so
ciale și politice a României în lumina socia
lismului științific.

1) Programul Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, București 1894. pag 7

2) . Lumea Nouă din 17 octombrie 189H
3) C Dobrogeana Ghen-a „Neolobiigi.a", Bucu

rești 1910, pag. 494.

O importanță deosebită în clarificarea pro
blemelor sociale ale țării are activitatea teo
retică desfășurată de Constantin Dobrogeanu- 
Gherea — una din cele mai proeminente fi
guri de gînditori socialiști ai țării noastre din 
acea vreme. Cu toate lipsurile și limitele sale, 
opera lui Dobrogeanu-Gherea ocupă un loc de 
mare însemnătate în istoria științelor s<> î de 

din România, în răspîndirea ideilor marxiste, 
în dezvoltarea concepției revoluționare a pro
letariatului.

Exploatarea exercitată de către capitaliștii 
autohtoni și trusturile imperialiste străine 
făcea ca condițiile de viață și muncă ale ma
selor muncitoare să fie deosebit de grele. 
Aceasta a dus la ascuțirea contradicțiilor din
tre proletariat și burghezie, a determinat 
amplificarea luptei de clasă între acestea, a 
accelerat organizarea clasei muncitoare din 
România. In a doua jumătate a secolului tre
cut — s-ar putea spune o dată cu nașterea 
clasei muncitoare — se formează primele or
ganizații profesionale și cercuri politice ale 
muncitorilor, apar primele znare muncitorești. 
Acțiunile greviste și demonstrațiile pentru 
revendicări economice, pentru cucerirea zilei 
de muncă de opt ore și a dreptului la orga
nizare, reflectă gradul de dezvoltare a con
științei politice de clasă a proletariatului. O 
puternică influență în viața socială a țării 
aveau campaniile politice inițiate de mișcarea 
muncitorească și socialistă pentru obținerea 
dreptului de vot universal. Din rîndurile pro
letariatului se ridică conducători ca Alexandru 
Ionescu, Constantin Olcescu și alții, care joacă 
un rol important în organizarea și îndrumarea 
mișcării muncitorești din țara noastră.

Crearea în 1893 a Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România constituie 
un moment de însemnătate istorică în dez
voltarea luptelor sociale din țara noastră, în 
organizarea clasei muncitoare pe plan națio
nal, începutul afirmării sale în principalele 
probleme care frămîntau viața social-politică 
a societății din acea vreme. (Aplauze puter
nice). înființarea Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România marchează intensifi
carea răspîndirii în cadrul mișcării noastre 
muncitorești a teoriei științifice despre lume și 
viață, elaborată de Marx și Engels, marii das
căli ai proletariatului internațional.

înscriind ca revendicări principale imediate 
ameliorarea stării materiale și intelectuale a 
muncitorilor, dreptul de grevă, de organizare, 
de întrunire, învățămînt general, ziua de 
muncă de 8 ore, programul Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din România afirmă, 
țotodată, pentru prima dată în istoria Româ
niei, necesitatea luptei pentru „desființarea 
proprietății private asupra mijloacelor de pro
ducție și prefacerea lor în proprietate socială“, 
„distrugerea societății burghez® și întemeierea 
societății socialiste“.l). Atitudinea mișcării 
socialiste împotriva monarhiei, pentru o repu
blică democratică, pentru realizarea egalității 
între toți cetățenii, indiferent de naționalitate, 
a contribuit la crearea unei largi opinii demo
cratice în România.

Ca pe întreg teritoriul țării, mișcarea mun
citorească din Transilvania se afirma cu tot 
mai multă putere. Crearea, începînd cu 1890, 
a organizațiilor locale ale Partidului Social- 
Democrat în Transilvania, intensificarea rela
țiilor dintre socialiștii din România și cei 
transilvăneni, unitatea tot mai strînsă a forțe
lor proletariatului de diferite naționalități, au 
constituit factori care au favorizat dezvoltarea 
mișcării muncitorești, crearea unității națio
nale a poporului român. (Vii aplauze).

încă de la începuturile sale, mișcarea mun
citorească s-a pronunțat pentru dezvoltarea 
industriei, cerînd promovarea unei politici 
vamale protecționiste și asigurarea calificării 
forței de muncă. „întemeierea industriei — 
scria ziarul socialist „Lumea Nouă“ — se im
pune la noi cu atîta seriozitate, încît nepă
sarea în această privință poate aduce cele mai 
mari nenorociri asupra țării. România nu 
poate rămîne o țară agricolă... trebuie creata 
în România industrie mare“2). Constantin 
Dobrogeanu-Gherea remarca faptul că dez
voltarea industriei constituie calea principală 
pentru înlăturarea rămînerii în urmă a țării, 
pentru deschiderea unor noi orizonturi socie
tății românești. „Acolo unde strigătul strident 
al sirenei — scria el — cheamă mulțimea 
muncitoare la muncă, acolo unde masele mun
citoare în mine răscolesc măruntaiele pămân
tului, unde ciocane uriașe spulberă blocuri de 
oțel, unde pădurea de coșuri înălțată spre cer 
anunță izbînda și victoria muncii omenești 
asupra naturii... acolo unde fierbe și spumegă 
lupta uriașă dintre muncă și capital, din care 
trebuie să nască o lume nouă -- acolo i£Sște 
viitorul !“3 *).

Sub înrîurirea ideilor mișcării socialiste, 
numeroși oameni de știință, artă și cultură se 
orientează în operele lor după ideile mate
rialiste, iau poziție împotriva nedreptăților 
sociale, își manifestă simpatia față de cauza 
poporului muncitor.

Intensitatea activității desfășurate de socia
liștii români atrage atenția opiniei publice 
mondiale, inclusiv a conducătorilor mișcării 
muncitorești internaționale. Friedrich Engels 
a remarcat cu satisfacție procesul de maturi
zare ideologică și politică a mișcării munci
torești din România, apreciind faptul că socia
liștii români adoptaseră în programul lor prin
cipiile de căpetenie ale teoriei marxiste.

Aflîndu-se la începutul afirmării sale, miș
carea socialistă din țara noastră avea și o serie 
de limite, în rîndurile ei persistau confuzii 
izvorîte din stadiul dezvoltării sociale, din 
lipsa de experiență și insuficienta maturizare 
ideologică, precum și din teoriile reformiste și 
practicile oportuniste predominante în cadrul 
Internaționalei a Il-a. Caracterul eterogen al 
partidului socialist, existența în conducerea sa 
a unor elemente nelegate de clasa muncitoare, 
inconsecvente din punct de vedere politic și 
ideologic, au determinat spre sfîrșitul secolului 
dezorganizarea acestuia. Partea înaintată a 
proletariatului, militanții revoluționari ca loan 
C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Mihail Gh. 
Bujor, Alecu Constantinescu, Vasile Anagnoste 
au dus însă mai departe mișcarea muncito
rească, reușind la începutul secolului al XX- 
lea să reorganizeze activitatea sindicală, iar 
apoi, în 1910, să refacă partidul socialist din 
România. Partidul Social-Democrat, „vlăstar 
al vechii rădăcini socialiste“, cum se intitula 
el, a inițiat și condus acțiunile muncitorești 
din acești ani, a făcut ca proletariatul să se 
afirme și mai mult ca cea mai înaintată forță 
politică din România.

O trăsătură caracteristică a vieții sociale 
din ultimele decenii ale secolului al XlX-lea 
și începutul secolului al XX-lea o constituie 
mișcările țărănești care au culminat cu marea 
răscoală din primăvara anului 1907. Prin am
ploarea și intensitatea ei, prin revendicările 
exprimate de masele țăranilor, răscoala din 
1907 a reliefat necesitatea acută a înlăturării 
relațiilor de producție feudale, a rezolvării 
problemei agrare în favoarea maselor largi 
ale țărănimii, a dezvăluit marile energii revo
luționare ale țărănimii, reprezentînd una din 
paginile glorioase ale luptei sociale a poporu
lui român.

Mișcarea muncitorească, preocupată de pro

blema agrară încă din secolul trecut, și-a ma
nifestat cu putere, în timpul răscoalei, solida
ritatea cu țărănimea, protestul împotriva re
presiunilor dezlănțuite de cercurile guver
nante, cerînd împroprietărirea țăranilor. Spri
jinul acordat de clasa muncitoare luptelor ță
rănimii prevestea zorii alianței muncitorești- 
țărănești care avea să devină cea mai puter
nică forță socială și politică a societății 

noastre. (Aplauze îndelungate)
Unul din marile evenimente care au domi

nat începutul secolului al XX-lea a fost răz
boiul mondial din 1914—191,8, dezlănțuit de 
către puterile imperialiste pentru împărțirea 
sferelor de influență ale lumii, acapararea de 
colonii și teritorii străine.

Partidul Social-Democrat din România s-a 
situat în rîndul partidelor și grupărilor de 
stingă din Internaționala a ■ Il-a care au con
damnat războiul imperialist și a avut un rol 
activ î-n organizarea conferinței > socialiste in
ternaționale de la Zimmerwald îndreptată'îm
potriva războiului. Dezvăluind primejdia ce a- 
menința România din partea ambelor tabere 
imperialiste, socialiștii români au militat pen
tru o politică de neutralitate. Clasa muncitoa
re s-a ridicat împotriva războiului, organizînd 
numeroase „greve, întruniri și demonstrații, 
printre care lupta eroică a muncitorilor-gală- 
țeni din iunie 1916. După doi ani de neutrali
tate. România burghezp-moșierească s-a ală
turat coaliției imperialiste a Antantei, care 
promitea satisfacerea dezideratului unității na
ționale.

Problema care frămînta profund clasele so
ciale, masele populare din România era fău
rirea statului național unitar — aspirație secu
lară a poporului român, necesitate legică a dez
voltării societății românești. (Aplauze puter
nice)

Așa cum arăta Lenin în ianuarie 1917, 
„...foarte mulți români și sîrbi (în raport cu 
numărul total al românilor și sîrbilor) locuiesc 
în afara granițelor statului „lor“, că în gene
ral „construcția de stat“ în direcția burghezo- 
națiorială nu s-a terminat în Balcani...“1).

în împrejurările prăbușirii Imperiului hab- 
sburgic, ale triumfului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, care a dat o puternică 
lovitură sistemului imperialist, a apărut posi
bilitatea încununării victorioase a luptei de 
eliberare națională a poporului nostru, pentru 
încheierea procesului de formare a statului pa- 
țîonal unitar român. (Vii aplauze) înfăptuirea 
unității statului român — operă a maselor 
largi din întreaga țară, a întregului nostru 
popor — a realizat cadrul național și social- 
economic pentru dezvoltarea mai rapidă a 
forțelor de producție; înmănuncherea laolal
tă a energiilor și capacităților creatoare ale 
poporului nostru a creat condiții favorabile 
activității forțelor progresiste ale societății,

Făurirea Partidului Comunist Român
și lupta sa pentru apărarea intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, împotriva 
fascismului, pentru independența patriei
Tovarăși,

Acțiunile desfășurate de clasa muncitoare în 
perioada avîntului revoluționar, greva genera
lă din octombrie 1920 au scos totodată în evi
dență necesitatea creării unui partid revoluțio
nar capabil să organizeze și să conducă prole
tariatul în lupta pentru îndeplinirea sarcini
lor sale istorice.

Procesul profund și rapid de radicalizare 
prin care trece mișcarea muncitorească din 
țara noastră în acești ani este însoțit de clari
ficări politice și ideologice, de hotărîrea de a 
rupe cu reformismul Internaționalei a Il-a. 
Marea majoritate a membrilor Partidului So
cialist din România se pronunță pentru trans
formarea partidului socialist în partid comu
nist și afilierea sa la Internaționala a IlI-a 
creată de Lenin, pentru adoptarea unei linii 
consecvent revoluționare. (Aplauze)

în toamna anului 1920 socialiștii români au 
trimis o delegație la Moscova pentru a dis
cuta problemele afilierii mișcării muncitorești 
din țara noastră la Internaționala Comunistă. 
In timpul discuțiilor cu reprezentanții Inter
naționalei a TII-a, Gheorghe Cristescu, Con
stantin Popovici, Eugen Rozvani, care făceau 
parte din delegația română, manifestîndu-și 
adeziunea la principiile leniniste cu privire la 
partidul de tip nou, au exprimat o serie de 
obiecții asupra aprecierilor date de Comintern 
situației din România, ca urmare a necunoaș
terii realităților din țara noastră. Totodată, ei 
au obiectat împotriva amestecului Cominter- 
nului în stabilirea componenței organelor de 
conducere ale Partidului Comunist din Româ
nia, considerînd că acesta este atributul inalie
nabil al partidului însuși.

La 8 Mai 1921 a avut loc la București Con
gresul care a consfințit transformarea Partidu
lui Socialist în Partidul Comunist din Româ
nia. (Aplauze puternice îndelungate). Avînd 
pe ordinea de zi probleme și documente 
de importanță fundamentală pentru miș
carea muncitorească, printre care progra
mul și statutul partidului, problema agrară și 
altele, Congresul a dezbătut darea de seamă 
privind activitatea partidului, raportul asupra 
afilierii la Internaționala Comunistă. Printre 
participanții la Congres se numărau militanți 
de seamă ai mișcării socialiste — Gheorghe 
Cristescu, care pînă la Congresul al IlI-lea a 
fost secretar general al Partidului Comunist 
din România, Alexandru Dobrogeanu-Gherea, 
Andrei Ionescu, Dumitru Grofu, Gheorghe Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Stoica, Constantin 
Mănescu. Mihail Cruceanu și alții.

La Congres majoritatea covîrșitoare a de- 
legaților au votat pentru crearea partidului 
comunist și afilierea iui la Internaționala Co
munistă fără rezerve, iar o parte au votat pen
tru înființarea partidului comunist și afilierea 
lui la Internaționala Comunistă, exprimînd 
rezerve în ceea ce privește obligativitatea ho- 
tărîrilor Internaționalei Comuniste pentru 
partidele componente. Se poate spune, deci, că 
în unanimitate Congresul din mai 1921 a 
hotărît transformarea Partidului Socialist în 
Partidul Comunist din România. (Aplauze pu
ternice).

Crearea partidului comunist — detașamen
tul de avangardă al clasei muncitoare — pe

1) V. T. Lenin: Opere complete, vot 30, ediția a. 
Il-a, Editura rblaiea pag. 3f>3 

mișcării muncitorești revoluționare. (Aplauze 
îndelungate)

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
făurirea primului stat socialist din lume au des
chis în istoria omenirii epoca revoluțiilor pro
letare, epoca trecerii de la capitalism la socia
lism. (Aplauze) Victoria proletariatului din 
Rusia, condus de Partidul Comunist făurit de 
Lenin, ideile lui Octombrie au stimulat spiri
tul revoluționar al clasei muncitoare, al mase
lor largi populare de pe toate meridianele glo
bului, răsunînd ca un îndemn înflăcărat la 
lupta pentru realizarea aspirațiilor lor de li
bertate și progres, pentru eliberare socială și 
națională. (Vii aplauze)

Muncitorimea română și-a exprimat, în ca
drul a numeroase manifestații și demonstrații 
de masă, solidaritatea cu proletariatul victo
rios din Rusia. Mii și mii de muncitori români, 
care se aflau evacuați cu întreprinderile pe te
ritoriul Rusiei și mulți din prizonierii români, 
foști ostași în armata austro-ungară, au format 
batalioane revoluționare, unități militare, lup- 
tînd cu devotament și abnegație pentru cauza 

■ revoluției. (Vii aplauze)
Adîncirea contradicțiilor social-economice ale 

regimului burghezo-moșieresc, cauzată de dis
trugerile războiului, de dezorganizarea activi
tății economice și înrăutățirea situației mate
riale a maselor largi populare, determină în anii 
1918—1920 o creștere impetuoasă a avîntului 
și combativității revoluționare a maselor mun
citoare. Subliniind faptul că „revoluția rusă 
a făcut primul pas“ pe calea victoriei proleta
riatului pe scară mondială, că „de azi începe o 
nouă eră în istoria lumii“, socialiștii români 
arătau că „eliberarea noastră poate și trebuie 
să fie numai opera noastră proprie“. ’) Puter
nica demonstrație de la 13 decembrie 1918 din 
București, numeroasele greve, mitinguri - și 
mari manifestații, în timpul cărora nu o dată 
masele au ajuns să stăpânească strada, au de
monstrat intensificarea și caracterul organizat 
al luptei proletariatului, voința sa de a cuceri, 
pe cale revoluționară, drepturi și libertăți de
mocratice, de a imprima dezvoltării sociale o 
orientare corespunzătoare intereselor celor ce 
muncesc.

O importanță deosebită are greva generală 
din 1920, care cuprinde pentru prima oară în
tregul proletariat român în lupta împotriva 
claselor exploatatoare. Prin amploarea și com
bativitatea sa revoluționară, greva generală a 
fost cel mai important moment din istoria 
luptelor de clasă din România ; ea a zguduit 
puternic însăși temelia regimului burghezo- 
moșieresc. Clasa muncitoare s-a afirmat ca o 
forță națională în stare să-și asume rolul de 
conducător al întregului popor în lupta pentru 
transformarea revoluționară a societății, să 
conducă destinele întregii națiuni. (Aplauze 
puternice) 

baza ideologiei marxist-leniniste, a constituit 
un moment de cea mai mare importanță5 în 
istoria proletariatului din România. Prin 
aceasta lupta revoluționară se ridică pe 
o treaptă superioară, se dă un puternic 
avînt procesului de clarificare ideologică, 
politică a mișcării muncitorești, dezvol
tării conștiinței de clasă a proletariatului și 
celorlalte mase muncitoare ale poporului. Con- 
tinuînd lupta de veacuri pentru eliberarea so
cială și națională, cele mai bune tradiții ale 
mișcării muncitorești și socialiste din Româ
nia, partidul comunist este în noile condiții 
istorice exponentul'fidel al intereselor clasei 
muncitoare, ale întregului popor (Vii aplauze) 
începînd din acest moment, clasa munci
toare, sub conducerea partidului comunist, 
a fost prezentă și și-a spus cuvîntul în toa- 
'te evenimentele mai importante ale țării, 
s-a situat în fruntea luptei pentru progres 
social. (Aplauze) încă din primii ani ai 
existenței sale, partidul comunist a fost nevoit 
să înfrunte prigoana dezlănțuită de clasele do
minante. Din rîndurile partidului au căzut în 
lupta revoluționară, răpuși de gloanțele plu
toanelor de execuție, exterminați în temnițe, 
mij Și mii de luptători revoluționari. Teroarea 

‘dușmanului de clasă nU a reușit însă să în- 
frîngă voința de luptă a comuniștilor și celor
lalți patridți. Ei au continuat să țină sus stea
gul luptei pentru apărarea intereselor oame
nilor muncii, să conducă clasa muncitoare, în
tregul popor la victoria asupra fascismului, pe 
calea făuririi României Socialiste. (Aplauze 
puternice)

In memoria eroilor revoluționari și patrioți 
cate și-au închinat viață cauzei libertății' și 
fericirii poporului, victoriei socialismului, și 
au căzut în luptă, propun să păstrăm un mo
ment de reculegere. (Asistența, în picioare, 
păstrează un moment de reculegere).

Tovarăși,

Dezvoltarea forțelor de producție în Româ
nia după primul război mondial a avut loc 
în condițiile crizei generale a capitalismului, 
care și-h pus amprenta și asupra vieții econo
mice din țara noastră.

Datorită marilor distrugeri și dezorganizării 
întregului aparat de producție și circulație 
provocate de război și de jaful ocupanților ger
mani, problema economică dominantă era 
acum aceea a refacerii și punerii în funcțiune 
a potențialului economic existent pe întregul 
teritoriu al țării. După atingerea nivelului an
tebelic în principalele ramuri de producție în 
1924, urmează o perioadă caracterizată prin 
accelerarea dezvoltării industriei și a întregii 
economii.

între anii 1923—1929 industria românească 
cunoaște un avînt însemnat și se diversifică, 
deși ca structură continuă să predomine indus
tria bunurilor de consum și industria extrac
tivă. Sporește volumul capitalului investit, se 
îmbunătățește înzestrarea tehnică a întreprin
derilor ; ca urmare se ridică ponderea indus
triei în produsul social și în venitul național.

în același timp, această perioadă se carac
terizează prin intensificarea procesului de con
centrare și centralizare a capitalului și prin 
accentuarea opoziției marii burghezii autoh-

(Continuare in pag. a III-a)

1) Documente din istoria mișcării muncitorești 
din Româaiu (l'>16 1921), Editura Politică 1966, 
pag. 71, 72.
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tone împotriva capitalului străin, prin întări
rea poziției sale într-o serie de ramuri ale in
dustriei și circulației ; în același timp, mono
polurile internaționale dețin o pondere impor
tantă în economia României.

Cu toată creșterea înregistrată în economie 
în această perioadă, România continuă să ra
mina o țară slab dezvoltată din punct de ve
dere industrial. Datele recensămîntului din 
1930 arată că din populația activă a țării nu
mai 10,2 la sută era ocupată în industrie, iar 
78,2 la sută în agricultură. Dezvoltarea pro
ducției a fost totodată însoțită de creșterea ex
ploatării clasei muncitoare, salariile muncitori
lor români fiind cu mult sub salariile plătite în 
țările capitaliste avansate.

Printre problemele social-economice ce se 
cereau rezolvate la sfîrșitul războiului, cea mai 
arzătoare pentru asigurarea mersului înainte 
al României era problema agrară. Sub presiu
nea marilor frămîntări sociale și a necesități
lor economice obiective, burghezia înfăptuie
ște în 1921 reforma agrară, care duce la ex
proprierea a peste 6 milioane de hectare, adi
că circa 66 la sută din întreaga suprafață de 
pămînt deținută de moșierime. Reforma agra
ră din 1921 dă impuls dezvoltării capitalis
mului în agricultură, slăbește puterea eco
nomică a moșierimii, reduce rolul jucat de a- 
ceastă clasă în viața politică și socială a Ro
mâniei. Totodată, la sate se accentuează di
ferențierea țărănimii, se adîncesc contradicții
le social-economice, crește rolul economic al 
burgheziei sătești.

In anii 1920—1929, paralel cu întărirea pu
terii economice, asistăm și la întărirea domi
nației politice a marii burghezii industrial-fi- 
nanciare, la accentuarea caracterului reacțio
nar al puterii de stat burghezo-moșierești. Ur
mărind să-și asigure maximum de profit, cla
sele dominante și imperialiștii străini intensi
fică exploatarea maselor populare, restrîng 
drepturile și libertățile democratice ; reprima
rea și înăbușirea mișcării revoluționare cul
minează prin interzicerea în 1924 a partidului 
comunist.

Trebuie remarcat faptul că în fața politicii 
reacționare a capitalului, clasa muncitoare se 
găsea dezbinată ca urmare a faptului că după 
Congresul din 1921 gruparea de dreapta a fos
tului partid socialist care s-a opus creării par
tidului comunist a trecut la constituirea Par
tidului Social-Democrat. Aceasta a dus la scin
darea unității clasei muncitoare pentru o lungă 
perioadă de timp, cu repercusiuni dintre cele 
mai grave asupra luptelor revoluționare și 
democratice din România.

Desfășurîndu-și activitatea în condițiile ile
galității, partidul comunist a împletit munca 
ilegală cu cea legală, creînd o serie de orga
nizații cum sînt sindicatele unitare și Blocul 
Muncitoresc Țărănesc care au desfășurat o 
largă activitate politică în rîndul muncitori
lor și țăranilor. în același timp, partidul își 
îndreaptă eforturile spre închegarea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, spre crearea 
alianței muncitorești-țărănești.

Congresele al II-lea, al III-lea și al IV-lea 
ale partidului, ținute în această perioadă, o- 
glindesc preocupările din rîndurile partidului 
pentru clarificarea unor probleme ideologice 
și politice, pentru cristalizarea liniei generale 
politice, a tacticii și strategiei sale ; se depun 
eforturi în vederea consolidării organizatorice 
și întăririi legăturilor partidului cu masele 
largi.

Acest proces se desfășoară însă anevoios, 
datorită atît moștenirii ideologice din vechea 
mișcare socialistă, cît și condițiilor în care era 
nevoit partidul să-și desfășoare activitatea și 
care împiedicau dezbaterea largă și principială 
în partid a problemelor social-economice ale 
dezvoltării României. La aceasta trebuie adău
gate consecințele negative ale practicilor Co- 
minternului de a numi cadrele de conducere 
ale partidului, inclusiv secretarul general, 
dintre oameni din afara țării, care nu cunoș
teau viața și preocupările poporului român. 
Membrii mai vechi ai partidului își amintesc 
c.ă la Congresele al IV-lea și al V-lea au fost 
desemnați ca secretari generali ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist din România 
doi militanti ai altor partide comuniste. Dacă 
amintim că și alți conducători ai partidului 
nostru au fost desemnați în acea vreme din 
rîndul unor oameni care nu trăiau în România 
și nu cunoșteau condițiile sociale și politice ale 
țării, ne dăm seama ce daune a provocat a- 
ceastă practică luptelor revoluționare din țara 
noastră din acea perioadă. Confuziile ideologice 
din acea vreme din mișcarea muncitorească, 
existența unor elemente mic burgheze carie
riste în partid, cît și practicile arătate mai sus 
au dus la izbucnirea luptelor fracționiste din 
1929, care au dezorganizat grav activitatea 
partidului, aducîndu-1 la un pas de lichidare 
tocmai în perioada ofensivei capitaliste împo
triva maselor populare, în ajunul unor mari 
bătălii de clasă.

O etapă importantă în dezvoltarea Partidu
lui Comunist din România o constituie Con
gresul al V-lea, ținut în 1931, în plină criză 
economică. El a făcut o analiză mai aprofun
dată situației economice și politice din Româ
nia, a raporturilor între clasele și forțele poli
tice, stabilind că România se găsea în perioa
da desăvîrșirii revoluției burghezo-democrati- 
ce, că proletariatului îi revenea sarcina istori
că de a organiza, în alianță cu țărănimea mun
citoare, răsturnarea regimului burghezo-mo- 
șieresc și trecerea treptată la revoluția socia
listă. Pe baza acestei concluzii, Congresul al 
V-lea a stabilit linia generală, strategia și 
tactica partidului. El a pus capăt luptei frac
ționiste, a luat măsuri de întărire organizato
rică a partidului, de dezvoltare a legăturilor 
sale cu masele largi ale oamenilor muncii.

Congresul al V-lea a orientat partidul spre 
intensificarea eforturilor în vederea realiză
rii frontului unic muncitoresc, întăririi uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, a preco
nizat noi forme de luptă pentru organizarea 
maselor largi în scopul apărării intereselor lor 
economice și politice.

în același timp este necesar de relevat că 
în aprecierile Congresului al V-lea al Parti
dului Comunist din România au continuat să 
se manifeste o serie de confuzii și interpretări 
greșite în probleme importante privind linia 
politică generală, strategia și tactica partidu
lui cum sînt : problema țărănească, problema 
națională și altele.

Deși în țara noastră țărănimea avea o mare 
pondere socială, iar rezolvarea problemei a- 
grare pe calea exproprierii moșierilor și îm
proprietăririi țăranilor era hotărîtoare pentru 
desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice 
și trecerea la revoluția socialistă, în partid a 
dăinuit mult timp lozinca greșită a „națio
nalizării pămîntului“, a colectivizării agricul
turii prin „obști sătești“, în condițiile orîndui- 
rii burghezo-moșierești.

Congresul al V-lea a renunțat ce-i 
drept la aceste teze greșite și a pus 
lozinca justă a exproprierii marilor mo
șieri și împărțirii pămîntului fără plată 
la țărani. în același timp, el nu a reușit 

însă să clarifice pînă la capăt poziția parti
dului față de diferitele pături ale țărănimii 
în perioada desăvîrșirii revoluției burghezo- 
democratice, preluînd în mod mecanic lozinci 
corespunzătoare altor țări și altor condiții; nu 
a elaborat un program clar al perspectivelor 
de dezvoltare a agriculturii românești. Acea
sta a împiedicat în acea vreme partidul să des
fășoare o activitate largă și să-și sporească 
influența politică în masele țărănimii, să în
făptuiască alianța muncitorească-țărănească. 

în partid și-au făcut loc aprecieri eronate 
cu privire la unele partide și grupări politice 
din țară. Aprecierea Partidului Social-Demo
crat și a Partidului Socialist Independent — 
în activitatea cărora existau desigur concep
ții reformiste și multe practici greșite — ca 
agenturi ale claselor dominante a dăunat cau
zei creării frontului unic muncitoresc. S-a ma
nifestat o atitudine sectară față de grupările 
de stînga democratice din cadrul unor partide 
burgheze, calificate fără discernămînt drept 
fasciste sau fascizante. Aceasta a împiedicat 
partidul, într-o anumită perioadă, să aprecie
ze în mod obiectiv raportul de forțe pe arena 
politică a țării, să-și concentreze lupta împo
triva vârfurilor reacționare ale partidelor bur
ghezo-moșierești, și în primul rînd contra or
ganizațiilor fasciste în ascensiune.

Intr-o serie de documente, rezoluții, hotă- 
rîri ale Congreselor III, IV și V, România a 
fost apreciată în mod greșit ca „un stat tipic 
cu multe națiuni“, creat pe baza „ocupării 
unor teritorii străine“. Apreciindu-se nejust 
procesul de formare a statului național, în aces
te documente șe stabilea sarcina desfășurării u- 
nei permanente și intense activități în vederea 
așa-zisei „eliberări de sub imperialismul ro
mân“ a „popoarelor asuprite“, pe baza prin
cipiului dreptului națiunilor la autodetermi
nare pînă la despărțirea lor totală de statul 
existent. Introducerea în documentele parti
dului a lozincii autodeterminării pînă la des
părțirea de statul unitar, indicațiile date parti
dului de a lupta pentru ruperea de România 
a unor teritorii locuite, în covîrșitoarea lor 
majoritate, de români, nu țineau seama de 
condițiile concrete ale României — stat uni
tar. Ele erau profund greșite, îndemnau, de 
fapt, la dezmembrarea statului național și la 
destrămarea poporului român. învățătura 
marxist-leninistă proclamă dreptul popoarelor 
la autodeterminare nu în scopul destrămării 
statelor naționale constituite, ci, dimpotrivă, 
în vederea eliberării popoarelor asuprite și 
constituirii lor în state naționale suverane, în 
conformitate cu voința și hotărîrea maselor 
largi populare. (Aplauze puternice) Aceste apre
cieri și lozinci au fost părăsite în anii urmă
tori ca nejuste, în documentele partidului din 
anii 1938—1939 luîndu-se poziție fermă pen
tru apărarea unității naționale, a independen
ței și suveranității patriei. (Vii aplauze)

Tezele și lozincile eronate întîlnite în docu
mentele partidului în această perioadă s-au 
datorat lipsei unei analize aprofundate a isto
riei poporului român, a dezvoltării economico- 
sociale și a raportului de forțe din țara noa
stră, cît și însușirii mecanice a unor teze ela
borate în afară ca urmare a practicilor Co- 
minternului care stabilea directive ce nu ți
neau seama de realitățile concrete din țara 
noastră, dădeau orientări tactice și indicații 
ce nu corespundeau condițiilor economice, so- 
cial-politice, naționale din România.

Consecințele negative ale acestor practici și 
metode aplicate în acea perioadă în mișcarea 
muncitorească din țara noastră demonstrează 
ce importanță uriașă are pentru lupta revo
luționară respectarea neștirbită a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora politica de sine 
stătător, el singur fiind în măsură să cunoască 
realitățile din țara respectivă, să aprecieze în 
mod obiectiv sarcinile politice din fiecare 
etapă. (Aplauze puternice)

Cu toate lipsurile și greșelile arătate, Con
gresul al V-lea a grăbit procesul de maturi
zare ideologică și politică a clasei muncitoare, 
de întărire organizatorică a partidului, făcînd 
să crească rolul partidului comunist în orga
nizarea luptelor sociale viitoare, împotriva 
fascismului și războiului.

Tovarăși,

După cum se știe, în 1929 începe criza eco
nomică mondială care zguduie întreaga lume 
capitalistă- Producîndu-se pe fondul crizei ge
nerale a capitalismului, criza economică din 
1929—1933 cuprinde toate ramurile de activi
tate și toate țările capitaliste, accentuînd și 
mai mult instabilitatea lumii burgheze, făcînd 
să crească valul luptei revoluționare a oame
nilor muncii. în România criza de suprapro
ducție a fost agravată de o serie de factori 
de ordin intern și extern, printre care acela 
că în economia noastră predomina o agricul
tură înapoiată, cu puternice rămășițe feudale. 
La aceasta se adaugă creșterea datoriilor ex
terne ale țării, acapararea unor întreprinderi 
importante de către capitalul străin, scăderea 
catastrofală a prețurilor produselor destinate 
exportului, concomitent cu menținerea la un 
nivel ridicat a prețurilor produselor importa
te. în țara noastră criza a dus la scăderea 
producției în toate ramurile industriei, cu ex
cepția industriei petroliere, care se găsea în 
mîna monopolurilor străine, unde producția a 
crescut. Apogeul crizei este atins în 1932, cînd 
indicele general al producției industriale scade 
din punct de vedere valoric la 57,7 la sută 
față de 1929. în mod deosebit a scăzut pro
ducția industriei carbonifere și a industriei 
prelucrătoare. în 1933 capacitățile de produc
ție erau nefolosite în proporție de 73 la sută 
la fontă*. 43 la sută la oțel, 77 la sută în in
dustria lemnului etc. Ca urmare șomajul a 
căpătat în 1932 o extindere fără precedent, 
ajungînd la circa 35 la sută din totalul sala- 
riaților. în perioada crizei are loc un proces 
continuu de ruinare a întreprinderilor in
dustriale mici și mijlocii, ,de centralizare a 
capitalului.

Capitaliștii străini și români au căutat să 
arunce greutățile economice provocate de criză 
pe spatele oamenilor muncii, intensificînd ex
ploatarea acestora, reducînd salariile, aplicînd 
așa-zisele „curbe de sacrificiu“.

Criza a dus la ruinarea a milioane de pro
ducători agricoli mici și mijlocii și la accentua
rea degradării agriculturii. Prețurile produse
lor agricole au scăzut, în timp ce prețurile 
mărfurilor industriale s-au menținut la un ni
vel relativ ridicat. Acest decalaj a agravat 
situația maselor țărănimii, restrîngînd totodată 
piața pentru mărfurile industriale.

Criza economică a fost însoțită de o criză 
politică a regimului burghezo-moșieresc, con
cretizată în schimbarea și remanierea continuă 
a guvernelor.

Concesiile acordate capitaliștilor străini 
adînceau starea de dependență economică și 
politică a țării, reprezentanții puterilor impe
rialiste dictînd în mare măsură politica internă 
și externă a României.

în această perioadă de adînci frămîntări so
ciale, partidul comunist își întărește legăturile 
cu masele ; crește influența sa în rîndurile 

muncitorimii, țărănimii, intelectualității, tine
retului, femeilor, oamenilor muncii de toate 
naționalitățile, se stabilesc legături și se duc 
acțiuni comune cu organizații ale Partidului 
Social-Democrat, Partidului Socialist Indepen
dent și cu ale altor grupări politice. O dovadă a 
acestei influențe crescînde o constituie faptul 
că, la alegerile din 1931, Blocul Muncitoresc 
Țărănesc obține o victorie însemnată, cîștigînd 
5 locuri de deputați în parlamentul țării.

Partidul comunist organizează o intensă 
muncă politică în rîndul maselor muncitoare, 
a unor largi pături sociale care se ridicau îm
potriva pregătirilor de război și a fascismului, 
pentru alianță cu Uniunea Sovietică.

în anii 1929—1933 păturile largi populare, în 
frunte cu clasa muncitoare, desfășoară ample 
lupte sociale împotriva ofensivei capitalului și 
monopolurilor străine. în perioada crizei eco
nomice, acțiunile muncitorești își sporesc forța 
și combativitatea, cuprind noi categorii ale 
proletariatului, îmbină tot mai mult revendi
cările economice cu obiectivele politice. Docu
mente oficiale ale vremii arată că în 1929 
numărul conflictelor de muncă s-a ridicat la 
317, cuprinzînd peste 105 000 persoane. între 
anii 1929—1932 au avut loc 377 de greve, la 
care participă muncitori din 1 054 de între
prinderi ; grevele însumează circa 845 000 zile 
de lucru. Pe lîngă acestea, se înregistrează 
840 conflicte latente de muncă într-un mare nu
măr de întreprinderi.

Prima mare bătălie de clasă din șirul lupte
lor sociale din această perioadă o constituie 
luptele minerilor de la Lupeni din 1929. Par
ticipă, de asemenea, la acțiuni greviste de mare 
amploare metalurgiștii din București, Arad, 
Reșița, Brașov, textiliștii din Buhuși și Cluj, 
muncitorii forestieri din Valea Mureșului, mi
nerii din Livezeni, Doicești și Aninoasa, petro
liștii din Valea Prahovei, muncitorii portuari 
din Constanța, Brăila, Turnu Severin, precum 
și alte mii de muncitori de pe întreg cuprin
sul țării.

în desfășurarea luptelor din această perioa
dă au apărut forme noi de organizare și mo
bilizare a maselor. O importanță deosebită a 
avut crearea comitetelor de acțiune, a comite
telor de grevă, de întreprindere, alcătuite din 
comuniști, socialiști-independenți, social-de- 
mocrați și muncitori fără partid, pe baza 
cărora se creează în numeroase întreprinderi 
și localități frontul unic muncitoresc de jos, 
se realizează unitatea de acțiune a muncitori
lor. în acțiunile organizate în această perioadă 
apar forme noi mai evoluate de luptă : de
monstrații de stradă pentru solidarizarea cu 
greviștii, organizarea gărzilor de autoapărare, 
ocuparea întreprinderilor de către greviști.

împovărați de datorii și impozite, țărani din 
județele Botoșani, Romanați, Sălaj, Sibiu, Gorj, 
Bihor și altele se ridică împotriva exploatării, 
a jugului fiscal, a abuzurilor autorităților, 
ajungînd la ciocniri cu jandarmii. Au loc, de 
asemenea, acțiuni revendicative ale învățăto
rilor și funcționarilor publici, studenților, inva
lizilor, văduvelor, pensionarilor.

Luptele din acești ani culminează cu marile 
bătălii revoluționare ale ceferiștilor și petro
liștilor din ianuarie—februarie 1933. Organiza
torul. și conducătorul acestor importante ac
țiuni muncitorești a fost partidul comunist — 
organele și organizațiile sale locale, celulele 
din fabrici,și ateliere.

în 1932, conferința pe țară a muncitorilor 
ceferiști a ales un Comitet Central de acțiune, 
a cărui sarcină era coordonarea activității co
mitetelor de acțiune locale în vederea declan
șării concomitente a grevei în rîndul tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii de la C.F.R. 
Din Comitetul Central de acțiune făceau parte 
delegați ai muncitorilor din principalele centre 
feroviare, iar ca secretar a fost ales Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care a primit din partea parti
dului însărcinarea de a conduce activitatea 
acestui comitet.

în organizarea acțiunilor muncitorești din 
București o activitate intensă a desfășurat Co
mitetul de partid al Capitalei. Sub conducerea 
sa, Comisia sindicală locală, al cărei secretar 
era Dumitru Petrescu, joacă un rol însemnat 
în pregătirea și desfășurarea luptei greviste, 
în organizarea solidarității cu greviștii a oa
menilor muncii din București.

Acțiunile muncitorilor greviști de la Grivița 
s-au desfășurat sub conducerea nemijlocită a 
organizațiilor de partid din Ateliere. Un rol 
important în pregătirea luptei l-a avut sindi
catul muncitorilor, iar în timpul grevei comi
tetul de grevă și cel de acțiune. în cursul des
fășurării grevelor s-au evidențiat zeci și zeci 

în timpul adunării /estive

de activiști revoluționari, membri și nemembri 
de partid care au luat parte activă la lupte, 
printre care au fost Constantin Doncea; pre
ședintele-Comitetului sindical și al Comitetu
lui de grevă, Dumitru Popa, Chivu Stoica, 
Constantin Mardare, Vasile Bîgu și alții.

Luptele de la Grivița din februarie 1933, în 
cursul cărora muncitorii ceferiști au înfruntat 
cu eroism forțele represive ale regimului bur
ghezo-moșieresc, au relevat combativitatea re
voluționară a acestui detașament al clasei 
muncitoare, hotărîrea sa de a-și apăra intere
sele vitale. Deși au căpătat un caracter de 
masă, luptele ceferiștilor n-au cuprins însă 
toate categoriile de salariați, ca de exemplu 
pe cei de la tracțiune și mișcare ; grevele de la 
Iași, Cluj, Oradea,- Galați, Pașcani nu s-au de
clanșat concomitent cu cea de la Grivița, iar 
într-o serie de centre feroviare ca Brașov, 
Constanța, Timișoara, Buzău, Arad nu au avut 
loc greve. Aceasta a făcut ca amploarea lupte
lor să nu fie în întreaga țară pe măsura avîn- 
tului revoluționar din acea perioadă.

O mare amploare au avut și luptele desfășu
rate în ianuarie—februarie 1933 de muncitorii 
petroliști din Valea Prahovei. Largul caracter 
de masă al acestor acțiuni, la care participă 
mii și mii de oameni ai muncii, formele deo
sebit de ascuțite ale luptelor, care au culminat 
cu ocuparea centrului orașului Ploiești de către 
mase, au demonstrat înalta combativitate a 
acestui detașament al proletariatului român. 
Rolul conducător al acțiunilor revoluționare 
din Valea Prahovei l-a 'avut Comitetul jude
țean al Partidului Comunist din România, care 
s-a sprijinit pe activitatea organizațiilor sindi
cale locale, pe comitetele de grevă, și de acțiu
ne, din rîndul cărora făceau parte muncitori 
din toate categoriile. în cursul luptelor, din 
rîndul muncitorilor greviști s-au ridicat zeci.și 
zeci de activiști care s-au situat cu curaj în 
fruntea maselor. Printre cei care au luat parte 
la conducerea acțiunilor revoluționare din Va
lea Prahovei au fost Gheorghe Vasilichi, secre
tarul Comitetului județean al Partidului Co
munist, Tănase Avramescu, Constantin Nico- 
la.escp, Constantin Mănescu, Mihail Moraru 
și alții.

Luptele de clasă din perioada crizei econo
mice, și mai ales . luptele din ianuarie—fe
bruarie 1933, au constituit un moment de o deo- 

■ sebită importanță în istoria mișcării noastre 
muncitorești, au avut o profundă înrâurire 
asupra vieții politice și sociale din România. 
Ele au dat o puternică lovitură claselor ex
ploatatoare, au frînat ofensiva capitalului îm
potriva drepturilor economice și politice ale 
oamenilor muncii. Desfășurate la scurtă vre- 
me după instaurarea dictaturii fasciste hitle- 
riste în Germania, luptele proletariatului ro
mân din 1933 au avut și o însemnătate inter
națională, înscriindu-se printre primele mari 
acțiuni ale proletariatului mondial împotriva 
fascismului.

în bătăliile de clasă purtate în anii 1929— 
1933, clasa muncitoare, în frunte cu partidul 
comunist, s-a afirmat eu putere pe arena isto
riei ca cea mai înaintată forță a societății ro
mânești, avangarda luptei întregului popor îm
potriva pericolului fascist, pentru drepturi eco
nomice și politice, pentru democrație, inde
pendență și suveranitate națională. (Aplauze 
puternice). în cursul desfășurării luptelor, pre
cum și în perioada care le-a urmat, s-au întărit 
legăturile partidului cu masele, au crescut rîn
durile partidului, în special din masele cele mai 
combative ale clasei muncitoare, a sporit rolul 
elemențeTor muncitorești în partid, îh conduce
rea' sa. S-a extins considerabil influența parti
dului'.în mase, s-a ridicat prestigiul său politic 
și s-a îmbogățit experiența lui revoluționară. în 
viitoarea luptelor s-au format și s-au călit nu
meroși activiști și militanți revoluționari, ca
dre legate de clasa muncitoare, de interesele și 
năzuințele poporului nostru, care au jucat un 
rol important în organizarea și conducerea 
luptelor de clasă din anii următori, în înfăptu
irea insurecției armate, în construcția societății 
socialiste. (Aplauze)

Tovarăși,

După ieșirea din criza economică, producția 
industrială , și agricolă cunoaște o continuă 
creștere, atingînd în 1938 cel mai înalt nivel 
cunoscut în orînduirea burghezo-moșierească. 
Se accentuează procesul de concentrare a ca
pitalului și a producției, îndeosebi în industria 
grea, extractivă și prelucrătoare, de formare a 
monopolurilor, care încep să joace un rol do
minant în viața economică și politică a țării.

La sate, rămășițele semifeudale frînau dez

voltarea forțelor și relațiilor de producție, 
agricultura rămînînd domeniul cel mai slab 
al economiei românești. Se adîncea pro
cesul de diferențiere a țărănimii, numărul ce
lor care-și pierdeau pămîntul în favoarea mo
șierilor și chiaburilor crescînd mereu.

Dezvoltarea economică a țării era în bună 
măsură încetinită și de faptul că o importantă 
parte, a venitului național, produs prin truda 
poporului român, continua să fie însușită de 
monopolurile străine care dețineau poziții pu
ternice în economia românească. Potrivit unor 
calcule estimative, în ajunul celui de-al doilea 
război mondial capitalul străin deținea 38 la 
sută din capitalul societăților industriale pe 
acțiuni. Dominația monopolurilor străine în 
industrie accentuează înrobirea economică a 
poporului român, dependența țării față de in
teresele puterilor imperialiste.

în această perioadă, în viața politică a ță
rii se face simțită tot mai pregnant influența 
cercurilor monopoliste reacționare. Se accen
tuează procesul de lichidare a democrației 
burgheze, de restrîngere a drepturilor și li
bertăților cetățenești.

Fenomenul cel mai caracteristic al tendin
țelor ultrareacționare promovate de cercurile 
oligarhiei române îl constituie crearea organi
zației teroriste de tip fascist „Garda de fier“ 
și impunerea ei în viața politică a țării. Miș
carea legionară, agentura hitlerismului în Ro
mânia, aservită în întregime imperialismului 
german, ,a dus o politică profund antinaționa
lă, prejudiciind grav interesele poporului ro
mân. în cîrdășie cu reprezentanții burgheziei 
monopoliste, ea a trădat interesele poporului, 
a subordonat țara dominației .Germaniei hițle- 
riste, punînd în pericol însăși existența Româ
niei ca stat independent și suveran.

împotriva acestei politici reacționare se ri
dică clasa muncitoare în frunte cu partidul co
munist, masele largi populare și unele cercuri 
ale burgheziei naționale.

,Numeroși oameni politici democrați și repre
zentanți ai intelectualității progresiste își ma
nifestă neliniștea față de activizarea legiona
rilor și de pericolul înfeudării țării imperialis
mului fascist german. O serie de oameni po
litici ca Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga, Gri- 
ftore lunian. Virgil Madgearu, Dem. Dobrespu, 
Grigore Filipescu și alții iau atitudine contra 
expansiunii agresive a Germaniei naziste, de
mască activitatea fascistă din interior, militea
ză pentru dezvoltarea colaborării cu alte state și 
întărirea securității țării. în acești ani România 
semnează convenția pentru definirea agreso
rului, stabilește relații diplomatice cu Uniunea 
Sovietică, întreprinde măsuri pentru întărirea 
colaborării cu țările din cadrul Micii înțele
geri și înțelegerii Balcanice. S-a ajuns pînă la 
elaborarea unui proiect de tratat româno-so- 
vietic, care urma să reglementeze, pe baza res
pectării reciproce a independenței și suvera
nității, asistența mutuală și ajutorul reciproc 
între cele două state în cazul agresiunii îm
potriva unuia dintre ele.

în aceste împrejurări, Partidul Comunist din 
România, exprimînd interesele vitale ale ma
selor largi, militează activ pentru unirea tu
turor forțelor democratice și patriotice ale 
poporului pentru apărarea independenței și 
suveranității țării- (Aplauze puternice). Reali
zarea în această perioadă a unor acțiuni co
mune ale partidului comunist cu Partidul So- 
cialist-Unitar și Partidul Socialist, precum și 
cu unele organizații ale Partidului Social- 
Democrat, îhtărește unitatea și combativitatea 
clasei muncitoare, influența ei în viața poli
tică a țării.

în 1933 se creează, sub conducerea dr. Petru 
Groza, Frontul Plugarilor, organizație demo
cratică a țărănimii care avea să joace un rol 
important în realizarea alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare. Sub impulsul 
mișcării muncitorești se dezvoltă activitatea 
politică a țărănimii și celorlalte categorii so
ciale neproletare. Răscoala țăranilor români 
și maghiari din Valea Ghimeșului în 1934 este 
urmată de un șir de mișcări țărănești în în
treaga țară împotriva impozitelor, a execuții
lor silite și a terorii jandarmerești. Comuniștii 
iau parte la întrunirile și demonstrațiile or
ganizate în anii 1936—1937 de partidele națio- 
nal-țărănesc și radical-țărănesc, imprimîndu-le 
combativitate, influențînd transformarea lor 
în manifestări antifasciste sub lozinca frontu
lui popular.

Partidul își lărgește contactele cu grupările 
și organizațiile democratice, stabilește legături 
cu diferite fracțiuni ale forțelor politice bur-
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gheze și cu un mare număr de personalități 
politice.

Un ajutor de seamă a adus în munca desfă
șurată de partid în rîndul tineretului Uniunea 
Tineretului Comunist.

Pentru apărarea democrației și a interese
lor naționale ale poporului au militat în acești 
ani un șir de organizații democratice și anti
fasciste de masă, create de Partidul Comunist 
— Comitetul național antifascist, Asociația ti
neretului antifascist, Liga Muncii, Comitetul 
antifascist al femeilor, Frontul studențesc de
mocrat și multe altele. în acești ani apar nu
meroase publicații legale cu caracter democra
tic, progresist, se desfășoară o intensă activi
tate în rîndurile intelectualității împotriva 
fascizării țării, pentru promovarea unei cul
turi progresiste.

Rezultatul acestei largi activități politice 
desfășurate de comuniști a fost făurirea Fron
tului Democratic, care înmănunchea Partidul 
Comunist din România, Partidul Socialist, 
Partidul Socialist-Unitar, Frontul Plugarilor, 
Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din 
România, unele organizații locale ale Partidu
lui Social-Democrat, ale Partidului Național- 
Țărănesc, Partidului Radical-Țărănesc și Parti
dului Țărănesc al doctorului Lupu.

Forțele democratice coalizate au reușit să 
obțină o serie de succese însemnate în viața 
politică a țării. Ele au înfrânt cercurile reac
ționare în alegerile parlamentare parțiale din 
1936 din județele Mehedinți și Hunedoara și 
în 1937 în alegerile pentru consiliile județene 
la Ploiești, Cluj, Iași, Bihor și în multe alte 
localități. Poporul rorriân se pronunță tot mai 
hotărît împotriva fascismului și a pericolului 
nazist, pentru apărarea democrației și a inde
pendenței naționale.

Eroica luptă dusă în acei ani de partidul 
comunist în fruntea clasei muncitoare și a 
unor largi forțe progresiste sub steagul demo
crației și independenței țării, atitudinea lucidă 
a unor grupări politice ale claselor conducă
toare, au stăvilit pentru un timp ascensiunea 
spre putere a organizațiilor fasciste și înro
birea țării Germaniei naziste. Politica de 
cedare în fața pretențiilor agrqșive ale hitle- 
riștilor dusă de marile puteri a influențat însă 
negativ mersul evenimentelor din țara noas
tră, ca și din alte țări europene-

După acordul de la München, care a deschis 
drum larg Germaniei spre țările din sudul 
și estul Europei, cercurile politice reacționare 
din România pășesc deschis pe calea trădării 
intereselor naționale. Acordul economic 
româno-german din 1939, urmat de alte tra
tate oneroase, subordonează economia româ
nească intereselor politicii agresive a Ger
maniei, pun sub controlul acesteia viața eco
nomică și politică a României, încalcă grav 
suveranitatea poporului nostru.

Conștientă că dominația imperialismului 
german constituie o primejdie de moarte pen
tru poporul român, clasa muncitoare, în frun
te cu partidul comunist, s-a ridicat la luptă 
hotărîtă împotriva pactului înrobitor româno- 
german, a planurilor Reich-ului nazist de a 
ocupa România. Comuniștii chemau poporul 
la rezistența armată, declarîndu-se gata să 
apere „cu arma în mînă independența Româ
niei, dacă țara noastră va fi silită să ducă un 
război național de apărare contra imperialis
mului fascist“. în martie 1939, după ocuparea 
Cehoslovaciei de către Germania, poporul ro
mân a fost gata să dea ajutorul său poporului 
cehoslovac și să se opună cu forța armelor ex
pansiunii agresorilor naziști. Cînd guvernul a 
decretat mobilizarea parțială, partidul comu
nist a dat cuvînt de ordine membrilor și sim- 
patizanților săi să se prezinte la unitățile mi-

Lupta Partidului Comunist împotriva 
dictaturii militaro-fasciste și a 

războiului antisovietic; înfăptuirea 
insurecției armate, participarea 

României la războiul antihitlerist
Tovarăși,

După cum se știe, în august 1940 României 
i-a fost impus Dictatul de la Viena prin care 
partea de nord a Transilvaniei era răpită și 
predată Ungariei horthyste. Partidul Comunist, 
numeroase cercuri politice, MADOSZ-ul și 
alte organizații democratice și patriotice, in
clusiv grupuri ale armatei, s-au ridicat împo
triva dictatului, au organizat în diferite cen
tre ale țării puternice manifestații populare, 
au cerut să se treacă la lupta armată pentru 
apărarea integrității și suveranității patriei. 
In acest moment greu pentru destinele țării 
sale, poporul român s-a găsit singur, fără nici 
un sprijin din afară, părăsit de toate puterile 
Europei. România a fost nevoită să accepte 
condițiile nedrepte ale Dictatului de la Viena- 
Prin aceasta ea a fost lăsată la cheremul Ger
maniei, a fost aruncată de fapt în brațele for
țelor hitleriste. Scurt timp după aceea au și 
avut loc în țara noastră instaurarea regimului 
dictaturii militaro-fasciste, pătrunderea în 
țară a trupelor germane, care aveau de fapt 
misiunea unor trupe de ocupație, România 
fiind apoi tîrîtă în războiul antisovietic.

Perioada dictaturii militaro-fasciste și a 
războiului dus alături de Germania hitleristă 
constituie cea mai neagră pagină din istoria 
modernă a României. Dictatura militaro-fas- 
cistă, executînd ordinele Germaniei, a dus o 
politică de exploatare prădalnică a resurselor 
naturale, a bogățiilor țării, a pus industria, 
agricultura și transporturile în slujba războ
iului agresiv hitlerist. In anii războiului eco
nomia românească a fost ruinată, resursele 
țării au fost secătuite, ceea ce a făcut ca la 
sfîrșitul războiului producția industrială să 
reprezinte circa 50 la sută față de cea dinainte 
de război. Numai pagubele cauzate de Ger
mania României prin produsele industriale și 
agricole luate fără echivalente, prin neplata 
de impozite și taxe etc. se ridicau la peste 446 
milioane de dolari (la cursul din 1938).

Partidul Comunist, exponent al intereselor 
naționale ale întregului popor, s-a ridicat de 
la început cu hotărîre împotriva agresiunii 
Germaniei fasciste și a războiului împo
triva Uniunii Sovietice, a dat glas frămîntări- 
lor și aspirațiilor uriașei majorități a popu
lației țării, a organizat rezistența antifascistă 

litare pentru a fi gata să-și facă datoria față 
de patrie. In toamna aceluiași an, trupele po
lone și populația civilă poloneză refugiate în 
România din fața invaziei germane s-au bu
curat de primirea caldă și sprijinul poporului 
nostru.

Creșterea avîntului mișcării antifasciste din 
România se oglindește în valul acțiunilor de 
luptă care au loc în această perioadă, în ma
rile demonstrații antifasciste organizate la 1 
Mai 1939 sub semnul împotrivirii poporului 
nostru Germaniei fasciste, pentru libertăți 
democratice, pentru apărarea independenței 
țării. In București peste douăzeci de mii de 
cetățeni au manifestat în stradă împotriva 
Germaniei hitleriste, și, ca un simbol al hotă- 
rîrii de luptă pentru apărarea patriei, au de
pus coroane de flori la mormîntul Eroului ne
cunoscut. Manifestări asemănătoare au avut 
loc la Cluj și Iași. In același timp, importante 
grupuri ale burgheziei, unele cercuri finan
ciare din jurul Băncii Naționale, fruntași ai 
partidelor politice burgheze își dau seama de 
dezastrul care pîndea România, iau poziție 
împotriva clauzelor înrobitoare ale acorduri
lor economice impuse de Germania. Spiritul 
combativ în care s-au desfășurat demonstra
țiile antifasciste din România a fost remarcat 
și de Conferința mondială pentru apărarea 
păcii și democrației ținută la Paris în 13—14 
mai 1939, care a arătat că manifestațiile de la 
1 Mai 1939 din București erau „o dovadă că 
poporul român se raliază la mișcarea antifas
cistă și că voința sa este de a lupta, în mod 
real, împotriva agresorului și fascismului“ *).

în condițiile acestui avînt revoluționar al ma
selor, cînd fascismul german atacase deja și sub
jugase numeroase țări din Europa, în Directive
le Cominternului din 1940 adresate Partidului 
Comunist din România, în loc de a se aprecia 
justețea luptei contra războiului hitlerist și 
de a se chema la intensificarea acestei lupte, 
se aduc critici comuniștilor români pentru ac
tivitatea desfășurată împotriva agresiunii 
Germaniei și pentru poziția de apărare a in
dependenței naționale a patriei. Contrar rea
lităților evidente, în Directivele Cominternu
lui se spune : „Germania și Italia nu doresc, în 
etapa actuală, ca țările balcanice să fie atrase 
în război. Ele vor să dezvolte producția nece
sară lor de cereale, petrol și diferite materii 
prime- Numai incendiatorii războiului — im
perialiștii englezi și francezi, în etapa actuală, 
doresc, caută să împiedice dezvoltarea pro
ducției din aceste țări și comerțul lor cu Ger
mania. Numai ei caută prin toate forțele să 
deschidă în Balcani un front împotriva Italiei, 
pentru'ca după aceea să poată să atace Ger
mania din flanc“. Punîndu-se în mod arbitrar 
Germania fascistă alături de Uniunea Sovie
tică, în continuare se arăta că în fața poporu
lui român, în fața clasei muncitoare și 
a partidului ei stă sarcina de a nu admite 
„transformarea României într-un cap de pod 
al Angliei și Franței pentru un război împo
triva Germaniei și împotriva U.R.S.S.“, cerîn- 
du-se ca lozinca „apărării granițelor“ sub care 
partidul reușise să strîngă largi forțe patrio
tice să fie demascată ,,ca o continuarea po
liticii de apropiere de Anglia și Franța și a 
războiului împotriva Germaniei și U.R.S.S.“.

Aceste directive care veneau în contradicție 
cu linia politică a partidului, cu necesitățile 
luptei împotriva fascismului și agresiunii hi
tleriste au provocat o adîncă confuzie și de
zorientare în partid, au frînat pentru un timp 
activitatea sa, au creat pericolul îndepărtării 
de partid a unor largi categorii sociale, a nu
meroase grupări politice. Ele au avut reper
cusiuni grave asupra întregii activități desfă
șurate în România pentru unirea poporului 
împotriva fascismului și agresiunii Germaniei.

și lupta maselor pentru răsturnarea regimului 
antonescian, ieșirea din războiul purtat ală
turi de Germania și alăturarea forțelor anti
hitleriste. In rezoluția sa asupra războiului 
antisovietic din iulie 1941, în Platforma-pro- 
gram din septembrie 1941, în documentul 
„Pieirea sau salvarea poporului român“ din 
ianuarie 1942 și în multe alte materiale, Parti
dul Comunist a adresat întregului popor che
marea de a lupta pentru încetarea războiului 
antisovietic, pentru răsturnarea regimului 
fascist al lui Antonescu, alungarea din țară a 
hitleriștil&r și recucerirea libertății și inde
pendenței României. (Aplauze). Mobilizînd în 
acțiunea de rezistență zeci de mii de militanți 
revoluționari și patrioți, partidul organizează 
grupe de sabotare a producției de armament și 
a transporturilor militare, precum și formațiuni 
patriotice de luptă care acționează pe Valea 
Prahovei, în munții Vrancei și Parîngului, în 
Delta Dunării, în regiunile Maramureș și Su
ceava Un puternic impuls a dat rezistenței 
antifasciste constituirea în 1943 a Frontului 
patriotic antihitlerist care reunea Partidul Co
munist, Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioți- 
lor, MADOSZ-ul, Partidul Socialist-Țărănesc, 
organizații locale ale Partidului Social-Demo
crat.

Rezistența față de dictatura fascistă și Ger
mania hitleristă cuprinde cercuri largi, in
clusiv ale partidelor burgheze și palatul regal, 
care își manifestau adversitatea față de ocu
pația germană, protestau împotriva jefuirii 
tării de către hitleriști. înșiși reprezentanții 
Germaniei în România constatau că la Banca 
Națională și în rîndul cercurilor burgheze 
care stăpîneau industria petrolieră, minieră și 
metalurgică se dezvolta o puternică rezistență 
antigermană. în octombrie 1943. reprezentan
tul economic al hitleriștilor în România, Clo- 
dius, comunica guvernului de la Berlin referi
tor la cererea ca România să sporească livră
rile de produse către Germania : „încercările 
mele repetate, de a îndemna guvernul român 
să-și schimbe atitudinea, n-au dus la nici un 
rezultat... Guvernatorul Băncii Naționale a 
rămas pe poziția sa de respingere și a declarat, 
solidar cu întreaga conducere a Băncii, că el va 
trebui să demisioneze dacă s-ar rezolva chiar

1) Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 211, fila 
169. 

numai în parte cererile germane“ *). Pentru a- 
sigurarea exploatării resurselor și bogățiilor 
țării în vederea aprovizionării de război, Ger
mania recurge la metode de ocupație militară, 
în primăvara anului 1944 Comandamentul 
militar german declară că : „Nu mai ia în con
siderare nici un fel de condiții politice sau 
economice din România, ci ordonă în România 
ceea ce consideră ca necesar“. 2) De fapt aceas
ta s-a întîmplat încă de la începutul pătrun
derii în România a armatei germane. împotriva 
războiului și a ocupației germane se intensifică 
grevele și actele de sabotaj organizate de mun
citorii din întreprinderile industriale și din 
transporturi, împotrivirile țărănimii față de 
rechiziții și încorporări, acțiunile de protest 
ale intelectualității, toate acestea exprimînd 
ura întregului popor față de războiul hitlerist, 
dorința de a se elibera din jugul fascismului.

1) „România liberă“ din 24 august 1944.
2) Corespondența președintelui Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S. cu președinții S.U.A. și cu 
primii miniștrii ai Marii Britanii din timpul 
Marelui Război pentru Apărarea Patriei (1941-
1945), E.S.P.T..P., București, 1958, voi I, pag. 453.

în numeroase scrisori, memorii și proteste 
adresate guvernului antonescian, lideri po
litici și personalități ale culturii românești 
luau poziție împotriva războiului hitlerist și 
a ocupației germane. în memoriul trimis în 
aprilie 1944 lui Antonescu de către 66 de oa
meni de știință, membri ai Academiei Ro
mâne, profesori universitari din București, 
Iași, Cluj se arăta că „un cumplit dezastru 
amenință ființa neamului nostru“, că „intere
sele vitale ale statului și poporului nostru cer 
imediata încetare a războiului, oricare ar fi 
greutățile acestui pas. Sacrificiile pe care 
România ar trebui să le facă vor fi incompa
rabil mai mici și mai puțin dureroase decît 
continuarea războiului“ 3). Ura adîncă a ma
selor largi împotriva hitleriștilor, a ororilor 
războiului, a fost exprimată și în pamfletele 
și articolele publicate în presa vremii de nu
meroși oameni de cultură.

Reflectînd nemulțumirea și revolta maselor 
muncitoare, în rîndurile soldaților și ale ofi
țerilor se accentua starea de spirit antihitle- 
ristă. Numeroși soldați refuză să plece pe 
front, au loc dezertări în masă. Cadre de co
mandă din armată, generali și ofițeri patrioți 
își manifestau deschis împotrivirea față de 
hitleriști și de dictatura antonesciană.

Toate acestea arată că în rîndul maselor 
largi ale poporului, al tuturor cercurilor po
litice se dezvolta o puternică stare de spirit 
antifascistă, dorința arzătoare de a răsturna 
dictatura militară și dominația Germaniei hi
tleriste.

în anii 1943—1944 Germania hitleristă su
feră înfrîngeri zdrobitoare din partea arma
telor sovietice și a celorlalte puteri din coali
ția antifascistă. Uniunea Sovietică a dus greul 
războiului, a dat cele mai mari jertfe, cucerind . 
prin lupta sa eroică admirația și recunoștința 
tuturor popoarelor. (Aplauze puternice). Vic
toriile împotriva Germaniei care au dus la 
slăbirea fascismului au dat un nou impuls lup
tei forțelor antifasciste din întreaga lume, au 
însuflețit și poporul român în lupta de elibe
rare de sub jugul fascist.

în condițiile creșterii rezistenței împotriva 
Germaniei, ale adîncirii crizei regimului de 
dictatură fascistă și ale înfrîngerilor suferite 
pe front de către armatele hitleriste, Partidul 
Comunist, în colaborare cu celelalte forțe anti
hitleriste, a intensificat lupta pentru răstur- 
nareâ guvernului antonescian, întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei și alăturarea 
României la coaliția antihitleristă. (Vii aplau
ze). în acest scop, activul de partid din afară și 
din închisori, în frunte cu Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a elaborat planul de acțiune în vederea 
înfăptuirii insurecției armate, a luat măsuri 
pentru întărirea conducerii de partid prin în
lăturarea elementelor șovăielnice și capitu
lante. In vederea asigurării conducerii ope
rative a activității partidului, pentru realiza
rea acestor sarcini, activul de partid a însăr
cinat pe tovarășii Constantin Pîrvulescu, Emil 
Bodnaraș și Iosif Rangheț.

în același timp, se intensifică activitatea 
pentru realizarea unirii tuturor forțelor anti
hitleriste. în aprilie 1944 între Partidul Co
munist Român și Partidul Social-Democrat se 
ajunge la înțelegerea pentru realizarea Fron
tului Unic Muncitoresc. Aceasta a avut o im
portanță deosebită și a grăbit procesul de 
unire a tuturor forțelor democratice în vede
rea răsturnării regimului fascist. în luna 
iunie, între Partidul Comunist Român, Parti
dul Social-Democrat, Partidul Național-Țără- 
nesc și Partidul Liberal se ajunge la acordul 
pentru crearea Blocului Național Democrat. 
Platforma de acțiune a celor patru partide 
prevedea scoaterea României din războiul 
antisovietic, alăturarea ei Națiunilor Unite, 
eliberarea țării de ocupația germană, restabi
lirea independenței și suveranității naționale, 
înlăturarea dictaturii fasciste și instaurarea 
unui regim democratic.

Totodată, partidul desfășoară o activitate 
intensă în rîndul armatei, întărește legăturile 
cu numeroase cadre de generali și ofițeri pa-

Partidul Comunist Român — forța 
conducătoare a poporului în revoluția 

populară, în opera de construire 
a socialismului

Tovarăși,
Răsturnarea dictaturii fasciste și eliberarea 

țării de ocupația străină au marcat începutul 
revoluției populare, antiimperialiste în Româ
nia, inaugurînd o nouă etapă în dezvoltarea 
țării noastre. Sub conducerea Partidului Co
munist, lupta antifascistă și de eliberare na
țională se dezvoltă într-o largă acțiune de 
masă pentru desăvîrșirea revoluției burghezo- 
democratice. Chemările Partidului Comunist 
pentru desființarea rămășițelor feudale și îm
proprietărirea țărănimii, democratizarea vieții 
politice, reconstruirea economiei, însuflețeau 
toate forțele democratice și patriotice ale țării, 
în această perioadă de intensă luptă politică 
se manifestă cu putere bogata experiență do- 
bîndită de partidul nostru în timpul bătăliilor 
antifasciste, forța organizatorică, prestigiul, 
autoritatea și influența sa politică în mase.

Are loc o schimbare substanțială în situa
ția forțelor sociale și politice din țară, sînt 
zdruncinate pozițiile claselor exploatatoare, 
slăbește influența politică a burgheziei și mo- 
șierimii. Partidele național-țărănesc și liberal, 
regrupîndu-se în jurul monarhiei, se opun cu

1) Deutsches Zentralarchiv Potsdam Auswärti
ges Amt. Handelspolitische Abt. (1936—1945), Han
dakten Clodis bd. 68 736 Seite 344. Fotocopia. în 
A.I.I.P., dosar 219, voi. 5.

2) Direcția Generală a Arhivelor Statului, Fon
dul documente germane, rola 790 / 5 519 526, pag 9.

3) „România liberă" din 6 septembrie 1944. 

trioți. în vara anului 1944 se creează Comite
tul militar care avea sarcina să pregătească 
insurecția armată.

După cum se știe, în august 1944 Hitler și 
Antonescu stabiliseră să se facă mobilizarea 
totală a forțelor în scopul continuării războ
iului împotriva Uniunii Sovietice. în aceste 
condiții, Partidul Comunist Român, în colabo
rare cu celelalte forțe antihitleriste, a trecut 
la înfăptuirea insurecției armate. (Aplauze în
delungate). La 23 August, guvernul antonescian 
a fost arestat la Palatul regal de către un 
grup de ofițeri și subofițeri și predat unită
ților de luptă patriotice. S-a format guvernul 
Sănătescu, din care făceau parte cîte un re
prezentant al celor patru partide din Blocul 
Național Democrat. în Declarația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist se arăta 
că : „Partidul Comunist din România, partid 
al clasei muncitoare, reprezintă interesele în
tregii colectivități românești, deopotrivă, ale 
muncitorimii și țărănimii, ale intelectualității 
și ale tuturor păturilor orășenești, ale între
gului popor român, în lupta sa de eliberare 
națională, în lupta sa pentru cîștigarea drep
turilor cetățenești și democratice... în ciocni
rea inevitabilă cu forțele hitleriste, Partidul 
Comunist din România cheamă muncitori
mea, țărănimea, intelectualii și pe toți cetă
țenii României la luptă fără cruțare, cu toate 
armele, împotriva dușmanului de moarte al 
poporului român, pentru asigurarea viitorului 
său“. 1). (Aplauze puternice).

în noaptea de 23—24 august, armata și for
mațiile patriotice au trecut la imobilizarea și 
dezarmarea unităților militare germane. Prin 
lupte grele s-a eliberat Capitala și cea mai 
mare parte a teritoriului țării.

în istoria țării noastre a început o epocă nouă; 
s-a deschis larg drumul eliberării poporului ro
mân, drumul progresului social. (Aplauze). 
România a întors armele contra Germaniei 
alăturîndu-se coaliției antihitleriste și a luptat 
cu toate forțele militare și economice pentru 
a-și aduce contribuția la înfrângerea defini
tivă a Germaniei naziste. (Aplauze puternice). 
Cot la cot cu armata sovietică, armata română 
a luptat pentru zdrobirea și alungarea trupe
lor hitleristo-horthyste de pe întreg teritoriul 
țării și a continuat acțiunile militare dincolo 
de hotare, participînd activ la eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pînă la înfrîngerea de
finitivă a Germaniei fasciste și încheierea vic
torioasă a războiului în Europa. (Aplauze). în- 
cepînd cu operațiunile din timpul insurecției 
și pînă la 9 mai 1945, efectivele militare 
angajate de România în războiul anti
hitlerist s-au ridicat la aproape 540 000 de 
oameni. Aproximativ 170 000 de militari ro
mâni s-au jertfit în marile bătălii purtate îm
potriva cotropitorilor fasciști. în multe ordine 
ale Comandamentului Suprem Sovietic, uni
tăți române, generali și ofițeri au fost nu o 
dată citați pentru vitejia cu care au luptat 
împoțriva fascismului. Ca semn al recunoaș
terii contribuției date în aceste lupte, peste 
300 000 de ostași, subofițeri și ofițeri au fost 
distinși cu ordine și medalii românești, sovie
tice și cehoslovace pentru bărbăția și eroismul 
de care au dat dovadă-

Lupta ostașilor români și sovietici pe fron
tul antihitlerist a dezvoltat și întărit prin sîn- 
gele vărsat în comun prietenia de arme ro- 
mâno-sovietică, a pus temelia relațiilor de co
laborare frățească care s-au statornicit între 
țările și popoarele noastre. (Aplauze). Vor 
rămîne veșnic neșterse în Istoria României 
memoria eroilor căzuți în lupta contra fascis
mului, nemuritoarele fapte de arme ale osta
șilor români și sovietici pe frontul antihitle
rist, contribuția tuturor patrioților români 
care au luptat împotriva fascismului pentru 
eliberarea patriei. (Vii aplauze).

în același timp, partidul a mobilizat toate 
forțele poporului nostru sub lozinca „Totul 
pentru front, totul pentru victorie 1“. După o 
evaluare aproximativă, contribuția economică 
a României la războiul contra Germaniei hi
tleriste se ridică la circa 770 milioane dolari.

Lupta eroică a poporului român împotriva 
Germaniei hitleriste, contribuția sa prețioasă 
la marea victorie asupra fascismului și-au gă
sit o largă recunoaștere în opinia publică in
ternațională. în mesajul adresat primului mi
nistru al Marii Britanii, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovietice, I. V. 
Stalin, remarca : „Au trecut mai bine de 8 
luni de cînd România și Bulgaria au rupt 
alianța cu Germania hitleristă, au încheiat un 
armistițiu cu statele aliate și au intrat în 
război de partea Aliaților, împotriva Germa
niei, folosind în acest scop forțele lor armate. 
Prin aceasta ele și-au adus aportul la cauza 
înfrângerii hitlerismului și au contribuit la 
terminarea victorioasă a războiului în Euro
pa“ 2). Participarea la războiul eliberator con
tra Germaniei se înscrie ca o pagină glorioasă 
în istoria poporului român. (Aplauze puterni
ce).

înverșunare dezvoltării țării pe calea reforme
lor sociale.

Imediat după 23 August partidul trece la 
organizarea activității sale în noile condiții de 
legalitate. Bizuindu-se pe zecile de mii de 
membri de partid și simpatizanți, care lupta
seră în ilegalitate sub conducerea sa, partidul 
reușește să-și organizeze în scurt timp forțele 
în principalele întreprinderi industriale, la 
sate, în instituții de cultură și învățământ, în 
toate centrele țării. Partidul organizează în 
această perioadă sindicatele unice, organiza
țiile de tineret, desfășoară lupta pentru con
solidarea în continuare a Frontului Unic Mun
citoresc și înfăptuirea unității politice și orga
nizatorice a clasei muncitoare. Totodată, parti
dul lărgește înțelegerea cu alte partide și orga
nizații democratice, constituind Frontul Națio
nal Democrat din care făceau parte : Partidul 
Comunist Român, Partidul Social-Democrat, 
Sindicatele unite, Frontul Plugarilor, Uniunea 
Patriotică, Uniunea. Populară Maghiară, Parti
dul Național-Țărănesc de sub conducerea lui 
Anton Aiexandrescu, organizații de tineret, fe

mei și alte organizații și grupări politice. Fron
tul Național Democrat reprezenta o largă coa
liție a tuturor forțelor interesate în democrati
zarea reală a țării, în înfăptuirea reformelor 
economice și sociale cerute de nevoile dezvoltă
rii societății românești.

Sub conducerea Partidului Comunist, mas? 
uriașe ale populației s-au angajat. într-o luptă 
ascuțită împotriva reacțiunii, au alungat pre
fecții și primarii reacționari, au trecut la or
ganizarea controlului muncitoresc în fabrici, 
la exproprierea . moșierilor și împărțirea pă
mântului la țărani, realizînd astfel în fapt re
forma agrară, au participat la lupta pentru 
democratizarea vieții publice. în focul acestor 
bătălii politice, economice și sociale duse de 
masele populare împotriva, forțelor reacțiunii 
interne, sprijinite de cercurile imperialiste din 
afară, este instaurat în martie 1945 guvernul 
de largă concentrare democratică condus de 
Dr. Petru Groza, patriot de seamă, eminent 
cm politic și de stat; (Aplauze). Instaurarea 
primului guvern din istoria țării, în care cla
sa muncitoare are rolul conducător a consti
tuit o mare victorie a luptei revoluționare din 
România, asigurînd dezvoltarea democratică 
și progresistă a societății noastre.

Vă amintiți, tovarăși, situația grea în care 
se găsea economia țării în 1945, după aproape 
patru ani de dominație hitleristă și război. 
Producția industriei ' Scăzuse într-o serie de 
ramuri în 1944 la circa 50 la sută față de ni
velul antebelic ; numai 10 la sută din parcul 
de mașini-unelte existent în 1943 se afla în 
funcțiune ; capacitatea de transport a căilor 
ferate scăzuse la 30 la sută față de 1943. Agri
cultura era secătuită de jaful hitleriștilor, de 
rechizițiile din timpul războiului, de distruge
rile provocate de trecerea frontului. Această 
moștenire economică era agravată de seceta 
anilor 1945—1946, de sabotajul reacțiunii, de 
blocarea valutei și devizelor României în ță
rile capitaliste occidentale. Despăgubirile de 
război la care era obligată România și cele
lalte pierderi materiale s-au ridicat la peste 
un miliard de dolari. în aceste condiții, sar
cina economică principală era refacerea eco
nomiei naționale distruse de război, ridicarea 
producției. Realizarea acestor obiective - a 
Cerut mari eforturi din. partea poporului nos
tru, în special din partea clasei muncitoare, 
care a dus greul luptei și muncii pentru apro
vizionarea frontului, pentru lichidarea urmă
rilor războiului.

Apare ca o necesitate obiectivă dezvoltarea 
forțelor de producție, intensificarea în conti
nuare a procesului de democratizare a vieții 
țării. Pornind de la aceste cerințe ale progre
sului social în etapa respectivă, Conferință 
Națională a Partidului Comunist Român din 
octombrie 1945 a pus în centrul preocupărilor 
partidului redresarea și dezvoltarea economiei 
naționale, îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
populației, consolidarea unității clasei munci
toare și a alianței dintre muncitori, țărani și 
intelectuali, întărirea unității tuturor forțelor 
democratice, antiimperialiste. Conferința Na
țională a ales ca secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist pe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, militant de sea
mă al partidului nostru și al mișcării comu
niste internaționale, care timp de aproape 
două decenii s-a aflat în fruntea partidului și 
a statului în opera de construire a socialis
mului. (Aplauze puternice).

în această perioadă au loc schimbări sub
stanțiale în raportul de forțe din societate : 
se consolidează pozițiile clasei muncitoare în 
viața politică și socială; în urma înfăptuirii 
reformei agrare se întărește alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea ; se dezvoltă unitatea 
tuturor forțelor democratice și progresiste. 
Victoria obținută de Blocul Partidelor Demo
cratice în alegerile parlamentare din 1946 
oglindește baza social-politică largă pe care se 
sprijinea guvernul democratic, compromiterea 
și izolarea de mase a partidelor burgheze re
acționare care curând aveau să dispară din 
viața politică.

Democratizarea țării, mersul ei înainte în- 
tîmpinau rezistența partidelor claselor exploa
tatoare, a regelui și camarilei sale. A devenit 
imperios necesară răsturnarea monarhiei, care 
constituia o piedică în calea progresului social. 
Proclamarea Republicii Populare Române a 
însemnat începutul puterii democrat-populare, 
trecerea României într-o nouă etapă a dez
voltării sociale — etapa revoluției socialiste. 
(Vii aplauze).

Un eveniment de seamă în viața politică a 
țării, în istoria clașei noastre muncitoare este 
unificarea Partidului Comunist Român cu Par
tidul Social-Democrat pe baza principiilor 
marxism-leninismului, crearea în februarie 
1948 a partidului unic al clasei muncitoare — 
Partidul Muncitoresc Român. Unificarea a 
asigurat clasei muncitoare condițiile organiza
torice și politice pentru a-și putea îndeplini 
înalta misiune de clasă conducătoare a socie
tății în opera de construire a socialismului.

Tovarăși,

Primul act care a avut un rol hotărâtor în 
desfășurarea revoluției socialiste l-a constituit 
trecerea principalelor mijloace de producție 
din industrie, la 11 iunie 1948, în mîinile po
porului ; naționalizarea a deschis o etapă nouă 
în istoria relațiilor de producție din țara noa
stră, a dus la lichidarea marii burghezii in
dustriale și financiare, la crearea unui puter
nic sector socialist de stat în economie, a per
mis trecerea la conducerea planificată a eco
nomiei naționale.

Refacerea economiei țării a creat condiții 
pentru începerea operei de construire a bazei 
economice a socialismului. Această uriașă ac
tivitate constructivă s-a bizuit pe munca eroică 
a clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată a 
societății, pe activitatea țărănimii, pe contri
buția entuziastă a intelectualității și a celor
lalte pături ale oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate ; socialismul a unit în
tr-un singur șuvoi energiile descătușate ale 
poporului, devenit stăpîn pe destinul său. (A- 
plauze puternice).

Călăuzindu-se după învățătura marxist- 
leninistă, pornind de la realitățile țării noas
tre și sprijinindu-se pe forțele poporului ro
mân, partidul comunist a pus în centrul poli
ticii sale industrializarea țării ca bază a pro
gresului economiei și culturii, ridicării nive
lului de viață al poporului, dezvoltării multi
laterale a societății, asigurării independenței 
și suveranității naționale. (Aplauze).

Eforturile depuse de poporul român în ve
derea industrializării socialiste a țării s-au 
concretizat în realizări de importanță istorică. 
Industria a fost înzestrată la un înalt nivel 
tehnic, devenind capabilă să valorifice boga
tele resurse naturale ale țării. Structura in
dustrială a țării s-a schimbat radical; dato
rită dezvoltării, sale accelerate, industria grea

(Continuare in pag. a V-a)
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asigură în proporții largi echiparea cu utilaje 
și instalații a întreprinderilor, mecanizarea și 
chimizarea agriculturii, dotarea transporturi
lor, creșterea producției și modernizarea in
dustriei bunurilor de consum. în prezent, vo
lumul total al producției industriale este de 
aproape 10 ori mai mare decît în 1938. Sporul 
mediu al producției industriale în anii 1951— 
1965 de 13,3 la sută anual, creșterea în ritm 
susținut a produsului social și venitului na
țional, au situat România printre țările cu o 
economie dintre cele mai dinamice. (Aplauze) 
Ca rezultat al industrializării țării, industria 
a devenit ramura conducătoare a economiei, 
contribuind în 1965 în proporție de 48,5 la sută 
la crearea venitului național.

Una din cele mai complexe probleme social- 
economice ale societății românești, care rămă
sese nerezolvată de-a lungul secolelor, era 
problema agrară. Cooperativizarea agriculturii 
a însemnat o profundă revoluție în viața sa
tului, a eliberat de povara exploatării țărăni
mea, devenită stăpînă pe soarta și roadele 
muncii sale. Partidul a dus o politică de atra
gere pe făgașul socialismului a tuturor pătu
rilor țărănimii. Datorită politicii agrare juste 
a partidului, vastei sale munci politice și or
ganizatorice, priceperii și hărniciei țărănimii, 
profunda reorganizare a producției > și a 
relațiilor sociale la sate a fost însoțită de cre
șterea continuă a producției agricole. Aceasta a 
constituit un factor important în echilibrarea 
economiei noastre, în satisfacerea nevoilor 
de consum ale populației.

O mare cucerire a socialismului este ridi
carea nivelului de trai material și spiritual al 
populației de - la orașe și sate- Ca urmare a 
măsurilor luate de partid și guvern, în 1965 
salariul real a fost de 2,2 ori mai mare față de 
1950, iar veniturile reale ale țărănimii s-au 
mărit de 2,4 ori. în ultimul deceniu și jumă
tate statul a cheltuit pentru nevoile social- 
culturale peste 176 miliarde lei, totalul sume
lor alocate în acest scop în 1965 întrecînd de 
6,3 ori pe cele din 1950. în ultimii 6 ani au 
fost date în folosință aproape 270 000 aparta
mente construite din fondurile statului și 
aproape 530 000 de familii și-au clădit case 
din fonduri proprii. S-au construit mii de 
școli, așezăminte culturale și instituții de 
ocrotire a sănătății.

Unul din marile succese ale socialismului în 
țara noastră este ampla dezvoltare a învăță- 
mîntului de toate gradele, generalizarea învă- 
țămîntului de 8 ani și creșterea continuă a în- 
vățămîntului superior care pregătește cadrele 
necesare economiei și culturii; întregul învă- 
țămînt din țara noastră este gratuit. ,

Orînduirea socialistă a creat condițiile pro
pice pentru înflorirea culturii naționale. Unită 
într-un singur front, intelectualitatea aparți- 
nînd tuturor generațiilor participă activ la 
construirea socialismului, își aduce contribu
ția la progresul economic, cultural al patriei. 
(Aplauze)

Forța socială hotărîtoare în victoria revo
luției populare și în opera de construire a so
cialismului este alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea — cele două clase care dețin rolul 
hotărîtor în producția bunurilor materiale ale 
societății. Cimentată prin lupta socială 
comună, bazată pe interese economice și politice 
unitare, pe relațiile socialiste de producție 
existente la orașe și sate, alianța muncitorilor 
și țăranilor s-a dezvoltat și s-a întărit conti
nuu în anii socialismului, ridicîndu-se pe o 
treaptă superioară. (Aplauze) Unitatea de ne
zdruncinat a muncitorilor, țăranilor, intelec
tualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, este forța care asigură 
trăinicia de granit a orînduirii noastre, pro
gresul și prosperitatea patriei (Aplauze puter
nice)

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român a stabilit programul dezvoltării multi
laterale a țării în noua etapă de desăvîrșire 
a construcției socialiste. în centrul politicii 
economice a partidului stă continuarea ne
abătută a industrializării țării, creșterea pu
ternică a industriei grele, și în special a indus
triei constructoare de mașini, hotărîtoare pen
tru întreaga economie națională. Pe această 
bază se va dezvolta intensiv și multilateral 
agricultura, creîndu-se condiții și mai bune 
pentru încadrarea ei armonioasă în procesul 
dezvoltării economice generale, pentru spo
rirea contribuției acestei ramuri importante la 
bunăstarea poporului, la înflorirea societății 
socialiste. Ținînd seama de cerințele revolu
ției tehnico-științifice contemporane, Con
gresul a trasat ca un obiectiv important intro
ducerea largă în toate ramurile producției 
materiale a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, creșterea contribuției științei la 
dezvoltarea economiei, a întregii noastre so
cietăți, perfecționarea continuă a învățămîn- 
tului de toate gradele. întregul program de 
dezvoltare a economiei și culturii în acești 
cinci ani urmărește ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor muncii. 
(Aplauze)

în timpul care a trecut de la Congres, parti
dul și statul au luat o serie de măsuri menite 
să dea viață hotărîrilor stabilite. Eforturile 
principale sînt îndreptate spre perfecționarea 
conducerii și planificării economiei și a repar
tiției forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, spre creșterea productivității muncii, a 
rentabilității și eficacității economice a inves
tițiilor în toate sectoarele producției materiale.

Partidul și statul au stabilit o serie de mă
suri pentru ridicarea nivelului agriculturii 
socialiste, pentru dezvoltarea bazei sale 
tehnico-materiale în vederea punerii tot mai 
depline în valoare a superiorității relațiilor de 
producție socialiste, a rezervelor mari de creș
tere a producției agricole. A fost îmbunătă
țită organizarea conducerii și planificării 
agriculturii, perfecționîndu-se rețeaua organe
lor de stat de specialitate și precizîndu-se mai 
bine atribuțiile lor. Prin înființarea Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție s7a creat cadrul organizatoric pentru 
participarea mai activă a maselor țărănimii la 
conducerea agriculturii, a treburilor generale 
ale țării.

îmbunătățirea sistemului de organizare a 
activității științifice prin înființarea Consiliu
lui Național al Cercetării Științifice, perfecțio

narea activității Academiei și a sistemului de 
coordonare a cercetărilor în cadrul ministere
lor, contribuie la mai buna folosire a poten
țialului științific, la înflorirea științei româ
nești și la progresul general al țării.

S-a desfășurat o muncă susținută pentru 
stabilirea, în lumina Directivelor Congresului 
al IX-lea, a sarcinilor planului cincinal pe fie
care an și pe fiecare întreprindere în parte, 
astfel ca toate unitățile economice socialiste 
să-și poată întocmi programul de activitate 
pe întreaga perioadă a cincinalului. Analiza 
sarcinilor cincinalului în cadrul fiecărei între
prinderi și a fiecărei ramuri a contribuit la 
dezvăluirea unor noi rezerve, la fundamenta
rea mai temeinică a indicatorilor planului, la 
îmbunătățirea proiectului planului cincinal, 
care urmează a fi. supus dezbaterii și aprobării 
Comitetului Central al Partidului și Marii A- 
dunări Naționale .

Se dezvoltă continuu democrația socialistă, 
asigurîndu-se participarea tot mai activă a 
maselor largi la conducerea statului, la rezol
varea treburilor obștești. Crește inițiativa ma
selor, înțelepciunea și experiența lor bogată 
se valorifică tot mai bine prin aplicarea prin
cipiului muncii colective în toate sferele vieții 
sociale, în toate organele de partid, de stat și 
obștești, în întreprinderi și instituții, în coope
rative agricole, în unitățile de cultură și 
știință.

Metoda discutării cu întregul popor a prin
cipalelor probleme ale construcției socialiste 
sudează tot mai puternic legăturile dintre 
partid și mase, contribuie lâ maturizarea po
litică și ideologică a oamenilor muncii, la ge
neralizarea experienței acestora în viața so
cială, asigură perfecționarea activității tutu
ror organelor de stat, economice și obștești-

în primele patru luni ale anului 1966 planul 
producției globale industriale a fost îndeplinit 
în proporție de 102,3 la sută — sporul obținut 
peste prevederile planului fiind de peste 1,2 
miliarde lei. Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
partidului, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
raportează cu mîndrie că sarcinile care le-au 
revenit din plan au fost îndeplinite cu succes. 
(Vii aplauze). însuflețită de perspectivele des
chise agriculturii, de măsurile adoptate 
la recentul Congres al cooperativelor agri
cole, țărănimea muncește cu avînt pen
tru sporirea producției. O intensă activi
tate desfășoară oamenii de știință, artă 
și cultură, întreaga noastră intelectualitate. 
Rezultatele obținute în realizarea planului în 
primele patru luni ale acestui an ne întăresc 
convingerea că prin munca sa entuziastă 
poporul român va îndeplini cu succes sarci
nile planului cincinal. (Aplauze puternice).

Permiteți-mi, tovarăși, ca în numele condu
cerii de partid și de stat să felicit din toată 
inima muncitorii, tehnicenii, inginerii, țără
nimea, intelectualitatea, întregul nostru popor 
și să urez tuturora noi și noi izbînzi în opera 
măreață de înflorire a României socialiste. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

Tovarăși,

Realizările istorice dobîndite de poporul 
nostru în cele două decenii de la eliberare, 
în opera de construire a socialismului de
monstrează că Partidul Comunist Român și-a 
îndeplinit cu cinste datoria față de popor, față 
de patrie. (Aplauze puternice).

în decursul revoluției socialiste și al con-

Politica națională consecventă, 
marxîst-leninistă a Partidului Comunist

Român; dezvoltarea și înflorirea 
națiunii noastre socialiste

Tovarăși,

In cei 45 de ani de la înființarea sa, partidul 
nostru a luptat hotărît împotriva oricăror dis

criminări naționale, a dus o politică consecventă 
de întărire a unității tuturor oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate. Răsturnarea 
claselor exploatatoare a înlăturat cauzele 
care generau învrăjbirea națională și fărîmi- 
țarea forțelor oamenilor muncii.

In anii construcției socialiste, pe baza apli
cării politicii naționale marxist-leniniste a 
partidului comunist, prietenia frățească din
tre oamenii muncii români și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare s-a întărit ne
contenit, s-a ridicat pe o treaptă superioară. 
(Aplauze)

Societatea socialistă a creat comunitatea 
reală de interese a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate sau rasă, le-a asi
gurat drepturi și posibilități egale de afir
mare și dezvoltare. In strînsă unitate fră
țească, poporul român și naționalitățile conlo
cuitoare, alcătuind marea familie a României 
socialiste, muncesc umăr la umăr, însuflețiți 
de patriotism fierbinte, pentru înflorirea și 
progresul patriei comune. (Aplauze îndelun
gate) .

Transformările petrecute in perioada de 
după eliberare în viața economică și în struc
tura socială a țării, victoria socialismului la 
orașe și sate au creat condiții pentru afir
marea din plin a ființei naționale a poporului 
român, pentru dezvoltarea și înflorirea mul
tilaterală a națiunii noastre socialiste.

In ultima vreme o serie de teoreticieni în
cearcă să acrediteze ideea că națiunile sînt o 
categorie socială perimată, depășită istori
cește, care nu mai pot juca în epoca con
temporană un rol de seamă în dezvoltarea 
societății.

Istoria arată însă că apariția națiunii ca 
formă de comunitate umană și dezvoltarea 
vieții naționale a nonoarelor este un proces 
social legic, o etapă necesară și obligatorie 
în evoluția tuturor popoarelor. Formată în 

strucției socialismului, ținînd seama de legile 
obiective care acționează în societate, de ne
voile vieții economice și sociale, partidul a 
elaborat o linie politică justă, corespunză
toare fiecărei etape de dezvoltare a țării. In 
întreaga sa activitate politică, partidul s-a 
călăuzit neabătut după știința marxist-leni- 
nistă, învățînd din experiența proprie, pre
cum și din experiența altor partide comu
niste și țări socialiste frățești Desigur, în a- 
ceastă perioadă, în munca partidului, în con
strucția socialismului, s-au manifestat și unele 
lipsuri, s-au ivit și greutăți. Ceea ce este însă 
caracteristic activității sale, e că de fiecare 
dată partidul a găsit la timp forța necesară 
pentru a înlătura lipsurile, pentru a învinge 
greutățile, asigurînd mersul înainte al socie
tății noastre. (Aplauze puternice) Confundîn- 
du-se cu năzuințele vitale ale poporului, ex- 
primînd Voința lui, neprecupețindu-și efortu
rile, unind în jurul său cele mai înaintate și de
votate forțe ale poporului, Partidul Comunist, 
devenit partid de guvernământ, a condus ma
sele muncitoare din victorie în victorie. A- 
ceasta i-a adus recunoștința adîncă, stima și 
atașamentul întregului popor. (Aplauze înde
lungate).

Partidul Comunist Român, care numără un 
milion cinci sute cinci zeci de mii de membri, 
este astăzi mai puternic și mai unit ca ori- 
cînd; în rîndurile sale activează cei mai 
buni fii ai poporului — muncitori, țărani, in
telectuali — hotărîți să-și pună entuziasmul, 
întreaga energie și forță creatoare în slujba 
patriei, a cauzei socialismului și comunismu
lui. (Aplauze). Hotărîtor pentru dezvoltarea ro
lului conducător al partidului în etapa actuală 
este ridicarea continuă a nivelului politico-ideo- 
logic și cultural al tuturor comuniștilor, per
fecționarea pregătirii lor profesionale, si
tuarea lor în primele rînduri ale eforturilor 
poporului pentru perfecționarea activității 
economice, pentru modernizarea producției, 
pentru răspîndirea largă a științei și tehnicii 
în toate domeniile de activitate.

Prin capacitatea, energia și priceperea lor» 
membrii de partid trebuie să exercite pretu
tindeni o puternică influență asupra tuturor 
oamefiilor muncii, făcînd din fiecare organi
zație de partid forța dinamică a colectivelor 
din fabrici și uzine, din instituții, din agricul
tură. Organizațiile de partid regionale, raio
nale, orășenești trebuie să-și îndeplinească cu 
cinste sarcina de a conduce și îndruma în
treaga viață socială, de a asigura aplicarea 
neabătută a politicii partidului și guvernului, 
de a stimula dezvoltarea inițiativei și entu
ziasmului creator al maselor.

O preocupare de seamă a partidului nostru 
este desfășurarea unei intense activități poli- 
tico-educative în rîndul maselor, propagarea 
largă a concepției materialiste despre lume 
și viață a clasei muncitoare, a principiilor 
etice ale socialismului, lichidarea mentalității 
înapoiate moștenite de la vechea societate, a 
influențelor ideologiei burgheze care continuă 
să mai pătrundă în țara noastră pe diferite 
căi. dezvoltarea sentimentelor patriotice, a 
trăsăturilor înaintate, proprii omului societă
ții socialiste. Marxism-leninismul, precum și 
propria noastră experiență, demonstrează că 
dacă viața materială determină conștiința 
oamenilor, în același timp viața spirituală joacă 
un rol deosebit de important în asigurarea 
mersului înainte al societății, în înfăptuirea 
mărețelor idealuri ale oamenilor muncii. (A- 
plauze puternice).

condițiile istorice ale societății capitaliste, na
țiunea a exercitat de la început o puternică 
înrîurire asupra progresului economic și so
cial asupra mersului înainte al popoarelor. 
Marx arăta că . perioadele obiective nece
sare ale dezvoltării sociale nu pot fi supri
mate ; în cel mai bun caz ele pot fi scurtate. 
Viața demonstrează că nesocotirea acestui a- 
devăr dialectic, încercarea de a trece peste 
etapa formării națiunii sau de a împiedica 
dezvoltarea sa, pot aduce grave prejudicii in
tereselor popoarelor și păcii în lume.

Analiza marxist-leninistă a situației exis
tente în lumea contemporană relevă că, ală
turi de națiunile vechi, cu o existență înde
lungată, care au ajuns la maturitate econo
mică și spirituală, există zeci de națiuni ti
nere sau în curs de formare, care au de stră
bătut încă un drum lung pentru a ajunge la 
înflorirea deplină și care joacă sau vor juca 
un rol din ce în ce mai important în viața in
ternațională.

Sarcina pe care istoria o pune în fața co
muniștilor, a patrioților din aceste țări, este 
aceea ca, exprimînd voința și aspirațiile de li
bertate și independență ale maselor să unească 
toate forțele naționale pentru valorificarea 
potențialului material și uman al țărilor lor, 
în scopul dezvoltării progresiste a societății, 
al înfloririi națiunii.

Popoarele care au luptat secole de-a rîn
dul pentru scuturarea jugului asupririi străi
ne, simțind gustul libertății și independenței 
naționale, bucurîndu-se de dreptul de a-și 
hotărî soarta propiie, viitorul patriei, nu pot 
renunța la aceste prerogative sacre care le 
asigură mersul sigur spre o orînduire socială 
mai dreaptă, spre civilizație. Succesele obți
nute în consolidarea independenței economice 
și politice de către statele noi mobilizează 
toate popoarele care mai gem încă sub domi
nația colonială în lupta pentru scuturarea ju
gului străin, pentru cucerirea independenței 
nationale. (Aplauze puternice)

Este știut că, în ciuda a tot felul de piedici, 
a ocupației străine, popoarele asuprite nu în

cetează lupta de eliberare, nu pregetă de la 
nici o jertfă pentru alungarea asupritorilor 
străini, pentru formarea lor ca națiuni de sine 
stătătoare, care să poată păși pe calea dezvol
tării libere și independente.

Istoria țării noastre constituie un exemplu 
concludent în această privință. Țara Româ
nească, Moldova, Transilvania s-au aflat 
veacuri de-a rîndul sub stăpînirea străină, 
întreaga această perioadă se caracterizează 
prin jefuirea bogățiilor țării, ruinarea econo
miei, distrugerea a nenumărate bunuri mate
riale și spirituale. Toate acestea au frînat 
pentru multă vreme forțele de producție, 
dezvoltarea socială și națională, au făcut ca 
România să rămînă în urma altor țări cu peste 
o sută de ani. Dar dominația străină nu a 
reușit să înăbușe setea de libertate a poporu
lui, să stingă puternica sa dorință de unitate. 
Greutățile și suferințele nu făceau decît să 
aprindă și mai puternic flacăra luptei pentru 
închegarea națiunii, să întărească sentimentul 
patriotismului, al demnității naționale. (A- 
plauze) Ideile comunității naționale au însu
flețit poporul, i-au înzecit forțele în lupta pen
tru apărarea și propășirea patriei. Cu mai 
bine de un secol în urmă, Nicolae Bălcescu, 
patriot luminat, luptător pentru realizarea 
unității naționale a poporului nostru, scria: 
„Dacă naționalitatea este sufletul unui popor, 
dacă cîtă vreme el păstrează acest semn carac
teristic al individualității sale, acest spirit de 
viață, el este investit cu dreptul neprescripti
bil de a trăi liber, unitatea națională este 
chezășia libertății lui, este trupul lui trebuin
cios ca sufletul să nu piară și să amorțească, 
ci din contră, să poată crește și a se dez
volta“ *).

Socialismul duce mai departe procesul de 
dezvoltare a națiunii început în epoca bur-

Partidul Comunist Român — parte 
integrantă a mișcării muncitorești 

internaționale. Probleme actuale ale
politicii internaționale

a Partidului Comunist Român
Tovarăși,

De la începuturile sale, mișcarea muncito
rească din România s-a afirmat ca un detașa
ment activ al proletariatului mondial, parte 
integrantă a mișcării muncitorești internațio
nale. Ea a întreținut legături strînse cu orga
nizațiile muncitorești și socialiste naționale și 
internaționale, cu conducătorii eminenți ai 
proletariatului.

în perioada revoluției din 1848, Marx apre
cia Bucureștiul ca un centru important al 
mișcării revoluționare din această parte a 
Europei1 2). Scrisorile lui Engels către socia
liștii români de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 
oglindesc, de asemenea, interesul viu și sim
patia cu care marii dascăli ai proletariatului 
urmăreau dezvoltarea mișcării revoluționare 
și muncitorești din țara noastră.

1) — N. Bălcescu, Opere, București 1940 voi. 1, 
partea II, pag. 105.

2) — Marx-Engels, Opere, volumul 9 București, 
Editura politică, pag. 35;

3) — „Munca“ din 24 aprilie 1894.

Organizațiile politice ale clasei muncitoare 
din România au participat la dezbaterea ma
rilor probleme care au stat în diferite etape 
în fața mișcării muncitorești internaționale, 
aducîndu-și contribuția la Creșterea luptei 
revoluționare a proletariatului, la dezvoltarea 
învățăturii marxist-leniniste. Relevînd aportul 
partidului socialist român în cadrul mișcării 
muncitorești internaționale, conducerea Parti
dului Social-Democrat al Muncitorilor din 
Ungaria scria în 1894 socialiștilor români cu 
ocazia celui de-al doilea Congres al lor: „Pri
miți călduroasele noastre Salutări, tovarăși ai 
tînărului și vigurosului Partid Socialist- 
Democrat Român, care ocupă deja, grație de
votamentului și energiei voastre, un loc 
însemnat printre partidele socialiste ale conti
nentului 3).

Mișcarea muncitorească și socialistă din 
România și-a manifestat încă de la început 
solidaritatea și sprijinul activ față de luptele 
proletariatului mondial. Numeroși comba
tanți români au luptat pe baricadele Comunei 
din Paris, apărînd primul stat al muncitorilor, 
iar în 1905, muncitorii din București 
și din alte orașe ale țării s-au solidarizat 
cu lupta proletariatului rus împotriva țarismu
lui, au desfășurat o largă acțiune de sprijinire 
morală și materială a echipajului revoluționar 
de pe crucișetorul „Potemkin“ debarcat la 
Constanța O pagină vie a spiritului internațio
nalist al proletariatului și maselor muncitoare 
din țara noastră o constituie activitatea des
fășurată în sprijinul Marii> Revoluții Socialiste 
din Octombrie, lupta pentru apărarea cu arma 
în mînă a tînărului stat socialist.

Oamenii muncii din țara noastră și-au ma
nifestat. solidaritatea cu revoluția proletară 
ungară, s-au opus participării la intervenția 
militară organizată și condusă de antantă, au 
sprijinit revoluția proletară din Germania, 
marea răscoală populară din Bulgaria. Lup
tele revoluționare ale proletariatului din nu
meroase țări au găsit un viu ecou și o caldă 
simpatie în rîndurile clasei noastre munci
toare, ale poporului român.

Partidul Comunist Român a cultivat cu con
secvență în masele oamenilor muncii spiritul 
internaționalismului proletar. în anii grei al 
ilegalității, el a chemat clasa muncitoare, 
forțele progresiste ale poporului să se solida
rizeze cu lupta revoluționară a poporului 
chinez, a organizat participarea volunta
rilor români la luptele pentru apăra
rea Spaniei republicane. în perioada 
de cumpănă pentru îhtreaga omenire a lup
tei antifasciste, comuniștii și patrioții 
români s-au solidarizat cu popoarele Iugosla
viei, Poloniei, Greciei, Austriei. Albaniei și ale 
celorlalte țări cotropite de hitleriști. în pan- 

gheză, creează condiții pentru afirmarea de
plină a vieții naționale a poporului. Revoluția 
socialistă, construcția noii orînduiri sociale, 
descătușează toate energiile creatoare ale po
porului, constituie în viața fiecărei țări 
o epocă de redeșteptare națională, de afir
mare viguroasă a sentimentelor patriotice 
ale maselor largi. Lozinca înfloririi multi
laterale a patriei socialiste, formulată de 
partidul comunist, mobilizează forțele oame
nilor muncii, constituie un factor d* seamă 
al mersului înainte al poporului. Fără îndoială, 
națiunea va continua să constituie încă multă 
vreme baza dezvoltării societății noastre, în 
întreaga perioadă de construire a socialismu
lui și comunismului. (Aplauze puternice).

Este profund nejustă, antiștiințifică, încer
carea de a prezenta națiunea socialistă, patria 
socialistă, ca fiind opuse internaționalismului 
socialist. Înlăturînd antagonismul dintre na
țiuni, cauzele asupririi și dominației unor po
poare de către altele, socialismul creează 
bazele obiective ale apropierii și colaborării 
între state, posibilitatea îmbinării intereselor 
naționale și internaționale ale popoarelor. 
Colaborarea între națiuni socialiste egale în 
drepturi, suverane și independente, multila
teral dezvoltate, pe tărîm economic, științific, 
cultural, contribuie la asigurarea progresului 
fiecărei țări și la întărirea sistemului socialist 
mondial, sporește influența socialismului în 
întreaga lume.

întărirea continuă a fiecărei națiuni socia
liste nu numai că nu vine în contradicție cu 
interesele internaționalismului socialist, ci, 
dimpotrivă, corespunde întrutotul acestor in
terese, cauzei clasei muncitoare, a oamenilor 
muncii din întreaga lume, luptei generale 
pentru victoria socialismului și păcii( Aplauze 
puternice) 

theonul rezistenței antifasciste și-au înscris 
numele și o seamă de comuniști și patrioți ro
mâni înrolați în detașamentele de partizani 
din Uniunea Sovietică, Franța, Cehoslovacia, 
Belgia.

In același timp, solidaritatea și simpatia cu 
care au fost înconjurați partidul și clasa mun
citoare din România de către partidele fră
țești, de către comuniștii de peste hotare, au 
reprezentat un sprijin și un imbold puternic 
în lupta lor revoluționară. Acest sprijin a fost 
resimțit îndeosebi în timpul grevelor gene
rale ale muncitorilor ceferiști și tipografi din 
anul 1888, al răscoalelor țărănești din 1907, 
luptelor de la Galați din 1916, în timpul gre
vei generale pe întreaga țară din 1920, al pro
cesului din Dealul Spirii din 1922, al eroicelor 
lupte din ianuarie-februarie 1933 și în timpul 
proceselor care le-au urmat

După cel de-al doilea război mondial, în 
anii construcției socialiste, partidul nostru a 
dezvoltat puternic legăturile sale cu toate 
partidele comuniste și muncitorești din țările 
socialiste și capitaliste, precum și cu unele 
partide socialiste și cu mișcările de eliberare 
națională din țările coloniale și din tinere 
state independente. El își manifestă solidari
tatea frățească cu lupta eroică a partidelor co
muniste și muncitorești pentru socialism, pen
tru pace și progres social; partidul nostru, 
organizațiile obștești din țara noastră 
participă la activitatea organizațiilor interna
ționale ale clasei muncitoare, femeilor, tinere
tului, își aduc contribuția la lupta pentru de
mocrație și pace în întreaga lume.

O expresie a relațiilor internaționaliste ale 
partidului nostru cu celelalte forțe ale mișcă
rii muncitorești este oarticinarea la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român a 57 
de partide comuniste și muncitorești și alte 
partide democratice. Partidul nostru a simțit 
și simte tot timpul sprijinul frățesc al parti
delor comuniste, al clasei muncitoare inter
naționale în munca și lupta sa pentru con
struirea socialismului, nentrii r»ace si progres 
social. (Aplauze). Experiența partidului nostru, 
ca și a altor partide, demonstrează că solidari
tatea de luptă a clasei muncitoare, a partide
lor comuniste și muncitorești reprezintă o 
armă invincibilă în lupta pentru victoria idea
lurilor celor ce muncesc, împotriva exploatării 
și asupririi, pentru pace și socialism. (Aplauze)

Tovarăși,

Evenimentele internaționale confirmă că în 
epoca noastră rolul hotărîtor în dezvoltarea 
istorică îl are socialismul. Potențialul econo
mic, tehnico-științific și militar al țărilor so
cialiste influențează tot măi mult balanța ra
portului de forțe pe arena mondială. Poporul 
nostru se bucură din toată inima de realiză
rile popoarelor frățești, de succesele obținute 
în dezvoltarea economiei și culturii, în creș
terea nivelului de trai al oamenilor muncii 
din țările socialiste.

Construirea societății noi este o operă vastă, 
care cere rezolvarea unei uriașe complexități 
de probleme ; de aceea ea nu este scutită de 
greutăți, de insuccese temporare, de greșeli. 
Caracteristic țărilor socialiste este însă întă
rirea și consolidarea lor continuă, perfecțio
narea mecanismului economic și sociaj, înflo
rirea multilaterală a societății. Lumea nouă 
a socialismului pășește înainte, acumulează 
noi forțe, își demonstrează viabilitatea, uria
șele posibilități de progres, constituind un 
factor mobilizator în lupta pentru o viață mai 
bună a oamenilor muncii de pretutindeni. (Vii 
aplauze).

(Continuare în pag. a VI-a)



Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. a V-a)

Diversitatea condițiilor economice, sociale 
și naționale din țările socialiste determină 
forme și metode diferite în aplicarea tezelor 
generale ale marxism-leninismului, în rezol
varea problemelor concrete ale construcției 
noii orînduiri.

Socialismul și comunismul nu sînt o sche
mă rigidă, un tipar în care trebuie constrînsă 
să intre realitatea vieții sociale. Superiorita
tea orînduirii noi, socialiste, stă în faptul că 
ea se construiește pe baza științei celei mai 
înaintate, care pornește de la cunoașterea le
gilor obiective ale dezvoltării societății, de la 
cerințele fiecărei etape a vieții sociale, de la 
particularitățile naționale ale fiecărui popor 
și fiecărei țări, ține seama de condițiile dife
rite în care s-a format și se dezvoltă fiecare 
națiune. Construirea socialismului și comunis
mului este expresia voinței fiecărui popor, a 
intereselor și aspirațiilor sale vitale — în a- 
ceasta constă invincibilitatea noii orînduiri, 
forța și trăinicia ei de granit.

Nu există comunism național și comunism 
internațional ; comunismul este în același 
timp și național și internațional. Socialismul 
nu este o noțiune abstractă ; el a devenit rea
litate în 14 țări, și alte popoare se îndreaptă 
spre socialism. (Aplauze puternice). Fiecare 
popor, construind socialismul, îndeplinește o 
sarcină națională și în același timp internațio
nală, contribuind la mersul general al omenirii 
spre socialism. (Aplauze puternice). Comunis
mul nu este îndreptat împotriva nici unui 
popor. Comunismul este opus numai capita
lismului, nu popoarelor care mai devreme sau 
mai tîrziu vor ajunge toate la comunism. 
(Aplauze îndelungate).

în activitatea vastă și complexă de edifi
care a noii orînduiri sociale, între țările so
cialiste se statornicesc relații de tip nou, de 
solidaritate și întrajutorare tovărășească. 
Aceste relații, instaurate pentru prima oară 
în istorie între state, se dezvoltă și se perfec
ționează necontenit. Este posibil ca în cadrul 
acestui proces, între țările socialiste să apară 
deosebiri de vederi în legătură cu unele pro
bleme ale colaborării dintre state, cu inter
pretarea unor probleme noi ale dezvoltării 
societății, ale situației internaționale. Acestea 
nu trebuie însă să afecteze relațiile interna
ționaliste dintre țările socialiste, întemeiate pe 
identitatea țelurilor fundamentale, pe comu
nitatea orînduirii sociale, pe principiile egali
tății în drepturi, neamestecului în treburile 
interne, respectării independenței și suverani
tății naționale, avantajului reciproc și în
trajutorării frățești.

Tocmai prin relațiile de tip nou pe care le 
promovează între popoare, între țări, socialis
mul exercită o puternică înrîurire interna
țională.

Partidul nostru pune în centrul politicii sale 
externe prietenia strînsă și alianța frățească 
cu statele socialiste, întărirea continuă a co
laborării multilaterale cu toate țările socia
liste. Relațiile Republicii Socialiste România 
cu celelalte țări socialiste se dezvoltă continuu, 
în interesul poporului nostru și al celorlalte 
popoare frățești, al cauzei generale a socialis
mului.

Relațiile dintre România și Uniunea Sovie
tică se dezvoltă în folosul ambelor popoare.

Prezența delegației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul Leo- 
nid Brejnev, la Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, vizita delegației gu
vernamentale și de partid a României în 
U.R.S.S. și participarea delegației partidului 
nostru la Congresul al XXIII-lea al P.C.U.S., 
convorbirile pe care le-am avut cu conducătorii 
sovietici au contribuit la dezvoltarea co
laborării multilaterale dintre țările noastre, 
la întărirea prieteniei româno-sovietice. (A- 
plauze).

Relațiile dintre țara noastră și Republica 
Populară Chineză se dezvoltă, de asemenea, 
continuu, în interesul celor două țări. Vizita 
în țara noastră, cu prilejul celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist Român a de
legației Partidului Comunist Chinez, în frunte 
cu tovarășul Den Siao-pin, convorbirile pe 
care le-am avut cu această ocazie cu tovarășii 
chinezi, au contribuit la întărirea relațiilor ro- 
mâno-chineze, la dezvoltarea prieteniei dintre 
cele două țări și popoare. (Aplauze).

în cursul acestui an au avut loc schimburi 
de delegații între țara noastră și Republica 
Populară Bulgaria — vizita delegației noastre 
de partid și de stat în țara vecină și vizita în 
România a tovarășului Todor Jivkov. întîlni- 
rile și discuțiile purtate au scos în relief faptul 
că între cele două țări — cu vechi și bogate 
tradiții de prietenie — între partidele și po
poarele noastre se dezvoltă continuu relațiile 
de colaborare multilaterală frățească. (A- 
plauze).

Nu de mult a vizitat România tovarășul Ja- 
nos Kadar și alți conducători maghiari cu care 
am purtat discuții prietenești privind dezvol
tarea relațiilor dintre partidele și țările noastre, 
în folosul ambelor popoare. (Aplauze).

Recent a fost în țara noastră tovarășul Iosip 
Broz Tito și alți tovarăși iugoslavi. Vizita lor, 
discuțiile purtate au contribuit la mai buna 
cunoaștere reciprocă a vieții și muncii celor 
două popoare, au relevat posibilitatea intensi
ficării colaborării multilaterale dintre România 
și Iugoslavia, au contribuit la întărirea priete
niei tradiționale romàno-iugoslave. (Aplauze).

De asemenea, în ultimul an partidul nostru 
a avut schimburi de delegații cu prilejul parti
cipării la Congrese de partid sau cu ocazia unor 
vizite oficiale și cu celelalte țări socialiste — 
Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Populară Polonă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Albania, Republica 
Democrată Vietnam, Republica Populară De
mocrată Coreeană, Republica Populară Mon
golă, Republica Cuba. Acordurile economice 
anuale și de perspectivă încheiate cu statele 
socialiste, schimburile de experiență pe tărîm 
tehnic, științific, cultural și în alte domenii cu 
aceste state ilustrează activitatea susținută 
desfășurată de partidul și guvernul țării noas
tre în direcția dezvoltării colaborării și unității 
țărilor sistemului socialist mondial. ,Țara noas
tră va depune și în viitor toate eforturile pen
tru a contribui la întărirea unității țărilor so

cialiste în interesul popoarelor noastre, al tu
turor forțelor progresiste și iubitoare de pace. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Tovarăși,

Un rol istoric de cea mai mare însemnătate 
joacă în zilele noastre mișcarea comunistă in
ternațională — cea mai importantă forță poli
tică a contemporaneității.

Partidele comuniste și muncitorești din ță
rile capitaliste duc o luptă grea împotriva for
țelor imperialiste reacționare, pentru satisface
rea revendicărilor clasei muncitoare, ale mase
lor largi ale poporului, pentru apărarea demo
crației, independenței și suveranității națio
nale, pentru zădărnicirea planurilor agresive 
ale imperialismului, pentru menținerea păcii.

Este știut că lupta pentru socialism se duce 
în lumea capitalistă în condiții deosebit de di
ferite de la țară la țară. Experiența dovedește 
că clasa muncitoare și partidul său pot asigura 
succesul revoluției proletare numai elaborîn- 
du-și linia strategică și tactică corespunzător 
condițiilor și particularităților țării respective. 
Complexitatea vieții politice, a proceselor revo
luționare cere partidelor comuniste să stăpî- 
nească în orice moment toate formele de luptă, 
precum și capacitatea de a le înlocui rapid, 
potrivit schimbărilor ce intervin în desfășu
rarea evenimentelor.

Uriașa diversitate a situațiilor care se creează 
în viața și lupta celor aproape 90 de partide co
muniste existente în prezent în lume exclude 
posibilitatea conducerii activității lor dintr-un 
centru internațional. încă în 1943, cu ocazia 
luării hotărîrii de autodizolvare a Cominternu- 
lui, la care a participat și partidul nostru, 
prezidiul Comitetului Executiv al Interna
ționalei Comuniste arăta : „rezolvarea proble
melor mișcării muncitorești din fiecare țară, 
luată separat, prin forțele unui centru interna
țional, oricare ar fi el, va întîmpina piedici de 
netrecut. Deosebirea adîncă dintre căile istorice 
de dezvoltare a diferitelor țări, de asemenea, 
caracterul deosebit și chiar contradictoriu al 
orînduirii lor sociale, ritmul și nivelul diferit al 
dezvoltării lor politice, sociale și economice, 
gradul deosebit de dezvoltare, de conștiință și 
de organizare al clasei muncitoare au determi
nat deosebirea adîncă a problemelor ce se pun 
în fața clasei muncitoare în diferite țări“. ’). 
încercarea de a crea un nou centru unic al 
mișcării comuniste internaționale prin crearea 
Biroului Informativ, care și-a asumat chiar 
dreptul de a „exclude“ din mișcarea comunistă 
internațională un partid sau altul, a dăunat 
activității partidelor comuniste, intereselor cla
sei muncitoare din diferite țări. Hotărîrea de 
încetare a activității Biroului Informativ era 
o necesitate impusă de viață, de cerințele eco
nomice și social-politice interne și externe ale 
activității partidelor comuniste.

Viața arată că nimeni nu poate cunoaște mai 
bine realitățile economice, raportul și dispozi
tivul forțelor de clasă dintr-o țară sau alta, 
situația politică internă și internațională, evo
luția acesteia, decît partidul comunist, forțele 
revoluționare și patriotice din țara respectivă. 
De aceea lor le aparține în exclusivitate drep
tul de a elabora linia politică, strategia și tac
tica revoluționară a clasei muncitoare, meto
dele de luptă, aplicînd în mod creator adevă
rurile generale ale marxism-leninismului. Acest 
drept nu poate constitui obiectul vreunei 
dispute, fiecare partid comunist fiind răspun
zător în fața clasei muncitoare căreia îi apar
ține, a propriului popor.

în lumea contemporană au loc mari prefaceri 
economico-sociale. înțelegerea schimbărilor ce 
au loc, a legilor obiective care le guvernează și 
desprinderea unor concluzii politice juste cer o 
analiză științifică profundă a evenimentelor ; 
ea nu se poate face prin comparații mecanice 
cu situații de acum 50—60 de ani. sau recurgîn- 
du-se numai la citate din clasici. Acest mod de 
abordare a problemelor constituie o piedică în 
dezvoltarea gindirii marxist-leniniste. De ase
menea, nimeni nu poate pretinde în mod serios 
că are dreptul sau capacitatea de a spune ulti
mul cuvînt în interpretarea fenomenelor so
ciale. Dezvoltarea continuă a științelor sociale, 
a teoriei marxist-leniniste corespunzător noilor 
condiții economice, sociale și istorice are nevoie 
de un climat științific, de schimb liber de pă
reri, de cercetări și căutări și nu de calificări și 
etichetări împotriva oricărei păreri noi, etiche
tări care duc la frînarea gîndirii creatoare mar
xiste, la împiedicarea mersului înainte al 
mișcării comuniste și muncitorești. (Aplauze 
puternice).

Studiind realitățile vieții sociale din țara 
respectivă, ținînd seama de legile obiective, 
învățînd din propria sa experiență și din ex
periența altor partide, fiecare partid poale 
să-și aducă contribuția la îmbogățirea conti
nuă a tezaurului comun al învățăturii marxist- 
leniniste.

Viața poate scoate la iveală la un moment 
dat neconcordanțe de vederi în mișcarea co
munistă cu privire la unele probleme ale dez
voltării sociale contemporane. Aceasta nu tre
buie însă să afecteze raporturile dintre parti
dele comuniste și muncitorești. Dat fiind că 
precumpănitoare sînt interesele și scopurile 
superioare ce unesc partidele comuniste sub 
steagul marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar, partidul nostru consideră că 
analizarea în spirit constructiv, tovărășesc, de 
respect și înțelegere reciprocă, a deosebirilor 
de vederi, discutarea tuturor problemelor di
vergente de la partid la partid, de la condu
cere la conducere, pot asigura baza trainică 
a consolidării unității mișcării comuniste și 
muncitorești. (Aplauze puternice).

O importanță hotărîtoare pentru restabili
rea și întărirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești are respectarea consecventă a 
normelor de bază ale raporturilor dintre par
tide, a principiilor independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și 
internaționalismului proletar. Credincios aces
tor norme, partidul nostru dezvoltă relațiile 
tovărășești cu partidele frățești din întreaga 
lume, intensifică schimbul de experiență, vizi
tele reciproce, acționează pentru strîngerea 
relațiilor cu mișcările socialiste, și alte orga
nizații și forțe progresiste din țările capita
liste și din tinerele state. Partidul Comunist 

își va aduce și în viitor contribuția 
activă la întărirea unității mișcării comuniste 
internaționale (Vii aplauze).

Un rol important în cadrul procesului revo
luționar mondial îl au mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor, tinerele state indepen
dente, care prin lupta lor contribuie la slăbi
rea forțelor imperialismului. înlăturarea asu
pririi naționale, dezvoltarea liberă a fiecărei 
națiuni, respectarea dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, de a-și alege calea 
dezvoltării corespunzător aspirațiilor și voin
ței lor, constituie un imperativ fundamental 
al vremurilor noastre. Forțe uriașe se ridică 
pe toate continentele împotriva amestecului 
imperialismului în treburile interne ale altor 
popoare, împotriva actelor agresive la adresa 
unor țări independente.

Poporul român își manifestă solidaritatea 
deplină cu popoarele care luptă pentru scutu
rarea jugului dominației străine, împotriva co
lonialismului și neocolonialismului, pentru a- 
părarea și consolidarea independenței națio
nale, urmărește cu satisfacție prefacerile pro
gresiste care au loc în, viața economică, poli
tică, socială a popoarelor ce și-au cucerit in
dependența. Țara noastră dezvoltă legăturile 
de prietenie și colaborare cu țările din Asia și 
Africa, cu statele arabe, cu țările din America 
Latină. România va dezvolta și în viitor cola
borarea cu tinerele state independente care 
luptă pentru înlăturarea urmărilor dominației 
coloniale, dezvoltarea forțelor de producție, 
întărirea economiei și progresul social, a 
independenței lor naționale. (Aplauze).

Deși raportul de forțe pe arena mondială 
s-a schimbat în favoarea socialismului, demo
crației și păcii, imperialismul continuă totuși 
să reprezinte o gravă amenințare la adresa 
păcii popoarelor ; el folosește potențialul său 
economic și militar, pozițiile ce le deține, pen
tru a se opune dezvoltării istorice, progresului 
omenirii. Un șir de evenimente arată că 
cercurile imperialiste și-au intensificat în ul
timul timp activitatea agresivă, se amestecă 
fățiș în viața unor țări suverane, pun la cale 
comploturi și lovituri de stat, exercită pre
siuni asupra unor state, încordînd situația in
ternațională, punînd în primejdie cuceririle 
popoarelor și pacea lumii.

O vie reacție de dezaprobare și protest au 
stîrnit în cercurile largi ale opiniei publice 
progresiste internaționale represiunile sînge- 
roase la care sînt supuși comuniștii și ceilalți 
militanți democrați și patrioți din Indonezia. 
Poporul român își exprimă adînca îngrijorare 
în legătură cu evoluția situației politice din 
Indonezia, consideră că este absolut imperios 
să se pună capăt prigoanei antidemocratice 
împotriva forțelor progresiste din această 
țară. (Aplauze).

Este incontestabil că atîta timp cît va exista 
imperialismul, vor exista și cauzele care ge
nerează tendințe de agresiune, atentate la in
dependența popoarelor, conflicte internațio
nale, va persista pericolul unui nou război 
mondial. Aceasta impune menținerea vigilen
ței popoarelor, unirea și mobilizarea într-un 
singur torent a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, desfășurarea unei lupte hotărîte pentru 
dejucarea planurilor cercurilor agresive, reac
ționare și asigurarea păcii.

Pornind de la considerentul că fiecare țară, 
mare sau mică, poartă răspunderea pentru 
menținerea păcii, Republica Socialistă Româ
nia militează pentru pace și colaborare inter
națională. împreună cu celelalte state iubi
toare de pace, țara noastră se pronunță pen
tru stingerea tuturor focarelor de război, în 
primul rînd pentru încetarea agresiunii Sta
telor Unite ale Americii în Vietnam. Cercu
rile conducătoare ale Statelor Unite ar trebui 
să înțeleagă că această cale nu le poate aduce 
nimic bun, că este necesar să dea dovadă de 
realism, să înceteze bombardarea Republicii 
Democrate Vietnam, stat suveran și indepen
dent, să-și retragă trupele din Vietnam, lă- 
sînd poporul vietnamez să-și rezolve proble
mele interne de sine stătător, corespunzător 
propriei sale voințe. România susține în între
gime poziția guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud — singurul reprezen
tant al poporului din Vietnamul de sud — 
cere respectarea strictă a acordurilor de la 
Geneva. Vreau să menționez, tovarăși, cu a
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ceastă ocazie, că numeroși cetățeni români, în 
special tineri, și-au exprimat dorința de a 
merge să lupte ca voluntari în Vietnam. (A- 
plauze puternice, îndelungate). Desigur, a- 
ceastă problemă se va pune numai atunci 
cînd va cere poporul vietnamez ; în acest caz 
dorința cetățenilor respectivi va putea fi sa
tisfăcută. (Aplauze). Vizita pe care o face de
legația de partid și guvernamentală română 
în Republica Democrată Vietnam este o ex
presie. a sentimentelor de prietenie și solida
ritate pe care poporul nostru le are față de 
poporul vietnamez, a sprijinului pe care el 
îl acordă luptei drepte a eroicului popor viet
namez (Aplauze puternice).

România dezvoltă raporturi de cooperare 
cu toate țările, indiferent de orînduirea lor 
socială, considerând că aceasta este una din 
căile spre întărirea încrederii și colaborării 
între popoare. Se desfășoară în mod pozitiv 
relațiile economice, culturale, științifice și po
litice cu Franța, Italia, Anglia, Austria și alte 
țări.

Doresc să subliniez în mod deosebit posibi
litățile existente pentru dezvoltarea relațiilor 
economice, culturale și științifice dintre Româ
nia și Franța, care, după cum este știut, au 
vechi tradiții de prietenie și colaborare. (A- 
plauze). Aceasta corespunde, așa cum a re
ieșit și cu ocazia vizitei recente în România 
a ministrului de externe al Franței, dorinței 
și intereselor popoarelor român și francez, pre
cum și cauzei generale a păcii și colaborării 
internaționale.

S-au intensificat, de asemenea, în ultimul 
timp relațiile țării noastre cu statele din nor
dul Europei și cu celelalte țări din vestul con
tinentului, și considerăm că există perspective 
favorabile pentru lărgirea și diversificarea lor. 
Trebuie menționat că s-au făcut progrese în 
relațiile economice cu Republica Federală Ger
mană ; ele s-ar putea dezvolta și în alte do- 
meni dacă Germania de vest ar dovedi o apre
ciere mai realistă asupra situației politice in
ternaționale din momentul de față. Trebuie să 
menționăm, de asemenea, că relațiile economice 
ale României cu Statele Unite ale Americii, 
deși ar putea fi mai active, se dezvoltă lent, și 
aceasta nu datorită reținerii României.

Viața arată că în lumea contemporană sin
gurul temei pe care se pot așeza relațiile inter
naționale dintre state sînt respectarea suvera
nității și independenței naționale, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile interne, 
avantajul reciproc. Desfășurarea vieții interna
ționale demonstrează că, în ciuda diferitelor 
obstacole, aceste principii sînt tot mai larg re
cunoscute ca singura bază rațională, accepta
bilă pentru dezvoltarea colaborării între po
poare și asigurarea păcii în lume.

Una din barierele în calea colaborării dintre 
popoare o constituie blocurile militare și exis
tența bazelor militare și a trupelor unor state 
pe teritoriile altor state. Existența blocurilor, 
precum și dislocarea de trupe în alte țări repre
zintă un anacronism incompatibil cu indepen
dența și suveranitatea națională a popoarelor, 
cu relațiile normale dintre state. Cercuri din 
ce în ce mai largi ale opiniei publice și tot mai 
multe state manifestă tendințe, care cîștigă tot 
mai mult teren în ultima vreme, spre lichi
darea blocurilor militare, desființarea bazelor 
străine și retragerea trupelor de pe teritoriul 
altor țări. Realizarea acestor dorințe arzătoare 
ale poporelor ar avea o deosebită importanță 
și ar da un puternic impuls dezvoltării. încre
derii între popoare, destinderii situației inter
naționale, consolidării păcii în lume. (Vii 
aplauze).

Țara noastră militează pentru încetarea acu
mulării de armament, pentru realizarea dezar
mării, pentru interzicerea folosirii armelor nu
cleare și distrugerea integrală a stocurilor 
existente.

Considerăm că o mare importanță pentru 
statornicirea unui climat de destindere și pace 
pe continentul nostru și în întreaga lume ar 
avea crearea unui sistem eficient de securitate 
europeană, lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial. O expresie a eforturilor 
depuse de Republica Socialistă România în 
această direcție o constituie rezoluția inițiată 
la O.N.U., la care s-au raliat și alte țări, cu 

privire la acțiunile pe plan regional în vederea 
îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate în
tre statele europene, aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite. Aceasta corespunde inte
reselor vitale ale popoarelor Europei care au 
suferit pagube incalculabile de pe urma celor 
două războaie mondiale. Reglementarea paș
nică a problemei germane, împiedicarea revan
șarzilor vest-germani de a avea acces la arma 
nucleară pot contribui în măsură considerabilă 
la consolidarea păcii în Europa.

Relațiile dintre România și țările balcanice 
cunosc în ultima vreme o evidentă îmbunătă
țire. Vechile legături tradiționale între popoa
rele din Balcani, interesele lor actuale funda
mentale, progresele încurajatoare obținute pînă 
în prezent pe calea colaborării pledează pen
tru noi eforturi ale tuturor statelor balca
nice, socialiste și nesocialiste, în vederea dez
voltării relațiilor prietenești și îmbunătățirii 
climatului politic din această zonă a Europei.

în ultimul timp s-au făcut progrese în îm
bunătățirea relațiilor dintre România și Tur
cia. în această direcție este de remarcat vizita 
făcută recent de delegația parlamentară turcă 
în România care a evidențiat dorința ambelor 
popoare de a dezvolta colaborarea, de a-și 
aduce contribuția la cauza păcii în Balcani și 
în viața internațională. Relațiile noastre cu 
Grecia s-au intensificat și există condiții pen
tru dezvoltarea lor în viitor în interesul celor 
două popoare.

îmbunătățirea continuă a relațiilor între 
toate țările balcanice, indiferent de orînduirea 
lor socială, transformarea Balcanilor și a re
giunii Mării Adriatice într-o zonă a colabo
rării pașnice, fără arme nucleare ar avea o 
mare importanță pentru pacea în această re
giune și în întreaga lume. (Aplauze).

întărirea colaborării internaționale cere 
îmbunătățirea activității Organizației Națiu
nilor Unite, asigurarea universalității acestei 
organizații, restabilirea drepturilor legitime 
la O.N.U. ale Republicii Populare Chineze și 
altor state, înfăptuirea unei reprezentări echi
tabile a statelor din Asia și Africa, respecta
rea principiilor fundamentale ale Cartei.

România își va aduce contribuția activă și 
în viitor la lupta forțelor progresiste pentru 
zădărnicirea unui nou război, pentru dezvol
tarea colaborării și încrederii reciproce între 
popoare, pentru salvgardarea păcii. Ne expri
măm convingerea că forțele înaintate ale 
lumii contemporane vor asigura triumful 
cauzei progresului social și păcii între popoare. 
(Vii aplauze).

Tovarăși,

Sărbătorirea zilei de 8 Mai prilejuiește co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii retros
pectiva unei importante etape din istoria re
voluționară a poporului român. Niciodată în 
România n-a existat un alt partid politic cu 
o istorie atît de bogată și glorioasă care să fi 
luptat cu abnegație și să fi realizat atîta pen
tru fericirea poporului român, pentru măreția 
națiunii noastre. (Aplauze puternice). Partidul 
nostru s-a născut și a crescut o dată cu prole
tariatul ; destinul său este strîns legat de cel 
al clasei muncitoare, de al întregului popor 
român. Partidul Comunist Român este un de
tașament activ în marea mișcare revoluționa
ră, democratică și progresistă a lumii contem
porane. (Aplauze puternice).

Țoate transformările sociale și marile în
făptuiri realizate în țara noastră sînt rezulta
tul luptei de veacuri a maselor muncitoare, a 
celor mai luminați gînditori, revoluționari și 
patrioți ai țării, sînt rodul eforturilor între
gului popor român. Generațiilor de azi istoria 
le-a hărăzit fericirea de a vedea înfăptuin- 
du-se visurile și dorințele cele mai cutezătoare 
ale înaintașilor, lor le-a revenit misiunea de 
a făuri viitorul de aur al patriei. (Vii aplauze).

Pentru partidul nostru, pentru toți comu
niștii din România nu există datorie mai sfîntă 
decît aceea de a-și închina viața continuării 
acestei opere minunate, de a duce mai departe 
făclia luminoasă a progresului în patria noas
tră, de a face să strălucească tot mai puternic 
chipul României socialiste. Generații după ge
nerații vor slăvi partidul comuniștilor care 
ridică România tot mai sus, spre înaltele 
piscuri ale civilizației comuniste. (Aplauze și 
urale puternice. întreaga asistență ovaționea
ză îndelung).

I) Arhiva C.C. al P.C.R., dosar nr. 7944, fond 
1, filele 1-47.
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Adunări
în regiunile țării au conti

nuat sîmbătă manifestări con
sacrate aniversării partidului.

Aspect din timpul programului artistic închinat aniversării partidului

9 M A I
Ziua independenței de stat a României

și a victoriei asupra fascismului

SUCEAVA — (de la cores
pondentul nostru).

Vineri după amiază în sala 
„Ciprian Porumbescu“ din Su
ceava, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, a avut Ioc 
adunarea activului de partid 
al Comitetului regional Su
ceava al P.C.R., consacrată ce
lei de a 45-a aniversări a 
P.C.R.

La adunare au luat parte 
membri și membri supleanți 
ai comitetului regional de 
partid, membri de partid din 
ilegalitate, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, condu
cători de întreprinderi și in
stituții.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Moraru. 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Suceava al P.C.R., 
după care a luat cuvîntul to
varășul Vasile Potop, membru 
al Comitetului Central al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional de partid.

Participanții au subliniat în 
repetate rînduri expunerea cu 
aplauze puternice. S-a dat ci
tire apoi telegramei adresate 
Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care oamenii din regiu
nea Suceava își exprimă hotă- 
rîrea de a munci cu mai multă 
însuflețire pentru traducerea 
în viață a mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului.

In încheiere, formațiile re
unite ale artiștilor amatori și 
ale ansamblului de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porumbescu“ 
din orașul Suceava au prezen
tat un spectacol festiv dedicat 
marii aniversări a Partidului.

ORADEA — In sala Teatru
lui de stat din localitate a 
avut loc adunarea festivă în
chinată celei de-a 45-a ani
versări a creării P.C.R. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul 
tovarășul Teodor Haș, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional 
Crișana al P.C.R., care a vor
bit despre trecutul glorios de 
luptă a partidului, despre po
litica lui înțeleaptă de con
struire a socialismului. In în
cheiere, actorii Teatrului de 
stat, formațiile de dans ale 
consiliului sindical local, a li
ceului nr. 2 din Beiuș, a clu
bului sindicatelor din Salonta, 
formațiile corale, 
formația de 
populare de 
au prezentat 
taj literar 
fie.

precum și 
balet a școlii 

artă din Oradea 
un frumos mon- 
muzical-coregra-

Filiala din Cluj a 
și Institutul de

CLUJ — 
Academiei 
calcul au organizat în zilele de 
6-7 mai o sesiune științifică 
închinată acestui eveniment. 
Au fost ținute 21 de comuni
cări privind dezvoltarea cer
cetărilor fundamentale și apli
cative în domeniul matematicii 
și ciberneticii.

Cu angajamentul
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I

I
I 
I 
!
I
1 
I
I 
î
I 
!
I 
I 
I
I
I 
I

• Pe stadionul „23 August“ 
din Iași au început 
campionatele 
atletism la 
aproape 300 
studente din 
versitare. Un 
a obținut la 
gime Doru Bădini (București) 
cu 7,42 m. Proba de 100 m plat 
a revenit lui A. Stamatescu 
(București), cronometrat în 
10” 6 / 10. La femei, pe primul 
loc a terminat Ana Besuan 
(Cluj) în 12” 3 / 10.

sîmbătă 
universitare de 
care participă 
de studenți și 

13 centre uni- 
rezultat valoros 
săritura în lun-

• Campionatul republican de 
rugbi se reia astăzi cu disputarea 
meciurilor etapei a Vil-a. Cea mai 
importantă partidă a etapei este 
programată la Iași unde formația 
locală C.S.M.S. primește vizita li
derului, echipa Steaua București. 
In capitală jocurile se desfășoară 
după următorul program ; teren 
Constructorul (de la ora 9,30) Con
structorul București — Universita
tea Timișoara și Grivița Roșie — 
Precizia Săcele ; teren Dinamo (ora 
10,00) Dinamo București — Farul 
Constanța, tn țară au loc parti
dele : Rulmentul Bîrlad Progre
sul București ; Știința Petroșeni — 
Gloria București.

• Etapa a XX-a a campionatului 
republican de handbal, seria I pro
gramează astăzi in Capitală urmă
toarele meciuri : stadionul Tinere
tului (de la ora 9,30) Universitatea 
București — Rulmentul Brașov (fe
minin) ; Confecția București — 
C.S.M. Sibiu (feminin) ; Universi
tatea București — Dinamo Brașov 
(masculin).

Cu prilejul
aniversării eliberării
Cehoslovaciei de sub

• Astăzi în cadrul etapei a XX-a 
a campionatului categoriei A 
fotbal pe stadionul 
din Capitală se va desfășura 
interesant cuplaj, 
pid București va 
gistul Galați, iar 
vor întîlni într-o 
ție formațiile bucureștene Dinamo 
și Steaua. Iată și programul me
ciurilor din - - - -
— Steagul 
Craiova — 
lui Ploiești 
versitatea Cluj — U. T. Arad ; Cri- 
șul Oradea —• Politehnica Timi
șoara.

Aspecte de la toate aceste 
tîlniri se vor transmite la radio, 
programul I, cu începere de 
ora 16,15.

la
„23 August" 

un 
La ora 15,00 Ra- 
juca cu Siderur- 
la ora 17,00 se 

partidă de tradi-

Iară : Farul Constanța 
Roșu Brașov ; Știința 

Dinamo Pitești ; Petro- 
— C.S.M.S. Iași ; Uni-

î ți
pe 
la

I 
I

jugul fascist

în Capitală a 
cu partidele din
Iată rezultatele 
Garcia-Kavalek

• După o zi de repaus, tur
neul internațional de șah care 
se desfășoară 
continuat ieri 
runda a 12-a. 
înregistrate :
0—1 ; Kolarov-Minici remiză ; 
Ciocîltea-Ghițescu remiză ; 
Neamțu-Korcinoi 0—1 ; Par- 
tos-Soos remiză; Pavlov-Czer- 
niak 0—1; Matulovici-Bed- 
narski 1—0.

In clasament conduce Kor- 
cinoi (U.R.S.S.) cu 9,5 puncte, 
urmat de Gheorghiu (Româ
nia) cu 8,5 puncte. Astăzi are 
loc runda a 13-a.

(Agerpres)

CRAIOVA — Constructorii 
sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de 
Fier s-au adunat simbătă di
mineața în apropierea locului 
de joncțiune 
aval 
Cind 
și-au 
derea 
fost străbătută de uratele de 
bucurie izbucnite din sute de 
piepturi. Ele vesteau o nouă 
victorie obținută pe acest 
mare șantier al patriei : ter
minarea digului din aval de 
Dunăre și închiderea batar- 
doului celular.

Pe fețele constructorilor se 
putea citi bucuria și mîndria 
că pot raporta partidului, la 
cea de-a 45-a aniversare a 
creării sale, terminarea primei 
mari etape a construcțiilor de 
la Porțile de Fier, cu 70 de 
zile înainte de termenul sta
bilit.

a digului din 
cu batardoul celular, 
ultimele autocamioane 
descărcat povara, întin- 
lucie a marelui fluviu a

1 000 mc 
siderurgic 
aniversă- 

la crearea

HUNEDOARA — Construc
torii furnalului de 
de la Combinatul 
Hunedoara închină 
rii a 45 de ani de
partidului un succes de sea
mă : terminarea cu 6 zile îna
inte de data prevăzută în gra
fic a blindajului metalic al 
furnalului. în cinstea marelui 
eveniment ei au ridicat și 
montat cupola, în greutate de 
40 tone. La construcția furna- 

„ lului împreună eu celelalte 
instalații aderente s-au mon-

c are dintre vizita
torii Berlinului nu 
a fost atras de re
numitul bulevard 
,.Unter den Lin
den“ — Pe sub 
tei ? Care berlinez 
nu devine roman
tic atunci cînd

vorbește de celebrul bule
vard ? Numeroase opere lite
rare au pomenit de numele 
lui, iar azi presa publică me
reu noutăți de pe „Unter den 
Linden“, noutăți despre trier- 
sul lucrărilor de construcție 
care schimbă fața acestui bu
levard. Bulevardul mult în
drăgit de berlinezi a fost grav 
lovit în timpul războiului și 
bătrînii săi tei, cîntați de mai 
multe generații de poeți, teii 
sub care obișnuiau să-și facă 
plimbarea de mai bine de trei 
secole berlinezii, au fost, sece
rați de schijele bombelor. La 
capătul lui „Unter den Lin
den“ se află celebra poartă a 
Brandenburgului, poartă, care 
marchează azi scindarea Berli
nului în două.

Clădirile istorice ca Univer
sitatea Humboldt, Opera de 
Stat, muzeele au avut de su
ferit: de pe urma bombarda
mentelor. Rînd pe rînd aceste 
importante edificii de cultură 
și artă au fost. refăcute, păs- 
tr indii-și vechiul tor caracter 
arhitectonic, iar teii au fost

detat pînă acum 5 500 tone 
construcții metalice reprezen- 
tînd 90 la sută din cantitatea 
necesară.

Cu aceasta constructorii au 
început o nouă etapă impor
tantă a lucrărilor — căptuși- 
rea vetrei furnalului cu cără
midă refractară.

ORADEA — întreprinde
rile industriale din regiunea 
Crișana au raportat că și-au 
depășit angajamentul la pro
ducția globală, luat în cinstea 
zilei de 8 mai, cu peste 18 mi
lioane lei, iar Ia producția 
marfă cu 17 milioane lei. Uni
tățile fruntașe în această ac
țiune sînt: trustul minier 
„Ardealul“, Uzinele „înfrăți
rea“, Uzina de alumină și al
tele.

TG. MUREȘ — In patru 
luni colectivele întreprinderi
lor industriale din regiunea 
Mureș Autonomă-Maghiară 
au obținut importante succe
se în producție, realizîndu-se 
în întregime angajamentele 
luate în cinstea zilei de 8 mai. 
întreprinderile din această 
parte a țării au livrat peste 
plan 50 milioane kilowați/ore 
energie electrică, 10 000 metri 
cubi cherestea, 80 000 metri 
pătrați geam tras, mobilă de 
4 milioane de lei și alte pro
duse.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei, simbătă la amiază 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București, Cestmir Cisar, a 
oferit o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au participat Alexandru 
Drăghici, Gheorghe Rădulescu,' 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Mihai Dalea, Virgil Tro- 
fin, Roman Moldovan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști.;

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați »la 
București, și. alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

★

Cu prilejul celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, 
ambasadorul R. S. Cehoslova-.

■ ce în Republica Socialistă Ro
mânia, Cestmir Cisar, și mem
brii ambasadei, au depus sîm
bătă dimineața coroane de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul E- 
roilor Sovietici din' Piața Vic
toriei.

La solemnități ’’au participat 
reprezentanți ai Ministerului’ 
Afacerilor Externe, Ministeru
lui Forțelor Armate. La Mo
numentul Eroilor Sovietici au 
fost prezenți A. V, Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și. membri ai . 
ambasadei.

Anul acesta, la 9 mai, po
porul nostru sărbătorește îm
plinirea a 89 de ani de la 
proclamarea independenței de 
stat a României și 21 de ani 
de la victoria asupra Germa
niei fasciste. Sărbătorind aces
te două evenimente, cu o sem
nificație istorică profundă, 
poporul român cinstește pe 
bravii săi fii care pe cîmpu- 
rile de bătălie au săvîrșit 
pilduitoare fapte de eroism și 
vitejie pentru independența, 
libertatea și progresul patriei, 
aduce omagiul său tuturor ce
lor care au luptat pentru în
frîngerea hitlerismului.

Proclamată la 9 Mai 1877, 
independența a fost consfin
țită pe cîmpul de luptă, prin 
vitejia și eroismul ostașilor 
români. Animați de un fier
binte patriotism, sprijiniți cu 
entuziasm de masele populare, 
ostașii noștri, alături de cei 
ruși și de voluntarii bulgari, 
au contribuit din plin la în
frîngerea oștilor imperiale 
otomane. In rîvna „de a ne 
vedea liberi și independenți“, 
cum scria un ostaș de la 1877. 
minunății noștri luptători, 
plecați de acasă, de la plug, 
au înscris în crîncenele încleș
tări de la Grivița și Plevna, de 
la Rahova și Smîrdan ade
vărate pagini de epopee, care 
aveau să servească drept pildă 
generațiilor următoare.

După cucerirea independen
ței de stat, masele populare 
au continuat lupta, decenii 
de-a rîndul, pentru transfor
mări social-politice structura
le, pentru dep’ina independen
ță economică și politică a Ro
mâniei. In fruntea acestei 
lupte. ridicată pe o treaptă 
superioară, s-a situat 
muncitoare în frunte cu 
tidul Comunist Român.

Partidul comunist s-a 
mat 
tru 
tru apărarea 
suveranității

general-colonel 
Mihai Burcă

adjunct al ministrului 
Forțelor Armate

clasa
Par-

afir- 
pen- 
pen-

ca stegarul luptei 
libertate socială, 

independenței și 
naționale, împo-

triva pericolului pe care-1 re
prezenta pentru însăși ființa 
națională a poporului român 
fascismul, politica agresivă 
a Germaniei naziste și aliaților 
acesteia.

Partidul Comunist Român 
are meritul istoric de a fi în
făptuit coalizarea tuturor for
țelor interesate în doborîrea 
regimului antonescian și scoa
terea României din războiul 
hitlerist, război privit cu pro
fundă ostilitate și ură de în
tregul nostru popor.

Partidul comuniștilor a ini
țiat, organizat și condus la 
victorie insurecția armată din 
august 1944. O dată cu dobo
rîrea dictaturii militaro-fas- 
ciste, România s-a alăturat 
cu toate forțele sale materia
le și militare coaliției antihit
leriste. întreaga armată ro
mână a întors armele împo
triva Germaniei hitleriste.

Răspunzînd chemării par
tidului și exprimînd voința și 
hotărîrea de luptă a poporu
lui, unitățile armatei române 
și formațiunile de luptă pa
triotice au zdrobit trupele 
fasciste din București și im- 
prejurimi, din Muntenia, Do- 
brogea, Oltenia, Banat și 
sudul Transilvaniei, scoțînd 
din luptă efective germane de 
valoarea a șase divizii și cap- 
turînd mari cantități de ar
mament și tehnică de luptă. 
Cu aceeași ardoare au luptat 
ostașii români, alături de os
tașii sovietici, pentru zdrobi
rea și alungarea trupelor hit- 
leristo-horthyste de pe întreg 
teritoriul țării și au continuat 
acțiunile militare dincolo de 
hotare participînd activ la eli
berarea Ungariei și Cehoslova
ciei, pînă la înfrîngerea defini-

tivă a Germaniei fasciste și în
cheierea victorioasă a războ
iului în Europa. Pe drumurile 
aspre ale războiului. antihitle
rist poporul român a dat jertfe 
care se ridică la aproximativ 
170 000 de oameni.

înfruntînd greutăți și priva
țiuni, muncitorii, țăranii, in
telectualii au răspuns cu avînt 
patriotic chemării partidului 
comunist — „Totul pentru 
front, totul pentru victorie 1“. 
După o evaluare aproximati
vă, contribuția economică a 
României la războiul contra 
Germaniei hitleriste se fidi- 
că la circa 770.000.000 dolari 
calculat la valuta din 1938.

După război, poporul nostru, 
condus de partid, a dobîndit 
victorii strălucite în făurirea 
vieții noi, libere, asigurînd 
triumful deplin și definitiv al 
socialismului pe pămîntul Ro
mâniei. Astăzi, oamenii mun
cii de la orașe și sate 
viață mărețului program 
înflorire multilaterală a 
mâniei socialiste elaborat 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

împreună cu toate țările 
socialiste, cu 
state iubitoare 
țara noastră depune eforturi 
susținute pentru zădărnicirea 
uneltirilor cercurilor agresive 
imperialista, pentrif normali
zarea relațiilor internaționale, 
pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de a-și afirma 
ființa națională.

Militînd pentru apărarea 
păcii, partidul și guvernul a- 
cordă totodată atenție neslă
bită întăririi capacității de 
apărare a patriei.

Sărbătorind ziua indepen
denței de stat a țării noastre 
și a victoriei asupra fascis
mului, poporul nostru aduce 
prinosul său de recunoștință 
tuturor luptătorilor care și-au 
jertfit viața pentru binele și 
fericirea patriei.

dau 
de

Ro
de

celelalte 
de pace,

adunări CONSACRATE

ZILEI INDEPENDENTEI

DE STAT A ROMÂNIEI

(Agerpres)

DUMINICĂ 8 MAI

I

înlocuiți cu alții aduși de pe 
meleaguri mai îndepărtate și 
transplantați aci unde au prins 
rădăcini.

Un timp însă bulevardul 
era mai puțin propice plim
bărilor romantice. La intersec-

Uzinele Semănătoarea din București. Ultimele finisări tăcute
Combinei C 1

el are un rival — noul hotel 
înalțat pe „Unter den Linden". 
Pînă' mai deunăzi în holul 
mare al hotelului meseriașii 
trebăluiaii de zor’ la ultimile 
lucrări de finisaj: Acum s-a 
trecut la altă activitate- Noul

Tei tineri
și construcții noi■ ■

Televiziune

9,00 Emisiunea pentru copii 
și tineretul școlar.

10,30 Emisiune pentru sate. 
In jurul orei 15,15 fotbal : 
Transmisiune de la stadionul 
„23 August“ a cuplajului din
tre echipele Rapid — Side- 
rurgistul Galați și Steaua — 
Dinamp București. 19,00 Tele
jurnalul de seară. 19,30 Cîn- 
tare partidului. Montaj mu- 
zical-literar. 19,50 Pagini de 
epopee. 20,10 Rapsozi popu
lari : „Urcînd prin timp“. 22,40 
Telejurnalul de noapte. 22,50 
Telesport.

ția sa cu cunoscuta arteră 
Friedrichstrasse; macarale u- 
riașe vesteau o nouă pagină în 
viața bătrînului bulevard. Ac
tivitatea intensă, care se des
fășura aci predispunea la 
alte meditații, privind viito
rul orașului și al locuitorilor 
săi.

Dacă pină acum. mîndria 
berlinezilor era hotelul „Be
rolina“ care zilele acestea a 
aniversat doi ani de la darea 
în folosință, timp în cure a 
găzduit șSO 000 de oaspeți; în 
special de peste hotare, acum

hotel, care poartă chiar nu
mele bulevardului, a fost pre
dat administrației care la rîn
dul ei se preocupă de ultimele 
operații de amenajare. Și îm
prejurimile hotelului și-au 
schimbat în ultimele zile as
pectul. O suprafață. de 2 000 
metri patrați a fost acoperită 
în ultimele zile cu plăci mari 
de beton Bănci multicolore 
îmbie la odihnă, pe sub 
proaspăt plantați.

Dacă hotelul cu luxul 
cos joi tul său este sortit

teii

răsfețe pe numeroșii oaspeți 
care vin din toate colțurile re
publicii și de peste hotare în 
capitala R.D.G.. în schimb 
„Linden Corșo“ complexul cu 
patru etaje care cuprinde Un 
restaurant, un bar-expres, un 
cafe-bar de zi'și bar de noapte 
—■ a cărui inaugurare a avut 
loc joi 5 mai — satisface o ve
che dorință a berlinezilor.

..Noi am vrut să concepem o 
construcție modernă și intere
santă care să corespundă pro
filului arhitectonic al intersec
ției celor două mari artere, 
care să placă publicului și 
care să of ere odihnă și destin
dere“ —■ a declarat proiectan
tul noului complex, dr. ing. 
Străssnmeier. $i intr-adevăr 
proiectul realizat a avut în 
vedere eleganța, confortul, at
mosfera intimă.

Un alt interlocutor; (ng.'Ull- 
mann de la V.E.B. „Berlin 
Projekt“, ne spune că la noile 
construcții de pe „Unter den 
Linden“ s-a ținut seama de 
faptul că se construiește pen
tru prezentul socialist și pen
tru viitorul comunist.

De altfel, în întreaga Repu
blică Democrată Germană se 
are în vedere acest lucru. Răz
boiul a distrus nă mai puțin 
de 820 000 locuințe, din'' care 
doar 200 000 erau reparabile. 
Printr-o muncă fără, preget au 
fost refăcute, construite sau 
modernizate în ultimii două
zeci de ani 950 000 de locuințe.

și 
să

vitejie ale ostașilor ro- 
căzuți pentru indepen- 

în războiul din 1877-

Simbătă au avut loc în Ca
pitală numeroase adunări con
sacrate Zilei independenței de 
stat a României și Zilei Vic
toriei, la care au vorbit ofițeri 
superiori, activi și în rezervă,

La Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa“, 
general-colonel în rezervă 
Dumitru Drașna a evocat în 
fața a sute de studenți fapte
le de 
mâni 
dență 
1878.

Colonelul Virgil Mihuleț 
vorbit în fața unui mare nu
măr de cetățeni, care au fost 
prezenți la Casa de cultură a 
raionului, V. I. Lenin, jar co
lonelul Nicolae Ganea. a pre
zentat expunerea „Fapte de 
vitejie“ în fața elevilor de la 
Liceul nr. 39.

Adunări consacrate acelo
rași evenimente au mai avut 
loc la Clubul „Grivița Roșie“, 
unde a vorbit general-maior 
în rezervă Horia Morariu, la 
Uzinele „Semănătoarea“, unde 
a vorbit general-locotenent 
Vasile Sticlaru, la Liceul 
32, unde a făcut o expunere 
general-maior Nicolae Negu- 
lescu, precum și la numeroase 
întreprinderi, case de cultură 
și cămine culturale din Ca
pitală și din țară.

La ora de limba română. (Eleva Mihăilescu Antoaneta din cf. 
IV-a a Liceului nr. 40 din Capitală

CINEMATOGRAFE
nr. Bucu-

11.30!
21) în 

Mo-

(Agerpres)

eliberării poporului german

HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE 

rulează la Patria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30), 
rești (orele 9,15; 
13,45; 16,30; 18,45; 
completare VÎRSTA,
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21) Grivița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16.30;
18.45: 21)

PROCESUL ALB — cinema
scop —

rulează la Republica (orele 
10,15; 15; 18,30; 21). Stadio
nul Dinamo orele 20.

ADEVARATA față a fas
cismului

rulează la Central (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20,15).

INSPECTORUL — în com
pletare SCOARȚE POPULARE 

rulează U Capitol (orele
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), grădină ora 20, Fero
viar (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45).

BERLIN 7 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. anunță că la 
Berlin a avut Ioc o festivitate 
consacrată celei de-a 21-a 
aniversări a eliberării poporu
lui german de 
Au fost prezenți membri 
membri supleanți ai Biroului 
Politic 
membri 
al R. D. Germane, 
diului Camerei Populare

sub fascism. 
Și

al C.C. al P.S.U.G., 
ai Consiliului de Stat 

ai Prezi- 
a 

R.D.G., conducători ai parti
delor democratice și ai orga
nizațiilor- de masă, fruntași în 
producție, veterani ai mișcării 
muncitorești germane.

Raportul la festivitate a fost 
prezentat de prof. Johannes 
Dieckmann, președintele Ca
merei Populare a R.D.G., vice-

Depuneri
Simbătă dimineața, cu pri

lejul celei de-a XXI-a ani
versări a eliberării Germanei 
de sub jugul fascist, Ewald 
Moldt, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, și membrii 
ambasadei, au depus coroane 
de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei și la. Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața 
Victoriei.

președinte al Consiliului 
Stat al R.D.G. Vorbitorul 
arătat că în urma

de 
a 

victoriei 
asupra fascismului, pe terito
riul Germaniei a apărut Un 
stat de tip nou — Republica 
Democrată Germană. El a 
subliniat necesitatea unirii tu
turor forțelor antiimperialiste 
pentru a se împiedica izbucni
rea unui nou război mondial. 
Referindu-se la importanța 
dialogului dintre P.S.U.G. și 
P.S.D.G., Johannes Dieckmann 
a declarat că „inițiativa 
P.S.U.G. în dialogul cu 
P.S.D.G. cu privire la proble
mele națiunii germane are o 
mare importanță națională și 
corespunde intereselor funda
mentale ale fiecărui patriot 
german“.

de coroane
La solemnități au luat par

te reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe și Mi
nisterului Forțelor Armate. 
La Monumentul Eroilor Sovie
tici au fost prezenți A. V. Ba- 
sov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

ÎN GENUNCHI MÄ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Luceafărul (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21).

HAI, FRANȚA
rulează la Aurora (orele
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21) în completare SECRE
TUL TRECUTULUI ; Fla
mura (orele 9,15; 11.30;
13.45; 16, 18.15; 20.30).

PLÎNGE PETER
rulează Ia Victoria (orele 
10; 12,30; 15,15; 18-, 20,30), 
Volga (orele 9,45; 12: 14,15; 
16,30; 18.45; 21) în com
pletare ORAȘUL CARE 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează la Lumina (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
21) la ora 18,30 rulează DU
MINECĂ LA ORA 6.

CEA MAI FRUMOASA în 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orele 
15,30; 18: 20 30).

WINNETOU seria II, în com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează la
11,30; 13,45:
— program 
ora 10);
10,30: 16; 18,30; 20.45;

NU

Doina (orele 
16! 18.30: 21
pentru copii. 

Popular (orele 
____ ... ____ . în 
ompletare ZILELE SIGHT- 

■OAREI.

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIAȚI CA ?... DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURA ROMÂ
NEASCA, ACOLO UNDE 
CARPAȚI1 ÎNTILNESC DU
NĂREA (Cinemascop) ROMÂ
NIA PE MERIDIANELE LU
MII, CONSTRUIM, C-AȘA-I, 
JOCUL ÎN FĂGĂRAȘ

rulează la Timpuri Noi 
(orele 10 211 in continuare.

O CLASA NEOBIȘNUITA in 
completare VÎRSTA

rulează la Excelsior (orele 
10, 12,15: 16: 18.15: 20,30).

PARCAREA INTERZISA în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la 
(6: 18.15;

ATENTATUL 
rulează la 
9; 11,30, 13.45: 16.15, 
21.15)

FINALA 
completare
ÎN

Giuleșt; (orele
20.30)

(cinemascop)
Festival (orele

18.45;

în 
NOI

BUCLUCAȘA 
CARTIERE 

BUCUREȘTI
rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30 în continuare, 15,45; 
18,15, 20,45). Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30) la ora 18 
rulează COMOARA DIN 
VADUL VECHI.

DEPĂȘIREA în completare 
ȘI ACUM PUȚINA GIMNA
STICĂ

rulează Ia Buzești ( 
13; 15,30; 18,15; 21) 
dină ora 20,30),

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Cosmos ( 
16; 18; 20).

RĂSCOALA (cinemascop)
rulează la Crîngași (orele 
15,45; 18; 20,15).

DUPĂ MINE CANALII (cine
mascop) în completare CU A- 
CUL ȘI AȚA

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30).

LA PORȚILE PAMlNTULUI 
(cinemascop) în completare 
TÎRGURI ȘI IARMAROACE 

Gloria (orele 
18; 20,30).
LA ORA 8

(orele 
gră-

(orele

rulează la
12,30; 15,30;

VIAȚA ÎNCEPE 
SEARA

rulează li
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45).

Tomis (orele



DE Vizita in U.R.S.S.
a delegației 

guvernamentale

■ •

>
$ Ä1

PESTE române

HOTARE
->

te :
în timpul recepției oferite 

vineri seara de C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din 
Vietnam, Consiliul de Miniș
tri al R.D. Vietnam în cinstea 
delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România tovarășii 
Nguyen Duy Trinh și Emil 
Bodnaraș au rostit cuvîntări.

După ce a subliniat însem
nătatea vizitei delegației de 
partid și guvernamentale ro- 
rpâne, ca o ilustrare vie a so
lidarității frățești, a sprijinu
lui pe care poporul român îl 
acordă poporului vietnamez, 
Nguyen Duy Trinh a spus că 
poporul vietnamez „a nutrit 
întotdeauna sentimente sin
cere de stimă și de admirație 
față de lupta revoluționară 
a poporului frate român“. 
„Poporul vietnamez, a spus 
el, se bucură de succesele 
obținute de poporul frate ro
mân și îi urează în mod sincer 
succese și mai mari în con
struirea socialismului în Ro
mânia și în lupta pentru 
independență națională, 
mocrație 'și socialism“.

Arătînd că situația 
Vietnam și din Indochina
agravează de la o zi la alta ca 
urmare a intensificării și ex
tinderii războiului de agre
siune dus de imperialiștii a- 
mericani, vorbitorul s-a re
ferit pe larg la lupta poporu
lui vietnamez la sud și la nord 
de paralela 17 pentru inde
pendență, libertate și integri
tatea teritorială a patriei sale. 
Armata și populația din nord 
și-au demonstrat hotărîrea de 
a lupta și a înfrînge pe agre
sor, a spus vorbitorul.

Ne bucurăm să constatăm, 
a spus în încheiere vorbitorul, 
că solidaritatea frățească și 
relațiile de cooperare între 
Vietnam și România se con
solidează și se dezvoltă con
tinuu. Poporul vietnamez este 
hotărît să depună toate efor
turile pentru întărirea acestei 
solidarități și acestei prietenii,

pace, 
de-

din
se

cauzei revoluționare comune 
în întreaga lume“.

Mulțumind gazdelor pentru 
invitarea delegației române, 
tovarășul Emil Bodnaraș a 
subliniat forța și trăinicia 
prieteniei indestructibile din
tre poporul român și poporul 
vietnamez. „în țara noastră, a 
spus el, este binecunoscută 
lupta dusă de clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualita
tea, de eroicul dv popor 
pentru scuturarea jugului co
lonial, pentru libertate și o 
viață mai bună“. Tovarășul 
Emil Bodnaraș a exprimat 
bucuria poporului român 
față de succesele obți
nute de poporul vietnamez în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, în opera de construcție 
a socialismului precum și în 
apărarea cuceririlor revolu
ționare, a independenței și 
suveranității naționale. „în 
poporul român, a spus tova
rășul Emil Bodnaraș, Vietna
mul eroic are și va avea 
întotdeauna un prieten și to
varăș de nădejde. Astăzi 
cuvîntul Vietnam este asociat 
pretutindeni —■ de-a lungul 
paralelelor și meridianelor 
globului — cu imaginea ero
icei lupte a unui întreg popor, 
care nu cunoaște chemare 
mai înaltă decît aceea de a 
sluji patria, de a lovi cu toată 
forța în agresor, cu imaginea 
milioanelor de oameni cute
zători ai acestei țări, care prin 
fapte de vitejie nepieritoare 
își spun răspicat cuvîntul : 
Vietnamul este al vietname
zilor, agresorii americani n-au 
ce căuta pe pămîntul vietna
mez ! Alături de voi, dragi 
tovarăși, sînt toate țările fră
țești ale sistemului mondial 
socialist, popoarele din în
treaga lume, opinia publică 
mondială.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : „Vom întări și mai mult 
prietenia româno-vietnameză, 
relațiile de colaborare tovă
rășească dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Vietnam cu con-

noastre, cauzei întăririi unită
ții țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale, cauzei socialis
mului și păcii“.★

în cursul zilei de sîmbătă au 
continuat convorbirile dintre 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii So
cialiste România și delegația 
Partidului celor 
din Vietnam 
Republicii 
nam.

ce Muncesc 
și a guvernului 

Democrate Viet-

MOSCOVA 7. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite: Delegația guver
namentală română, în frunte 
cu Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, care a participat la 
deschiderea expoziției econo
mice a țării noastre 
Moscova, a vizitat la 7 
expoziția realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S.

N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
a oferit o recepție în cinstea 
delegației guvernamentale ro
mâne.

Au participat V. N. Novi- 
kov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
K. E. Voroșilov, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., M. V. Nesterov, 
președintele Prezidiului Con
siliului Unional al Camerei 
de Comerț, funcționari supe
riori din Ministerul Comer
țului Exterior și din Minis
terul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la 
Moscova, ziariști.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Mihai Marinescu, șeful 
delegației guvernamentale ro
mâne, și ceilalți membri ai 
delegației, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea 
vietică.

Au rostit toasturi N. S. 
tolicev, K. E. Voroșilov 
Mihai Marinescu.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

în seara aceleiași zile, dele
gația guvernamentală română 
a plecat la Leningrad.

de Ia 
mai

So-

Pa
și

în ajunul dialogului secret...

0 Țările africane vor cere convocarea

Consiliului de Securitate
Din Londra se anunță 

că la începutul săptămî- 
nii viitoare vor începe 
discuțiile preliminare 
anglo-rhodesiene, în cel 
mai mare secret, „unde
va în capitala Angliei“. 
Cele două părți urmea
ză să discute asupra po
sibilităților unui x acord 
în conflictul dintre gu
vernul britanic și șeful 
guvernului minoritar 
Ian Smith, care a pro
clamat unilateral „inde
pendența“ Rhodesiei. 
Potrivit cercurilor ofi
ciale britanice, aceste 
discuții preliminare vor 
dura cîteva săptămini, 
pentru a fi apoi conti
nuate la Salisbury.

Grupul larilor africane la 
Organizația Națiunilor Unite a 
avut vineri o nouă întrunire 
in cadrul căreia a terminat re
dactarea proiectului de rezolu
ție in problema rhodesiană, ce 
urmează să fie prezentat Con
siliului de Securitate. Cererea 
privind convocarea imediată /a 
Consiliului va fi depusă mărfi.

Proiectul de rezoluție preve-

de aplicarea de sancțiuni inter
naționale împotriva Rhodesiei 
de sud in baza capitolului 7 
din Carta O.N.U., capitol ce se 
referă la cazurile de amenin
țare la adresa păcii, și cere 
Marii Britanii să folosească 
metodele cele mai drastice 
pentru a înlătura regimul ra
sist al lui Ian Smith.

Referindu-se la surse infor
mate, agenția France Presse a- 
nunță că lordul Caradon, re
prezentantul britanic la O.N.U. 
a cerut întrevedere cu membrii 
grupului țărilor africane la 
O.N.U. Grupul a însărcinat re
prezentanții Algeriei, Senega
lului și Zambiei, țări ce au pri
mit mandat din partea Organi
zației Unității Africane pentru 
urmărirea problemei rhodesie- 
ne la O.N.U., să examineze a- 
ceastă cerere britanică.

Marea verdictului 
împotriva lui Gus Hali

Președintele tribunalului fe
deral Columbia a anulat ver
dictul pronunțat în martie 
1962 împotriva lui Gus Hali, 
unul din conducătorii Parti
dului Comunist din S.U.A. 
Verdictul fusese pronunțat pe 
motiv că Hali a refuzat să se 
înscrie în registrul departa
mentului justiției.

• LA PRAGA a fost dată pu
blicității nota de răspuns a guver
nului R.S. Cehoslovace la nota 
guvernului R.F. Germane din 24 
martie 1966. In notă se arată că 
guvernul R.S. Cehoslovace a ajuns 
la concluzia că guvernul R.F.G. 
continuă să promoveze aceeași li
nie politică nerealistă care repre
zintă un pericol serios pentru pa
cea in Europa și în întreaga lume.

e SÎMBĂTĂ a fost prezentat în 
cadrul celui de-al 20-lea Festival 
internațional al filmului de la Can- 
nes filmul românesc ,,Răscoala" în 
regia lui Mircea Mureșan. Filmul 
,,Răscoala" a lăsat o bună impre
sie în rîndul criticilor. și ziariști
lor prezenți la festival, precum și 
asupra publicului spectator.

• ÎN ÎNCHEIEREA convorbiri
lor de la San Remo dintre dele
gațiile Partidului Comunist Fran
cez, condusă de Waldeck Rochet, 
și Partidului Comunist Italian, con
dusă de Luigi Longo, a fost dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că delegațiile au consta
tat ,,deplinul lor acord în legă
tură cu problemele examinate — 
lupta împotriva agresiunii ameri

cane în Vietnam, N.A.T.O., co
existența pașnică, Piața comună".

• LA ÎNCHEIEREA vizitei ofi
ciale a președintelui R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, în R.A.U. 
a fost dat publicității un comu
nicat comun în care se arată că 
în timpul întrevederilor dintre 
președinții celor două țări a fost 
examinată evoluția relațiilor bila
terale dintre R.S.F. Iugoslavia și 
R.A.LL In timpul convorbirilor 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și președintele 
R.A.U., Gumai Abdel Nasser, și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu intervenția americană în Viet
nam și au subliniat necesitatea în
cetării bombardării teritoriului 
R. D. Vietnam. Cei doi președinți 
au condamnat amestecul, sub dife
rite forme, al colonialiștilor în tre
burile interne ale țărilor africane.

• DUPĂ cum menționează a- 
gențiile de presă, la Brazzaville a 
fost dat publicității vineri un de
cret semnat de președintele Ma- 
ssemba Debat, în care se anunță 
componența noului guvern.

ocietatea engleză de 
transporturi aeriene 
„British Overseas 
Airways Company" 
hotărîse să proce
deze la o verificare 
a tuturor avioane
lor „Boeing". Con
comitent, la Wa
shington, Agenția

federală de aviație a S.U.A. a or
donat ca toate avioanele america
ne de pasageri de tip „Boeing" să 
fie supuse unor verificări asemă
nătoare. Rezultatul a fost cu to
tul neașteptat : în Anglia la șapte 
aparate ale societății B.O.A.C. s-au 
constatat defecțiuni de construcție. 
După cum rezultă dintr-un raport 
dat publicității la Washington un 
număr de 22 din 63 de avioane

Pe aeroportul din Londra uriașele avioane 
de pasageri „Boeing-707“ și Boeing-727“ au 
rămas cîteva zile imobilizate la sol. în jurul 
lor și-au făcut apariția echipe de ingineri și 
tehnicieni care le-au supus unui control ri
guros. Pasagerii au fost înștiințați că șapte 
zboruri pe distanțe lungi nu vor mai avea 
loc pentru un anumit timp. Unii dintre ei 
s-au îmbarcat pe avioane de alte tipuri. Ce 
s-a întîmplat ?

trecute prin control prezentau fi
suri în partea inferioară a fusela- 
jului. Interogat de ziariști, un pur
tător de cuvînt al companiei con
structoare „Boeing", cu sediul la 
Seattle, a declarat că „nu are nici
un comentar de făcut".

Scandalul „Boeing" a fost de
clanșat de trei accidente de avion 
petrecute la începutul anului și 
care s-au soldat cu moartea a 264 
de persoane. De fiecare dată, so
cietatea constructoare a aparatelor 
s-a grăbit să liniștească opinia pu
blică pretinzînd că prăbușirile se

■
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Sute, poate mii de tineri. Cu toții sînt studenți din 
Tokio. Ei demonstrează în sprijinul muncitorilor fe
roviari aflați în grevă. Gestul lor de solidaritate do- 
bîndește o semnificație deosebită în momentul în care

Japonia a cunoscut cea mai mare grevă postbelică

in legătură cu alegerile
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
La Moscova a fost dat publici
tății apelul adresat de C.C. 
al P.C.U.S. în legătură cu ale
gerile în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. Sînt scoase în evi
dență succesele obținute în 
țară în cei patru ani care au 
trecut de la ultimele alegeri 
și sînt expuse planurile de 
viitor. în ultimii patru ani, se 
arată în apel, în U.R.S.S. au 
fost înfăptuite măsuri impor
tante în ce privește creșterea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii. P.C.U.S. își propune 
drept cea mai importantă sar
cină creșterea în continuare a 
bunăstării oamenilor sovietici. 
Pînă în 1970, pentru construc
ția întreprinderilor producă
toare de mărfuri de larg con
sum va fi investită o sumă de 
aproape două ori mai mare 
decît în cei cinci ani prece- 
denți. Caracterizînd progra- 
mult de dezvoltare a agricul
turii, în apel se amintește că

investițiile în această ramură 
se vor dubla.

P.C.U.S., se arată în apel, 
va întări în continuare priete
nia și colaborarea cu țările 
sistemului socialist mondial, 
solidaritatea proletară cu oa
menii muncii din întreaga 
lume, va acorda sprijin popoa
relor oprimate, va lupta pen
tru preîntîmpinarea unui nou 
război mondial, va 
vigilență uneltirile 
lor și va menține 
necesar puterea de 
țării, va traduce
principiul coexistenței pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale 
diferite.

urmări cu 
agresori- 

la nivelul 
apărare a 
în viață

Ky și... apa de sub poduri
împotriva voinței sale 

Ky a promis alegeri. 
Mulțimea care invadase 
străzile Saigonului a- 
menința să pună capăt 
falimentarului său re
gim. Ceasurile guvernu
lui Ky păreau număra
te. Consilierii americani 
l-au sfătuit să recurgă 
Ia o promisiune și Ky a 
agitat momeala electo
rală.

G Vorbind

eneralul a depășit 
aparent, momen
tul critic. Acum 
își permite să a- 
firme cu glas tare 
intențiile (firește, 
pînă la un anumit 
punct).
sîmbătă diminea- 

pe aeroportul din Can Tho, 
a dorit să spulbere speranțe
le naive ale celor înclinați să 
creadă că după ce urnele vor 
fi deschise dumnealui va pă
răsi puterea fără ezitare. E- 
roare : „Nu intenționez să de
misionez cu prilejul viitoare
lor alegeri. Guvernul militar 
pe care îl conduc va rămîne 
la putere cel puțin încă un an, 
indiferent de rezultatul alege
rilor pentru Adunarea consti
tuantă“.

ta

Dar „anul“ se poate prelungi 
peste limitele a 12 luni dacă 
Ky va considera că noul par
lament nu-i este pe plac. O 
afirmă clar : „Dacă Adunarea 
națională ce va fi desemnată 
va fi alcătuită din elemente 
ale Vietcongului (orice adver
sar incomod poate fi astfel e- 
tichetat) eu voi lupta prin toa
te mijloacele împotriva aces
tei adunări“. Un ziarist s-a a- 
rătat curios să afle „mijloa
cele“ la care ar putea face 
apel generalul. Ky, răspunzînd 
în termeni echivoci, a lăsat să 
se înțeleagă că nu trebuie ex
clusă o lovitură de forță.

Dar cînd vor avea loc pro
misele alegeri ? Ky îndeamnă 
la răbdare. Uzînd de o veche 
zicală, premierul saigonez a 
declarat că „pînă atunci va 
mai curge multă apă pe sub 
poduri“.

Apa de sub poduri poate fi 
o unitate de măsură nu 
mai în materie electorală, 
mîne de văzut cîtă apă va 
bui să mai curgă pe sub
duri pînă cînd Ky va dispare 
de pe scena politică saigone- 
ză. Probabil, nu prea multă...

nu- 
Ră- 
tre- 
po-

M. RAMURĂ
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Poporul cehoslovac sărbătorește la 9 mai a 
21-a aniversare a eliberării patriei sale de sub 
jugul fascist. Dată memorabilă în istoria Ceho
slovaciei, ziua eliberării a deschis clasei munci
toare și poporului calea spre înfăptuirea unor 
profunde transformări revoluționare.

Adîncile prefaceri înnoitoare care au fost ob
ținute, în anii de după eliberare, sub conduce
rea Partidului Comunist Cehoslovac, și-au găsit 
o vie expresie în victoria deplină a socialismu
lui și trecerea la desăvîrșirea construcției socia
liste. Oamenii muncii din țara noastră se bucură 
sincer de realizările țării prietene.

Sîngele vărsat în comun împotriva fascismu
lui a cimentat prietenia dintre popoarele român 
și cehoslovac. între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Cehoslovacă se dez
voltă continuu relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală bazate pe principiile egalității în 
drepturi, ale respectului și avantajului reciproc, 
ale internaționalismului socialist.

Cu prilejul celei de a 21-a aniversări a elibe
rării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, poporul 
și tineretul român adresează un călduros salut 
poporului cehoslovac și tinerei sale generații, 
urîndu-le noi succese pentru prosperitatea și în
florirea patriei lor.

datoresc „unor greșeli de pilotaj" 
sau „fatalității". Așa s-a Întîmplat 
cu avionul „Boeing“ aparlinind so
cietății „Air-lndia“ care s-a zdro
bit de pantele muntelui Mont 
Blanc. „Specialiștii' trimiși să 
examineze resturile aparatului au 
lansat teza, potrivit căreia, pilotii 
ar fi greșit ruta cu... cîțiva kilo
metri. Ei au preieral insă să trea
că sub tăcere faptul, menționai în 
toate prospectele societății „Bo
eing" că avioanele sînt prevăzute 
cu aparate de radio-navigatie ultra
moderne. Dezmințirea a venit insă 
din partea Sindicatului francez al 
piloților de linie care, intr-o decla
rație publicată in presă, a subliniat 
că această ipoteză „este cu lotul 
extravagantă".

Citeva zile după acest accident, 
un „Boeing 707", decolat de pe 
aeroportul din Tokio, s-a zdrobit 
de muntele, Fuji Yama. Comunica
tul oficial: pantele muntelui pro
voacă puternice perturbata ale 
aerului și pilotul nu are dreptul să 
zboare prin această regiune. Dar 
întimplarea s-a amestecat de dala 
aceasta in persoana unui turist fo
tograf pe care prezenta avionului 
deasupra muntelui l-a inspirat. Și 
fotografia luată demonstrează că 
,,Boeing-ul" s-a dezintegrat înainte 
de a atinge pămintul I Acest acci
dent a constituit o picătură care

a umplut paharul. Un înalt funcțio
nar al ■ aviației britanice a dezvă
luit existenta unui raport de expe
riențe tehnice întreprinse asupra 
unui „Boeing“ intr-o versiune mi
litară din care rezultă că aparatul 
prezintă defecțiuni. Echipa de. 
specialiști care a ajuns, pe munte
le Fuji Yama la locul accidentului 
a descoperit, la rîndul ei, fisuri in 
luselajul aparatului prăbușit. An
cheta asupra tuturor avioanelor 
fabricate de societatea din Seattle 
nu a mai putut fi împiedicată., Iar 
rezultatele ei sini, după cum s-a 
văzut, edificatoare.

Poate printr-o simplă , coinciden
tă, in momentul cînd peste 190 de 
avioane de tipul ,,Boeing“ sini 
controlate în lumea Întreagă, in 
Statele Unite au provocat vilvă 
dezvăluirile făcute de avocatul 
Ralph-Nader privind lipsa de se
curitate a automobilelor construite 
de cele mai mari firme americane. 
Cu acest prilej au ieșit la iveală 
,.neglijente" condamnabile in ca
litatea materidlelor de construcție 
și aparatajului de bord folosit. Și 
intr-un caz și în celălalt, aceste 
„neglijențe" și „omisiuni" sint ex
plicate printr-un singur iapt : goa
na după profituri cit' mai.mari, în 
dauna securității vieții pasagerilor.

I. RETEGAN

Mustața

o

EUGENIU OBREA

L
interzisă

rdinul 
strict și 
drept de apel. 

Personalități 
importante prin 
salariile pe ca
re le ridică lu
nar au chib
zuit adînc după 

care au adoptat hotărîrea 
ce se va înscrie cu majus
cule în istoria poliției din 
Columbia : angajații aces
tei instituții vor fi obligați 
să-și radă mustața. Domnii 
polițiști, fără excepție, vor 
trebui să renunțe la a- 
ceastă podoabă, iar mustă- 
cioșii inconvertibili își vor 
căuta o altă meserie...

De unde provine proas
păta decizie care a făcut 
k. o. chiar și pe obișnuiții 
ciudățeniilor sud-america- 
ne ?

Aflăm că mustățile se 
transformaseră într-un 
fel de carte de vizită. Mus
tața devenise un acce
soriu indispensabil al uni
formei de polițist. Fiecare 
„apărător al ordinei“ dis
punea în inventarul său de 
galoane, fireturi, baston, 
pistol și... mustață. Neli
niștea autorităților a fost, 
se zice, inspirată de di
mensiunile exagerat de 
mari ale mustăților slujba
șilor publici. Diverse ziare 
combateau 
taților“. Oficial, 
puterii justifică 
prin „motive 
Poate că există 
Dar unele ziare 
la columbiană, 
guralive, scriu că polițiștii 
au ajuns „să arate ca ban
diții“. Punctul nevralgic a 
fost atins. Este adevărat : 
crimele poliției sînt mai ră
sunătoare decît cele ale 
gangsterilor locali. Asasi
natele sînt o veritabilă epi
demie, practicată de cei 
puși să apere legalitatea. 
Firește, victimele aparțin 
opoziției. Autorii vărsării 
de sînge pot fi lesne iden
tificați.

Dar este suficient 
mustața să le fie rasă pen
tru ca polițiștii să nu mai 
poată fi confundați cu ban
diții ?

„molima mus- 
deținătorii 

măsura lor 
sanitare“, 

și acestea, 
din capita- 
ceva mai

a Praga; gazda mea ospitalieră Maria Spevakova 
mă avertizase încă de la sosire : în aprilie și chiar 
la începutul Iui mai, venirea primăverii nu tre
buie judecată aici după culoarea cerului. I-am ur
mat sfatul și mi-am dat seama că intr-adevăr to
nalitatea obsedant plumburie a boitei nu te Împie
dică să descoperi iarmecul particular al cetății 
pragheze. Totuși, mi se părea că un „adaus" de 
soare ar fi înviorat simțitor peisajul monumental,

patinat de vreme, al „orașului de aur". Și acum, în timp ce 
vocea cristalină a stewardesei anunța cu amabilitate profe
sională la microfonul de la bord că peste 50 de minute vom 
ii la Bratislava, mă Întrebam dacă și acolo primăvara in 
aprilie este la ie! de îhtirziată, monocromă.

Pe nesimțite, turboreactorul uriaș se scufundă in adincul 
oceanului de vată și peste citeva clipe străpunge ca o nălucă 
oglinda opacă. Deodată totul se luminează in jur. Iar jos, 
scăldată intr-o imensă pată de soare, răsare Bratislava.

Văzut de la înălțime, orașul de pe Dunăre, apare ca utl 
imens mozaic de linii și culori. Predomină albul și verdele. 
Panglica sclipitoare a marelui fluviu împarte Bratislava în 
două, ocolind muntele Slavin și alunecind grăbit de-a lungul 
zidurilor vechi ale

Un prim tur cu 
sațului citadin, al
ternanța edificiilor 
vechi și noi, pito
rescul 
milor; intr-un cu- 
vint: 
„orașului alb". 
Gazdele slovace te 
îndeamnă să te 
simți „ca acasă“. 
Fiecare se oferă să 
te însoțească prin 
oraș să-ți vorbeas
că despre trecutul 
și prezentul aces
tuia.

Trecutul înseam
nă istorie. O isto
rie cu umbre și lumini, de la monedele celților, descoperite In 
adincul colinelor din împrejurimi și lortărețele regiunilor ro
mane sau castelele nobilimii înălțate pe ruinele imperiului -Mo- 
raviei Mari, pînă la anii cumpliți ai ocupației hitleriste, împo
triva căreia patrioții slovaci, in frunte cu comuniștii, au purtat 
lupte eroice care au culminat cu insurecția națională victo
rioasă.

Prezentul înseamnă și el istorie. Dar o istorie luminoasă și 
caldă ca soarele de primăvară care m-a intimpinat ia Bra
tislava. Paginile ei au consemnat fidel strădania oamenilor de 
a vindeca rănile provocate de război și de a îmbogăți orașul 
lor cu noi cartiere de locuit, cu școli, spitale, teatre, magazine, 
complexe sportive. Numărul Întreprinderilor noi sau al celor 
refăcute, lărgite și modernizate crește din an în an.

Slovacii sint inimoși și harnici. Dar mai ales minări de 
ceea c.e au înfăptuit în anii care poartă semnele prezentului 
socialist. „Ce a, fost Slovacia piuă la eliberare? O regiune 
înapoiată a Cehoslovaciei". Cel care vorbește este tovarășul 
Ștefan Gal, secretar al Uniunii Ziariștilor Slovaci. Pentru el, 

' cele mai bune argumente sint laptele și cifrele. Ascultîndu-1 
acum, la .Casa Presei", deslușesc mai clar urcușul Slovaciei 
in anii puterii populare : 250 de noi inlreprinderi industriale ; 
15 centrale hidroelectrice pe riul Văh cu o putere energetică 
de 500 MW ; un mare combinat siderurgic la Kosice, șantierul 
unei uzine de amoniac, care, atunci cinci va intra în func
țiune va produce o cantitate de două ori mai mare de amo
niac decît toate celelalte fabrici din Cehoslovacia-, o rafinărie 
modernă la Bratislava; mii de apartamente moderne de lo
cuit aici și in celelalte orașe ale Slovaciei. Urcușul continuă.

. Semnele înnoirii economice, sociale și culturale sint prezente 
la tot pasul. La vechea și- vestita fabrică de ață, care purta 
cirtdva emblema „Lanț“ lucrau, inainte de război, 600 de 
oameni.. In prezent numărul muncitorilor, și al tehnicienilor — 
in majoritate lemei —- trece de 1.600 (poate, de aceea fabrica 
poartă azi numele de „8 Martie"). Directorul tehnic, tov. Chor- 
vath Ștefan. insistă și asupra celorlalte aspecte ale noului: 
tehnologia modernă, creșterea masivă a producției, îmbogăți
rea continuă a sortimentelor, dotarea cu mașini noi, perfecțio
nate și cu randament mare, importate din Suedia și Anglia 
construcția unei noi aripi pentru instalarea benzilor rapide și 
în sfirșit complexul social pus la dispoziția personalului.

Paralel cu noile construcții industriale și edilitare se depun 
eforturi susținute pentru conservarea monumentelor istorice 
și a comorilor arhitectonice. Sint peste 2:000 în Slovacia. Dar 
cel mai impresionant monument rămine totuși opera de ridi
care a Slovaciei de la starea de regiune înapoiată a tării la 
treapta înaltă a construirii unei vieți socialiste.

burgului slovac.
automobilul iti dezvăluie contrastele pel-
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