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CENTENARUL NAȘTERII LUI
VLADIMIR ILICI LENIN

încheierea vizitei

Adunarea festivă din Capitală

președintelui 
Republicii Turcia, 

Cevdet Sunay
Centenarul nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, căruia po

porul român, alături de intreaga omenire progresistă ii a- 
duce un înalt și vibrant omagiu, a fost aniversat, vineri 
după-amiază, printr-o adunare festivă organizată in Sala 
Palatului de către Comitetul municipal București al Parti
dului Comunist Român. In zilele premergătoare sărbătoririi 
acestui eveniment, in toate orașele și comunele țării, in în
treprinderi și instituții, cămine culturale, case de cultură, 
școli și universități, in unități militare, au avut Ioc nume
roase manifestări cu prilejul cărora a fost evocată figura 
luminoasă a lui Vladimir Ilici Lenin, subliniindu-se mă
reția și invincibilitatea ideilor marxism-leninismului, boga
tele tradiții de luptă revoluționară ale clasei noastre mun
citoare. ale oamenilor muncii din România, aplicarea crea
toare, la condițiile concrete ale țării noastre, a teoriei mar- 
xist-lenkiiste de către Partidul Comunist Român.

Pentru sărbătorirea centenarului nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin, scena Sălii Palatului a fost pavoazată festiv, cu 
mari drapele roșii și tricolore și datele marcind un secol : 
1870—1970. In centru — chipul lui Lenin, discipol credincios 
și continuator strălucit al lui Marx și Engels, înflăcărat con
ducător al proletariatului. înalt exemplu de slujire devo
tată a luptei pentru eliberarea celor ce muncesc de exploa
tare și asuprire, pentru libertate socială și națională, gîn- 
ditor revoluționar creator, personalitate proeminentă a isto
riei universale.

Intimpinați cu aplauze puternice, însuflețite, in pre
zidiul adunării festive au luat loc tovarășii : Nicolae 
Ceausescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni-

culescu-Mizil, Gheorghe Pană. Virgil Trofin, Ilie Vcrdeț, 
Constantin Drăgan. Janos Fazckas, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron 
Constantinescu, Ion Iliescu.

De asemenea, au făcut parte din prezidiul adunării. 
Constantin Pîrvulescu, Chivu Stoica. Mihai Cruccanu, Gheor
ghe Velcescu, Vasile Bigu, Ion Schmidt, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noastră, Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii Socialiste România, Mi
hail Roșianu, președintele Consiliului General ARLL’S. Su- 
zana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, 
acad. Ștefan Milcu, prof. univ. Ladislau Banyai, Ion Du
mitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Nicolae Bă
nică, muncitor la uzinele „Vulcan".

Au luat loc. de asemenea, în prezidiul adunării, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și A. P. 
Kosulnikov, conducătorul delegației Asociației de prietenie 
sovieto-române prezentă in țara noastră cu prilejul aniver
sării centenarului nașterii Iui Lenin.

In sală se aflau membri și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., ai Comitetului Central al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliu
lui Național al Frontului Unității Socialiste și alte persona
lități ale vieții noastre politice, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din România, conducători de instituții centrale 
de stat și obștești, cadre ale activului de partid și ale or
ganizațiilor de masă, generali și ofițeri, oameni de știință, 
cultură și artă, numeroși oameni ai muncii din întreprinde
rile Capitalei.

Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pritn- 
secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

In aplauzele vii și îndelungate ale asistenței a luat cu- 
vintul secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In repetate rinduri. cuvintele secretarului general al 
partidului nostru au fost puternic subliniate de aplauzele și 
ovațiile asistenței. Manifestare de profundă semnificație, 
adunarea din Sala Palatului a dat expresie încrederii de
săvârșite a întregului nostru popor în politica de înaltă 
principialitate marxist-leninistă a Partidului Comunist Ro
mân. hotăririi oamenilor muncii din patria noastră de a 
înainta neabătut, sub conducerea partidului, pe drumul 
victoriei socialismului și comunismului.

La sfîrșitul amplei și cuprinzătoarei cuvîntări a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, au răsunat din nou urale și ovații 
îndelungate, pline de însuflețire. Ele demonstrau cu vigoare 
atașamentul deplin, certificat de istoric, al poporului ro
mân față de atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă. 
mindria de a contribui tot mai activ, prin marile sale vic
torii în transformarea revoluționară a societății noastre so
cialiste, la sporirea forței și prestigiului sistemului socialist 
mondial, la triumful cauzei socialismului, păcii și progre
sului în lume.

(Agerpres)

Vineri dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale intre 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae CeaușesfT și președintele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay,

In cadrul convorbirilor, desfășurate intr-o atmosferă priete
nească. cei loi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale vizitelor reciproce, pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor multilaterale dintre România și Turcia.

(Agerpres)

Stimați tovarăși,

/Aniversăm anul acesta, la 22 
aprilie, împlinirea unui secol 
de la nașterea genialului gindi- 
tor și conducător revoluționar 
marxist — Vladimir Ilici Lenin.

încă din tinerețe Lenin și-a 
consacrat viata luptei pentru e- 
liberarea socială și naționala a 
popoarelor din Rusia țaristă, 
cauzei revoluției proletare și fă
uririi comunismului. Desfășurîn- 
du-și activitatea revoluționară 
la sfîrșitul secolului al XlX-lea 
și începutul secolului al XX-lea, 
Lenin a analizat în mod știin
țific, pe baza materialismului 

' dialectic și istoric, condițiile e- 
conomice și sociale din acea 
vreme și a dezvoltat în mod 
corespunzător marxismul in 

7 noua etapă de evoluție a socie
tății-

O atenție deosebită a acordat 
Lenin studierii structurii socie
tății rusești, tendințelor de e- 
voluție a relațiilor de produc
ție din Rusia. perspectivelor 
dezvoltării capitalismului în a- 
ceastă tară. Totodată el a stu
diat atent caracteristicile și sta
diul de dezvoltare a țărilor ca
pitaliste avansate; ducînd mai 
departe. în mod creator, analiza 
Iui Marx și Engels asupra ca
pitalismului, el a desprins trS- 

. săturile noi ale acesteia la în- 

. ceputul veacului nostru, punînd 
In evidentă elementele care 
defineau intrarea societății bur
gheze in etapa imperialismului, 
precum și implicațiile economico, 
sociale și politice generale de
terminate de aceasta.

In mod firesc, pornind de la 
aceste descoperiri teoretice, 
Lenin a ajuns la obiectivele noi 
ce se puneau în fata proletaria
tului în lupta sa revoluționară, 
a fundamentat necesitatea, mo
dul de organizare, precum și 
principiile ideologice și poli
tice ale partidului de tip nou 
capabil să mobilizeze și să 
conducă la victorie clasa mun- 

. citoare, masele populare împo
triva exploatatorilor. Din ana
liza raportului international de 
forte, care relevă dezvoltarea 
inegala și in salturi a țărilor 
capitaliste, V. I. Lenin a des
prins totodată concluzia, dc 
uriașă însemnătate pentru inte
resele proletariatului — a po
sibilității victoriei la început a 
revoluției și construcției socia
lismului într-o singură tară.

Adversar neîmpăcat al închis
tării dogmatice, Lenin a fost un 
militant neobosit pentru nou. 
atit in teorie, cit si în practică. 
El și-a întemeiat tezele și con
cluziile teoretice atit pe studiul 
vieții, cît si pe cunoașterea și 
generalizarea celor mai noi 
date ale științei, pe tot ceea 
ce era mai avansat în cunoaște
rea umană și practica socială 
contemporană. întreaga operă 
leninistă reflectă preocuparea 
autorului de a-și confrunta ne
contenit opiniile, părerile cu 
schimbările care aveau loc în 
realitate, cu noile descoperiii 
pe plan mondial, și de a le 
adapta în permanență dezvoltă
rii societății și cunoașterii ști
ințifice. El privea teoria lui 
Marx. după propria expresie, 
nu ca ceva dat o dată pentru 
totdeauna, ca ceva „intangibil"

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

și „definitiv încheiat". Referin- 
du-se la cunoscuta subliniere 
pe care au făcut-o Marx și En
gels cu privire la faptul că teo
ria marxistă nu trebuie consi
derata o dogmă, ci o călăuză 
in acțiune, Lenin arăta că „a- 
ceastă teză clasică subliniază o 
latură a marxismului care de 
foarte multe ori este scăpată din 
vedere. Și — adăuga el — 
prin faptul că o scăpăm din 
vedere facem ca marxismul să 
devină ceva unilateral, îl defor
măm, il transformăm în ceva 
mort, îi răpim sufletul lui viu, 
subminăm bazele lui teoretice 
fundamentale — dialectica, teo
ria dezvoltării istorice multilale 
rale si pline de contradicții, îi 
subminăm legătura cu proble
mele practice, concrete ale 
epocii, care se pot schimba la 
fiecare nouă cotitură a istoriei". 
Tocmai datorită acestui mod de 
gîndire creator, acestei metode 
dinamice de studiere și înțele
gere a realităților sociale, Lenin 
a putut duce mai departe mo 
numentala operă a lui Marx și 
Engels, îmbogățind cu teze si 
concluzii noi, de o deosebită 
valoare. tezaurul teoriei și 
practicii revoluționare.

înțelegerea în acest fel a 
marxism-leninismului, a rolului 
teoriei și a raportului ei cu 
practica este in zilele noastre 
de o actualitate stringentă. Sub 
ochii noștri, în lumea contem
porană au loc schimbări dc o 
uriașă amploare și profunzime 
care se succed cu mare rapidi
tate, atit în viața socială, cit și 
in gîndirea oamenilor, in cu
noașterea științifică, în relații
le internaționale. Asistăm la 
un proces de proporții fără pre
cedent in care popoarele se ri
dică la o viată nouă, hotărite 
să-și conducă libere și inde
pendente propriul destin, în care 
uriașe forte sociale de pretutin
deni intră în arena mondială, 
participînd activ Ia lupta pen
tru democrație, pentru progres 
și pace. Problema transformării 
revoluționare a societății se 
pune tot mai acut, ridicind in 
fața clasei muncitoare, a 
partidelor comuniste, a tu
turor forțelor progresiste sar
cini noi, de o deosebită 
complexitate. Mai mult ca ori- 
cînd, în aceste, condiții, parti
dele comuniste nu-și pot înde
plini misiunea lor istorică decll 
acționind în spirit creator, dez- 
volllnd necontenit tezaurul gîn- 
dirii marxist-leniniste, străduin- 
du-se să găsească răspunsuri 
concrete la realitatea vie de 
astăzi, să descopere soluțiile 
cerute de lupta revoluționară 
din zilele noastre.

Lenin s-a afirmat, totodată, 
ca un remarcabil organizator 
și conducător al proletariatului 
In lupta pentru cucerirea pu
terii și făurirea societății co
muniste. Pentru prima oară, sub 
conducerea sa, a partidului fău
rit de el, clasa muncitoare din 
Rusia țaristă a obținut victoria 
în înfruntarea cu clasele ex
ploatatoare. a răsturnat defini
tiv lumea veche, a devenit stă- 
pină în stat. Ideile sale au prins 
viată, au devenit realitate vie 
in crearea puterii sovietelor — 
primul stat muncitoresc țără
nesc din lume — s-au materia

lizat, ca urmare a luptei po
poarelor sub conducerea par
tidelor comuniste, în victoria 
revoluției proletare într-un șir 
de țări care constituie astăzi 
sistemul socialist mondial.

O atenție deosebită a acordat 
Lenin dezvoltării mișcării re
voluționare internaționale, in
tensificării luptei celor ce mun
cesc pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru eliberare 
socială și națională, împotriva 
exploatării și asupririi, a impe
rialismului. De asemenea, el a 
relevat însemnătatea deosebită 
a luptei popoarelor pentru scu
turarea jugului colonial, prevă- 
zînd cu o deosebită clarviziune 
desfășurarea ulterioară a eve
nimentelor, uriașa amploare a 
acestei mișcări care avea să 
ducă la destrămarea și prăbu
șirea rușinosului imperiu colo
nial, la apariția pe harta poli
tică a lumii și la afirmarea în 
viata internațională a zeci și 
zeci dc noi state independente 
pe toate continentele.

Nu se poate evoca personali
tatea uriașă a lui Lenin fără a 
releva deosebitele sale calități 
umane și, în special, loialitatea 
pe care o manifesta față de to
varășii de muncă. După cum se 
știe, chiar fată de cei cu care 
avea controverse și polemici 
ascuțite, Lenin păstra o atitu
dine civilizată, de considerație 
și respect. Cei care l-au cunos
cut vorbesc de marea lui sim
plitate și modestie, de grija lui 
caldă, tovărășească, fată de oa
meni — una din trăsăturile do 
bază ale oricărui comunist, și 
cu atit mai mult ale unui con
ducător comunist. Este, de ase
menea, notorie legătura lui strîn- 
să cu masele, contactele frecven
te pe care le avea cu oamenii 
din popor de la care învăța, cu 
care se sfătuia chiar în cele mai 
importante probleme de stat.

Moartea l-a smuls prematur 
pe Lcnin din clocotitoarea sa 
activitate teoretică și practică. 
Dispariția lui Vladimir Ilici 
Lenin, revoluționarul realist șl 
lucid, ferm, dar flexibil, de o 
mare receptivitate la nou, la 
tot ce este înaintat, cu o vizi
une largă asupra procesului dc 
transformare a societății, de 
edificare a socialismului și co
munismului, a reprezentat o 
grea pierdere pentru popoarele 
sovietice, pentru clasa munci
toare din toate țările, pentru în
treaga omenire progresistă. El 
nu a putut vedea întruchipîn- 
du-se aievea proiectele și pre
viziunile sale, succesele gran
dioase pe care popoarele le-au 
obținut in înfăptuirea orînduirii 
socialiste, orinduire pe care 
el o concepea bazată pe drep
tate șj echitate socială, pe o 
largă democrație, în care omul 
să-și poată afirma pe deplin per
sonalitatea, capacitățile si vir
tuțile. să se simtă cu adevărat 
liber și stăpîn pe soarta sa.

Tovarăși,

Sărbătorim centenarul nașterii 
-lui Lenin la împlinirea a 52 dc 
ani de la victoria primei re
voluții proletare, a Marii Revo
luții. Socialiste din Octombrie, 
care a deschis o nouă epocă 
în dezvoltarea societății ome

nești. Crearea primului stat al 
muncitorilor și țăranilor și edi
ficarea socialismului in Uniu
nea Sovietică au demonstrat in 
practică superioritatea mar
xism-leninismului, marca lui 
forță transformatoare.

Roadele muncii eroice a po
porului sovietic condus de par
tidul comunist s-au concretizat 
in progresul deosebit pe care 
l-au cunoscut forțele de produc
ție, in puternica dezvoltare a 
întregii economii a U.R.S.S. 
Uniunea Sovietică realizează in 
prezent o producție industrială 
globală de circa 80 dc ori mai 
mare decît in 1913, ajungind să 
dețină aproape o cincime din 
producția industrială a întregii 
lumi. In ultimii 8 ani, produc
ția industrială a țării a crescut 
de peste 2 ori. A fost așezată 
pe baze noi, socialiste, agricul
tura sovietică, dotată cu ma
șini și mijloace tehnice la un 
nivel tot mai înalt. Uniunea 
Sovietică se situează astăzi la 
loc de frunte in dezvoltarea Ști
inței și tehnioii, explorarea spa
țiului cosmic, in utilizarea e- 
nergici nucleare, în radioelec- 
tronică și în alte domenii de 
importanță fundamentală pen
tru progresul contemporan. Se 
cunosc, de asemenea, marile 
progrese pe care Uniunea So
vietică le-a realizat în dome
niul invățămîntului, în ocroti
rea sănătății populației, în ge
neral, în creșterea standardu
lui de viață material și cultu
ral al poporului. Viabilitatea 
orînduirii sovietice, făurită de 
partidul creat de Lonin, s-a 
verificat cu strălucire atit 
in infringerea intervenției im
perialiste din primii ani după 
victoria revoluției, cit și in pe
rioada celui de-al doilea răz
boi mondial, cind poporul so
vietic, dovedind un eroism cu 
adevărat legendar și făcînd u- 
riașe sacrificii, nu numai că 
și-a apărat cuceririle revoluțio
nare, dar a adus contribuția 
hotărâtoare la infringerea fas
cismului, la eliberarea omenirii 
de acest grav pericol la adre
sa civilizației. Uniunea Sovie
tică a devenit astăzi o mare 
putere socialistă — economi
că. politică și militară — a- 
vind un rol do importanță deo
sebită în viața internațională 
actuală, în lupta pentru apăra
rea păcii popoarelor.

Poporul român, comuniștii din 
țară noastră au urmărit și ur
măresc cu interes și simpatie 
deosebită munca creatoare a 
oamenilor sovietici pentru pro
gresul și înflorirea patriei lor, ■ 
se bucură din inimă de reali
zările remarcabile pe care le 
obțin in dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, in construirea 
societății comuniste și urează 
cu acest prilej popoarelor U- 
niunii Sovietice noi și noi suc
cese pe drumul comunismului, 
al bunăstării și fericirii.

Este știut că incă in timpul 
lui Lonin intre revoluționarii 
români și ruși au existat strinse 
relații de prietenie și colabo
rare. Este demnă dc remarcat 
aprecierea dată dc Lcnin, incă 
în 1905, in timpul primei revo
luții ruse, modului in care răs- 
culații dc pe crucișătorul „Po

temkin* au fost primiți în țara 
noastră.

Mai tîrâu, în 1917, proletaria
tul din România, socialiștii ro
mâni, masele largi muncitoare 
și alte categorii progresiste 
și-au exprimat activ, in ample 
manifestații, solidaritatea cu re
voluționarii r.uși, cu cauza Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Este demn de subli
niat că revoluționarii români 
au alcătuit primul detașament 
internațional de luptă sub stea
gul tinerei republici sovietice, 
pentru victoria revoluției prole
tare. Numeroși revoluționari și 
militanți progresiști români au 
luat parte, cu arma în mină, la 
apărarea statului sovietic împo
triva reacțiunii interne și a in
tervenției imperialiste; unii din 
aceștia s-âu întîlnit cu Lcnin, 
au lucrat eu el, au avut feri
cirea și să-1 ounoască îndea
proape.

In toate acestea se exprimă 
cu elocvență spiritul profund 
internaționalist care a animat 
întotdeauna clasa muncitoare 
din România, mililanții din 
mișcarea socialistă românoască, 
luptătorii progresiști, Partidul 
Comunist Român. Această tra
diție nobilă este păstrată cu 
sfințenie și dusă mai departe 
și in zilele noastre de Partidul 
Comunist Român, care • face 
parte integrantă in mișcarea 
mondială pentru victoria idea
lurilor socialismului și comu
nismului.

La rindul lor, proletariatul 
român, mișcarea socialistă, par
tidul comunist au simțit în
totdeauna de-a lungul grelelor 
lupte de clasă pe care le-au 
dus pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru răsturna
rea orinduirii burghezo-moșic- 
nești și făurirea societății so
cialiste sprijinul, simpatia și 
solidaritatea activă a clasei 
muncitoare din celelalte țări, 
a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a for
țelor progresiste de pretutin
deni.

Intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice s-au dezvol
tat de-a lungul anilor raporturi 
de strinsă colaborare. In pe
rioada ilegalității, Partidul Co
munist Român a militat activ ' 
pentru stabilirea de relații di
plomatice intre România și U- 
niunea Sovietică, pentru prie
tenie între popoarele noastre.

Un obiectiv de seamă, al 
P.C.R. a fost lupta împotri
va participării României la 
războiul antisovietic, declanșat 
de Germania fascistă, sabota
rea pe toate căile a acestui răz
boi nedrept, urit de poporul 
român. Realizînd cu succes, sub 
conducerea P.C.R., insurecția 
armată din August 1914, in 
condițiile favorabile ale înain
tării victorioase a glorioaselor 
armate sovietice, poporul ro
mân a întors armele împotri
va cotropitorilor hitleriști și a 
participat cu armatele sale, cu 
toate forțele materiale și 
umane, la războiul pentru in
fringerea definitivă a Germa
niei hitler iste. In lupta dusă 
de armata română, umăr la 
umăr cu ostașii sovietici, pen

tru eliberarea întregului teri
toriu al țării noastre, precum și 
pentru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, s-a cimentat fră
ția de singe dintre ostașii ro
mâni și sovietici, s-au pus ba
zele dc nezdruncinat ale prie
teniei dintre popoarele noastre. 
In anii socialismului, relațiile 
dintre partidele și popoarele ță
rilor noastre s-au ridicat pe o 
treaptă superioară, au căpătat 
Un conținut nou și au cunos
cut o puternică dezvoltare.

Partidul Comunist Român și 
guvernul român dau o înaltă 
apreciere relațiilor frățești cu 
P.C.U.S. și guvernul Uniunii 
Sovietice și sînt hotărite să ac
ționeze și in viitor cu toată fer
mitatea pentru întărirea și dez
voltarea lor continuă pe baza 
principiilor marxist-leniniste, 
pentru cimentarea trainică a 
prieteniei româno-sovietice, ceea 
ce corespunde intereselor gene
rale ale socialismului in lume.

Stimați tovarăși.

Aniversarea centenarului naș
terii lui Lenin are loc in con
dițiile creșterii continue a for
țelor progresului și păcii in lu
mea întreagă. Dacă în urmă cu 
cinci decenii, revoluția prole
tară triumfase intr-o singură 
țară, in Uniunea Sovietică, as
tăzi orinduirea socialistă a ob
ținut victoria pc un teritoriu 
de peste un sfert din supra
fața totală a Pămîntului. cu- 
prinzînd peste 1 200 000 000 do 
oameni, adică circa 35 la sută 
din populația globului.

După cel de-al doilea război 
mondial, popoarele dintr-unz șir 
de țări din Europa și Asia au 
înfăptuit revoluția socialistă, au 
instaurat puterea muncitorilor 
și țăranilor. O deoșebită însem
nătate internațională a avut 
triumful revoluției populare in 
China, făurirea marelui stat so
cialist chinez. De asemenea, un 
eveniment cu profunde semni
ficații a fost răsturnarea dom
niei exploatatorilor în Cuba, 
crearea primului stat socialist 
pe continentul american. Astăzi, 
sistemul socialist mondial cu
prinde 14 state pe diferite con
tinente ale globului pămîntesc.

Sistemul socialist se afirmă 
tot mai puternic pe arena mon
dială exercitind o înrîurire j 
determinantă asupra evoluției 
vieții internaționale, asupra 
dezvoltării societății contempo
rane. Ideile lui Marx, Engels, 
Lenin, ideile socialismului și co
munismului pătrund tot mai a- 
dinc în inima și conștiința ma
selor largi, au o tot mai mare 
influență asupra oamenilor 
muncii dc pretutindeni. Noi și 
noi popoare, scuturînd jugul a- 
supririi străine, se pronunță 
pentru o dezvoltare nouă, pro
gresistă. care să asigure inde
pendența economică și politică 
a țării, ridicarea nivelului lor 
de trai. Tn țările capitaliste 
dezvoltate, clasa muncitoare și 
alte forțe sociale acționează cu 
hotărîre pentru o societate in 
care oamenii muncii să partici
pe nemijlocit la conducerea 
vieții publice.

+ Continuare in pag. a 2-a.

Președintele Republicii Turcia. 
Cevdet Sunay, împreună cu 
soția sa, Atifet Sunay, care, 
la invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a făcut o vi
zită oficială in țara noastră, a 
părăsit vineri la amiază Bucu- 
reștiul. îndrept indu-se spre 
patrie.

împreună cu înaltul oaspete 
au plecat llisan Sabri Caglayan- 
gil, ministrul afacerilor externe, 
și celelalte oficialități turce 
care l-au însoțit pe președinte 
în vizita in România.

De. la reședința care i-a fost 
rezervată in timpul șederii in 
țara noastră, președintele 
Cevdet Sunay, împreună cu 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, se 
îndreaptă spre aeroportul inter
național „București-Otopeni" 
intr-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști. Ca și la 
sosire cei doi șefi de stat sînt 
salutați cu multă căldură de 
zeci de mii de bucureșteni, de-a 
lungul întregului traseu piuă la 
aeroport. Populația Capitalei 
își - manifestă din nou, prin 
ovații și aplauze, sentimentele 
de stimă și prietenie față de 
poporul turc, bucuria și satis
facția pentru evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre România și 
Turcia, in interesul popoarelor 
român și turc al păcii și secu
rității internaționale.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele celor două țări, iar 
pe frontispiciul pavilionului 
oficial se aflau portretele pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
și președintelui Turciei, Cevdet 
Sunay. „Trăiască prietenia in
tre poporul român și poporul 
turc", „Trăiască pacea și prie
tenia intre popoare" se putea 
citi, in limbile română și 
turcă, pe mari pancarte.

Pe aeroport au venit să ureze 
drum bun înaltului oaspete 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
cu soția, Elena Maurer, vicepre
ședinții Consiliului de Stat, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu 
și Vasile Vîlcu, vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, primarul general 
al Capitalei, Dumitru Popa, 
general-colonel Ion loniță, mi
nistrul forțelor armate, Corne- 
liu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, membri ai Consi
liului de stat și ai guvernului.

Erau ,de asemenea, prezenți 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, ambasadorul Româ
niei la Ankara, general-locote- 
nent Constantin Popa, locțiitor 
al șefului Marelui Stat Major, 
Tudor Jianu, directorul Proto
colului in Ministerul Afacerilor

WO MUNICIPALĂ
Festivalul brigăzilor 
artistice de agitație

Joi, 16 aprilie, s-a încheiat 
faza municipală a Festivalului 
brigăzilor artistice dc agitație, 
prestigioasă manifestare la care 
au participat 9 formații ale 
cluburilor sindicatelor, școlilor 
și cooperativelor dc producție, 
juriul a stabilit următoarea 
clasificare:

LOCUL I : brigada Casei de 
cultură ;

LOCUL AL II-lea: brigada 
secției <lc turnătorie a Uzinelor

JIUL - PETROLUL
Azi, pe stadionul „Jiul" din Petroșani. în cadrul ultimei etape 

înaintea întreruperii campionatului divizionar A de fotbal, pentru 
.campania mexicană", va avea loc partida Jiul — Petrolul. 
Meciul va începe la ora 16,30 și va fi condus de arbitrul 
V. Dumitrescu (București).

Spectacole folclorice
Astăzi și mîinc taraful Casei 

de cultură din Petroșani, diri
jat de Gheorghe Popa, va sus
ține cîteva spectacole dc mu
zică populară la Cîmpu lui 

Externe — membrii misiunii 
române atașate pe lingă preșe
dintele Republicii Turcia, pre
cum și conducători de institu
ții centrale, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, numeroși ziariști ro
mâni și turci, corespondenți ai 
presei străine.

Erau de față Kamuran Gurun, 
ambasadorul Turciei in Româ
nia, membri ai Ambasadei 
Turciei, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice, atașați mi
litari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La sosirea pe aeroport, înaltul 
oaspete primește raportul co
mandantului gărzii de onoare. 
In timp ce se intonează imnu
rile de stat ale Turciei și Ro
mâniei, răsună 21 de. salve de 
artilerie.

Președintele Cevdet Sunay, 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu trec în re
vistă garda de onoare. Șeful 
statului turc salută drapelul de 
stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și, oprindu-se în fața 
militarilor li se adresează in 
limba română : „Bună ziua 
soldați"

Președintele Cevdet Sunay 
își ia apoi rămas bun dc la șefii 
misiunilor diplomatice, membrii 
Ambasadei Republicii Turcia și 
dc la oficialitățile române

Un grup de tinere, îmbrăcate 
in costume naționale, încon
joară pe înaltul oaspete și pe 
celelalte oficialități turce care 
l-au insoțit în vizita in țara 
noastră, oferindu-le buchete de 
flori.

Înainte de plecare, președin
tele Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, și soția sa, Atifet 
Sunay, își iau un călduros 
rămas bun de la președintele 
Consiliului de. Stat, Nicolae 
Ceaușescu și soția sa. Elena 
Ceaușescu, de la președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și soția sa. 
Elena Maurer.

In aplauzele a mii și mii de 
bucureșteni aflați pe aeroport, 
conducătorii de stat ai celor 
două țări își string cu căldură 
miinile.

De pe scara avionului preșe
dintele Cevdet Sunay și soția 
sa răspund prietenește saluturi
lor adresate de miile de cetă
țeni veniți să-l conducă la ple
care.

La ora 12,45. avionul prezi
dențial își ia zborul. Pină la 
frontieră, patru avioane ale 
Forțelor noastre Armate, escortă 
de onoare, au insoțit aeronava 
cu care călătorește președintele 
Republicii Turcia.

Ceremonia plecării președin-' 
telui Turcia a fost transmisă in 
direct de posturile noastre de 
televiziune.

(Agerpres)

metalurgice Câlan și brigada 
clubului sindicatelor din Vul
can :

LOCUL AL III-lea : brigăzile 
cluburilor sindicatelor din 
Lonea și Uricani.

La faza județeană a festivalu
lui brigăzilor artistice se von 
mai prezenta : brigada Liceului 
dc cultură generală din Vulcan ' 
și brigada cooperativei „Jiul" 
Petroșani.

Ncag, Uricani, Banița, Crmpa. 
Artistul emerit Alexandru Gro- 
zuță va fi prezent la specta
cole și va cinta piese folclorica 
din largul său repertoriu.
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Mișcarea comunistă și munci
torească internațională a par
curs. din zilele lui Lenin și 
pină in prezent, un amplu pro
ces de creștere și maturizare. 
Astăzi pe toate continenlole lu
mii activează aproape 100 de 
partide comuniste și muncito
rești in rindul cărora se nu
mără zeci și zeci de milioane 
de comuniști, earc se situează, 
in numeroase țări, in fruntea 
luptei proletariatului, a maselor 
I.iTrî muncitoare, pentru drep
turi si libertăți democratice, 
împotriva exploatării și asu
pririi, pentru idealul măreț al 
v.iberării celor ce muncesc de 
sub tirania claselor stăpiniloa- 
r< A crescut capacitatea parti
delor comuniste de a-și elabora 
de sine stătător linia politică, 

voltițion 
ră. de a-și adapta metodele și 
dorinele de muncă la condițiile 
sociale noi. dc a reflecta in în
tre ir.j lor activitate interesele 
ș» aspirațiile popoarelor din 
care fac parte. Mișcarea comu
nistă și muncitorească se afir
mă drept cea mai puternică 
forță politică a contemporanei
tății. cea mai măreață mișcare 
socială a timpului nostru, in 
stare să asigure transformarea 
revoluționară a societății. Do
resc ca, de la această tribună, 
ou prilejul acestei aniversări, 
să adresez partidelor comunis
te. tuturor comuniștilor și re
voluționarilor salutul frățesc al 
partidului nostru, al comuniș
tilor români și urări de noi 
și noi succese în lupta lor !

In timpul vieții lui Lenin, 
dominația colonială se exercita 
pe un teritoriu reprezentind 
aproape 45 la sută din supra
fața pămintului și asupra unei 
populații de 855 milioane de 
oameni — adică aproape ju
mătate din populația de atunci 
a globului; astăzi colonialismul 
se mai menține pe un teritoriu 
cv reprezintă 3,7 la sută din 
suprafața pămintului, cu o 
-populație de 36 milioane, adi- 
•â de 1 la sută din numărul 
total al locuitorilor globului. 
Pe ruinele fostului imperiu co
lonia) au apărut, din timpul 
lui Lenin și pină astăzi, aproa
pe 80 de noi state indepen
dente. din care circa 70, in ul
timele două decenii și jumă- 
tah-.

Popoarele care au scuturat 
jugul imperialist iși afirmă vo
ința de a valorifica bogățiile 
naționale, energia și puterea de 
muncă in folosul lew propriu, 
de a asigura dezvoltarea liberă 
și independentă a țârii, de a-și 
consolida cuceririle democrati
co dobindite și a participa tot 
mai activ la viața politică a 
lumii, se pronunță cu tot mai 
multă hotărîre împotriva impe
rialismului, a neocolonialismu- 
Jui pentru salvgardarea păcii. 
Jn Africa și Asia se intensifi
că lupta pentru lichidarea ulti- 
melor resturi ale dominației 
coloniale. Poporul român, care 
ol însuși a cunoscut asuprirea 
imperialistă, adresează calde fe
licitări tuturor popoarelor care 
au scuturat jugul imperialismu
lui și le urează succese tot mai 
mari in consolidarea indepen
denței. în făurirea unei vieți 
ma.j bune pentru popoarele lor. 
Adresăm cele mai calde urări 
de succese popoarelor care 
Juptă pentru scuturarea jugului 
imperialist.

Pe toate continentele se ri
dică glasul zecilor de milioane 
de oameni care cer să se pună 
capăt politicii imperialiste de 
agresiune și amestec în trebu
rile interne ale altor state, să 
se instaureze in viața interna
țională relații bazate pe respec
tul independenței și suveranită
ții naționale, pe deplina ega
litate in drepturi. Frontul mon
dial al progresului și păcii — 
care reunește sute și sute de 
milioane de oameni de dife
rite credințe și convingeri poli
tice — reprezintă astăzi o uria
șă forță, capabilă să pună sta
vilă planurilor cercurilor im
perialiste agresive, să asigure 
pacea și securitatea în întrea
ga lume.

Firește, in aprecierea situa
ției internaționale actuale, a 
forțelor care se înfruntă pe a- 
rena mondială, nu putem uita 
nici un moment că în lume e- 
xistă încă imperialism, că atita 
timp cit există imperialismul 
cu politica sa de dictat, de a- 
gresiune și amestec în trebu
rile altor popoare, se menține 
și pericolul unui nou război.

O analiză marxist-leninistă a
raportului de forțe existent as
tăzi pe plan mondial duce la 
concluzia că forțele antiimperia
liste, forțele păcii și progresu
lui se află în continuă creștere 
și alirmare, sînt superioare im
perialismului dacă vor acționa 
unite, ele pot împiedica planu
rile agresive ale imperialismu
lui. pot asigura promovarea 
unei politici internaționale de 
înțelegere și colaborare, pot 
face să triumfe pacea în lume.

Numai o analiză mar
xist-leninistă ne dă posi
bilitatea să apreciem in 
mod just raportul de forțe pe 
arena mondială, condițiile lup
tei internaționale. Este adevă
rat. că orice subapreciere a pe
ricolului pe care-1 reprezintă 
forțele reacțiunii, imperia
lismului, ar putea provo
ca daune luptei revolu
ționare. antiimperialiste. Dar 
tot atit de adevărat este însă 
și f.iplul că o supraapreciere a 
fort' lor imperialismului, o mini
malizare a forțelor ce se pro
nunță pentru progres social și 
pace, a posibilităților de a ac
ționa este de natură să ducă la 
concluzii demobilizatoare, să 
inspire neîncredere în capaci
tatea de luptă a frontului anti- 
imperialist. Desigur, lupta din
tre forțele progresului și cele 
ale reacțiunii pe plan mondial 
nu are un caracter rectilin, nu 
reprezintă o suită de victorii 
neîntrerupte ale frontului anli- 
jmperialist. Dar apreciind In 
ansamblu desfășurarea luptei 
nu putem să nu tragem con
cluzii optimiste cu privire In 
perspectivele evoluției omenirii, 

să nu afirmăm că in epoca 
contemporană există posibilita
tea reală a înfrângerii Tracțiu
nii. a împiedicării războiului, a 
asigurării progresului social și 
a păcii.

Tovarăși,

lina din profundele transfor
mări revoluționare care au avut 
!o< în viața socială a lumii 
moderne și care a determinat 
schimbarea radicală a raportu
lui de forțe pe plan internațio
nal in favoarea cauzei progresu
lui și păcii a fost formarea în 
perioada postbelică a sistemului 
socialist mondial, dezvoltarea 
colaborării și prieteniei dintre 
țările socialiste.

Colaborarea și unitatea din
tre tarile socialiste are o mare 
importantă pentru creșterea in
fluenței socialismului in lume, 
pentru victoria luptei in vede
rea asigurării păcii. Pornind de 
la această cerință fundamen
tală. România pune în centrul 
politicii salo externe prietenia 
si alianța cu toate țările socia
liste, desfășoară cu consecvență 
o politică activă de dezvoltare 
largă a raporturilor de solidari
tate și colaborare cu toate țările 
socialiste, Îșî aduce contribuția 
la întărirea forței întregului 
sistem socialist mondial! Țara 
noastră promovează cu consec
vență contacte și schimburi de 
vizite la nivelul conducerii de 
partid și de stat, precum și la 
alte niveluri, cu reprezentanții 
celorlalte țări socialiste, dezvoltă 
schimbul de experiență cu 
acestea in opera de construire 
a noii orînduiri.

Ca membră a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, 
țara noastră acționează pen
tru perfecționarea continuă 
a colaborării și cooperării 
în cadrul acestei organiza
ții. in interesul reciproc al ță
rilor participante; ea întreține 
totodată largi raporturi de cola
borare multilaterală cu toate 
țările socialiste. Noi vedem în 
lărgirea și intensificarea cola
borării economice — atît cu 
țările care fac parte din C.A.E.R., 
cit și cu celelalte țări socialiste 
— un factor important menit să 
contribuie la dezvoltarea eco
nomică a fiecărei țări socialiste, 
la înflorirea multilaterală a 
tuturor națiunilor socialiste, su
verane, libere și egale în drep
turi. și prin aceasta la crește
rea potențialului economic și a 
influentei în lume a sistemului 
socialist mondial.

România este, de asemenea, 
membră a Tratatului de la Var
șovia, creat pentru salvgardarea 
securității țărilor socialiste 
membre împotriva oricărei 
agresiuni imperialiste în Europa. 
Animate de înalta răspundere 
ce revine României ca țară so
cialistă, partidul si guvernul 
nostru întăresc continuu capaci
tatea de apărare a pâtriei, asi
gură conducerea, înzestrarea și 
pregătirea de luptă a forțelor 
armate naționale și, totodată, 
întreține relații de colaborare 
strinse cu armatele celorlalte 
țări membre ale Tratatului, cu 
armatele tuturor țărilor socia
liste.

După cum se știe, intre ță
rile socialiste există deosebiri 
de păreri în aprecierea unor e- 
venimenle ale epocii contempo
rane. unde din acestea trans- 
formindu-se în divergențe poli
tice sau ideologice. Neînțelege
rile și disensiunile create îșî 
au, după părerea noastră, ori
ginea în subaprecierea și une
ori în nesocotirea cerințelor pe 
care le impune realitatea, a 
deosebirilor obiective existente 
în nivelul de dezvoltare eco
nomică și socială a acestor 
țări, a particularităților istorice, 
naționale.

Unitatea țărilor socialiste re
prezintă, în condițiile actuale, 
un factor esențial al luptei re
voluționare mondiale, al luptei 
antiimperialiste, și de aceea noi 
considerăm că una din cele mal 
mari datorii ale partidelor co
muniste este de a face totul 
pentru restabilirea și întărirea 
acestei unități. Apare deosebit de 
actuală recomandarea Iui Lenin, 
din 1922. ca divergențele dintre 
țări să fie analizate și rezolvate 
în spiritul înțelegerii, luîndu-se 
în considerare și respectîndu-se 
interesele fiecărei națiuni, ale 
fiecărui popor. „Din experiența 
noastră — spunea Lenin — am 
căpătat convingerea nestrămu
tată că numai o atenție cu totul 
deosebită față de interesele di
verselor națiuni face să dispară 
baza oricăror conflicte, înlătură 
neîncrederea reciprocă*, numai 
astfel, spunea el, se creează 
„acea încredere fără de care 
atît relațiile pașnice între po
poare, cit și dezvoltarea cu 
succes a tot ceea ce este valo
ros in civilizația dc as
tăzi sint absolut imposibile*. 
Considerăm că omagiul cel mai 
înalt pe care partidele din țările 
socialiste îl pot aduce memoriei 
marelui Lenin, este de a acționa 
ferm și consecvent pentru de
pășirea neînțelegerilor care afec
tează relațiile dintre aceste țări, 
de a lupta cu perseverență și 
răbdare pentru întărirea unită
ții și coeziunii întregului sis
tem mondial socialist, punînd 
mai presus de orice deosebiri 
de păreri ceea ce unește țările 
socialiste, cauza și aspirațiile 
comune pentru făurirea civiliza
ției comuniste. Totodată nu 
trebuie să uităm că, in con
dițiile in care se deschide per
spectiva ca noi și noi popoare 
să pășească pe calea transfor
mării socialiste a societății, ra
porturile dintre țările so
cialiste trebuie să serveas
că drept mode), drept pro
totip de raporturi de tip 
nou, bazate pe înțelegere, încre
dere și respect reciproc, pe 
armonie și solidaritate, pe îm
binarea strinsă a intereselor 
fiecărui popor cu interesele 
celor ce muncesc din întreaga 
lume. In condițiile epocii con
temporane, ale proceselor revo
luționare adînci care se pelrec 
în lume, întărirea colaborării șl 
unității dintre țările so
cialiste, are o importanță inter
națională de prim ordin, este 
o necesitate vitală pentru trium

ful cauzei progresului și păcii. 
România va acționa cu toată 
hotărîroa și în viitor pentru 
amplificarea relațiilor sale eco
nomice, politico, culturale, ști
ințifice cu toate țările socialis
te, considerînd aceasta una din 
îndatoririle sale de prim ordin, 
atit față de cauza edificării noii 
orînduiri in patria noastră, cit 
și față de cauza generala a so
cialismului și comunismului.

Tovarăși,

Un obiectiv permanent care 
stă la baza întregii politici ex
terne a României este dezvolta
rea largă a colaborării și coo
perării cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială. in spiritul respectului in
dependenței și suveranității na
ționale. al neamestecului în tre
burile interne și al avantajului 
reciproc. Noi considerăm 
că in epoca contempora
nă dezvoltarea largă a co
laborării internaționale intre 
state suverane și egale in 
drepturi, schimbul de valori 
materiale și spirituale între po
poare, mai buna cunoaștere re
ciprocă intre națiuni constituie 
o necesitate obiectivă atit pen
tru asigurarea progresului ge
neral. pentru mersul înainte al 
omenirii, cit și pentru instau
rarea unui climat de pace, se
curitate și încredere intre po
poare.

Pornind de la aceste conside
rente, România întreține legă
turi pe tărim economic, cultu- 
ral-științific și tehnic cu țări 
de pe toate continentele, par
ticipă aotiv la diviziunea inter
națională a muncii, la circuitul 
mondial de bunuri și cunoștin
țe. Țara noastră intensifică 
schimbul de vizite și contacte 
cu reprezentanți a numeroase 
țări în scopul mai bunei cu
noașteri reciproce, statornicirii 
unor relații de încredere și sti
mă, creării unei atmosfere de 
cooperare rodnică între popoare. 
Toate acestea se înscriu în li
nia generală consecventă a po- 
litioii externe a partidului și 
statului nostru, îndreptată spre 
destindere, colaborare și pace.

Opinia care capătă tot mai 
mulți aderenți și care se impu
ne tot mai larg în viața inter
națională, este că factorul ho- 
tărîtor de care depinde astăzi 
menținerea păcii și însănătoși
rea climatului politic general 
il constituie respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî soarta in mod independent, 
renunțarea la încercarea de a 
impune prin forță dominația 
asupra altor popoare.

România acordă o aten
ție neslăbită situației din 
Europa, regiune care, reu
nind state cu un potențial 
economic, politic și militar con
siderabil. cu un rol și o influ
ență mare in viața internațio
nală, prezintă o importanță 
deosebită pentru pacea și secu
ritatea mondială. România și 
alte țări socialiste, incă in De; 
clarația din 1966 de la Bucu
rești. au subliniat însemnătatea 
pe care o are pentru slăbire# 
încordării internaționale, pen
tru cauza păcii, înfăptuirea u- 
nor măsuri care să ducă la îm
bunătățirea relațiilor dintre sta
tele europene, la un sistem trai
nic de securitate pe acest con
tinent. Întreaga evoluție diț> 
ultimii ani a confirmat juste
țea analizei făcute in Declara
ția din 1966; propunerile sta
telor socialiste s-au bucurat și 
se bucură de un larg ecou po
zitiv, atît in Europa, cit și ÎU 
restul lumii. Un interes deosei 
bit a stirnit, de asemenea, A^ 
pelul de la Budapesta al țări
lor socialiste și Consfătuirea dp 
la Praga a miniștrilor de ex
terne ai acestor țâri cu privire 
la convocarea unei conferințe 
general-europene. Asigurarea 
succesului acestei acțiuni, care 
fără îndoială ar reprezenta un 
moment important in viața po
poarelor continentului, , presupu
ne participarea largă a tuturj^r 
statelor interesate la toate eta
pele de pregătire, cit și la des
fășurarea conferinței. Este o 
opinie tot mai larg recunoscută 
că securitatea europeană tre
buie să ducă în ultimă instan
ță la lichidarea împărțirii con
tinentului în blocuri militare 
opuse și nu la permanentiza
rea acestora. In acest spirit Ro
mânia consideră că pregătirea 
conferinței general-europene nu 
trebuie să se facă prin înțele
geri de la bloc la bloc, ci prin 
realizarea unei înțelegeri între 
toate statele de pe continent.

Rezolvarea problemelor secu
rității europene cere luarea în 
considerație a realităților is
torice statornicite pe continent 
în perioada postbelică, recu
noașterea inviolabilității grani
țelor tuturor statelor, inclusiv 
a graniței Oder-Neisse. Consi
derăm pe deplin îndreptățită 
dorința Poloniei, a poporului 
polonez de a se recunoaște de 
către toate statele granițele sale 
stabilite după cel de-al doilea 
război mondial, de aceasta de- 
pinzind în bună măsură asi
gurarea stabilității relațiilor 
interstatale pe continentul nos
tim. întărirea seourității și păcii 
în Europa.

O realitate inexorabilă a 
Europei postbelice este, de 
asemenea. existența celor 
două state germane — Re
publica Democrată Germa
nă și Republica Federală a 
Germaniei; pentru întărirea pă
cii și securității pe continent, 
are o însemnătate deosebită 
recunoașterea din punct de ve
dere al dreptului internațional 
a Republicii Democrate Germa
ne, stabilirea de relații nor
male între și cu ambele state 
germane, crearea condițiilor 
pentru participarea lor activă 
la normalizarea situației in Eu
ropa, la rezolvarea tuturor pro
blemelor internaționale. Apre
ciem că schimbările care au 
avut loc în Europa, inclusiv cele 
ce s-au produs in ultimul timp 
în Republica Federală a Ger
maniei, permit să se abordeze 
cu mai mulți sorți de izbîndă 
aceste probleme. Poporul nos
tru a salutat Începerea convor

birilor intre reprezentanții gu
vernelor Uniunii Sovietice -si 
Republicii Federale a Gi-rnia- 
niei și discuțiile purtate |n 
scopul încheierii unui acord fie 
nofolosire a forței. Succesul a- 
ceslor convorbiri ar reprezenta 
o contribuție de scamă la cau
za normalizării relațiilor din 
Europa și din întreaga lume. 
Considerăm, de asemenea, deo
sebit de pozitive tratativele ini
țiate intre conducătorii guver
nelor Republicii Democrate Ger
mane și Republicii Federale a 
Germanici și ne exprimăm con
vingerea că ele se vor solda 
in cele din urmă cu rezultate 
bune pentru interesele celor 
două state germane, ale păcii 
și securității in Europa. Inte
resele securității europene cer 
ca toate statele să abordeze 
problemele privind relațiile cu 
Republica Demoorată Germană 
— stat liber, suveran și inde
pendent — prin tratative și 
discuții directe, nemijlocite cu 
forurile conducătoare ale aces
tui stat, in scopul găsirii celor 
mai potrivite căi pentru norma
lizarea raporturilor și dezvol
tarea multilaterală a colaboră
rii cu Republica Democrată 
Germană. Am apreciat și apre
ciem. totodată, drept utile pen
tru cauza normalizării relații
lor bilaterale, cit și a situației 
politice din Europa, convorbi
rile începute între reprezentan
ții Poloniei și reprezentanții 
Republicii Federale a Germa
niei.

Un efect deosebit de pozitiv 
asupra climatului politic gene
ral il are stabilirea de înțele
geri regionale, dezvoltarea rela
țiilor de bună vecinătate în toa
te zonele geografice ale conti
nentului nostru, ca și ale tu
turor continentelor. In acdst 
sens, România consideră nece
sar să se intensifici eforturile, 
de către toate guvernele în 
cauză, pentru dezvoltarea largă 
a relațiilor interstatale în re
giunea Balcanilor, pentru trans
formarea acestei zone într-o 
zonă a păcii, conviețuirii paș
nice. într-o regiune lipsită de 
arme nucleare. Aceasta ar con
stitui o contribuție prețioasă la 
întărirea păcii și securității pe 
întregul continent.

Poporul român, ca și cele
lalte popoare, este profund in
teresat in stingerea tuturor fo
carelor de conflict și încorda
re existente in lume și care 
pot degenera, oricînd, in mari 
confruntări armate. Iată de ce 
considerăm necesar să se 
pună fără întirziere capăt războ
iului din Vietnam. România a 
sprijinit și va acorda și în viitor 
întregul său sprijin material, mo. 
ral și diplomatic cauzei drepte a 
poporului vietnamez. Poporul ro
mân cere ca Statele Unite ale 
Americii să-și retragă trupele, 
ca poporul vietnamez să fie lă
sat să-și hotărască nesiingherit 
destinele, conform " voinței și 
năzuințelor sale.

Ne exprimăm adinca îngrijo
rare față dc intensificarea ac
țiunilor militare americane îm
potriva forțelor- patriotice din 
Laos, față de încordarea crea
tă în Cambodgia ca urmare a 
recentei lovituri de stat. Evo
luția evenimentelor din Penin
sula Indochinei creează noi pe
ricole, atit pentru situația din 
această regiune, cit și pentru 
pacea internațională, aduce pre
judicii luptei popoarelor respec
tive pentru apărarea libertății 
și independenței lor. a drep
tului lor de a-și hotărî singiire 
soarta.

Ne preocupă, de asemenea, 
persistența și extinderea con
flictului din Orientul Apropiat; 
recrudescența operațiunilor mi
litare sporește tensiunea în a- 
ceastă regiune, nu aduce avan
taje decît cercurilor imperia
liste interesate în învrăjbirea 
popoarelor, în menținerea do
minației și recîștigarea privile
giilor pierdute. România se de
clară in modul cel mai cate
goric împotriva extinderii ac
țiunilor militare și, îndeosebi, 
împotriva atacurilor asupra o- 
biectivelor pașnice care pro
voacă numeroase victime în 
rindul populației civile. Ne pro
nunțăm ou consecvență pentru 
încetarea ostilităților militare, 
pentru soluționarea pe baze po
litice, pașnice, a conflictului 
din Orientul Apropiat in spiri
tul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 1967. pentru re
tragerea trupelor israeliene din 
teritoriile ocupate, pentru res
pectarea dreptului la existență, 
dezvoltare independentă și in
tegritate teritorială a fiecărui 
stat din această zonă, pentru 
rezolvarea problemei refugiați- 
lor palestinieni potrivit intere
selor lor legitime. Viața a de
monstrat și demonstrează . în 
modul ced mai evident cit de 
actuală este teza leninistă că 
nu poate sluji intereselor po
poarelor și nu poate dura o 
pace bazată pe anexiuni, pe 
dominație, pe impunerea cu for
ța armelor a voinței altor state.

Poporul român este profund 
solidar cu toate popoarele ca
re luptă împotriva imperialis
mului. pentru cucerirea sau 
consolidarea libertății și inde
pendenței naționale. România 
iși afirmă simpatia cu lupta 
popoarelor arabe pentru dez
voltarea democratică, progre
sistă. pentru bunăstare și pros
peritate. împotriva uneltirilor 
imperialismului. Țara noastră 
dezvoltă relații cu tinerele sta
te din Africa și Asia, spriji- 
nindu-le in lupta pentru dez
voltare de sine stătătoare, îm
potriva neoeolonialismului. pen
tru consolidarea independenței, 
pentru progres economic și so
cial. O atenție deosebită acor
dăm dezvoltării relațiilor cu 
țările Americii Latine în care 
se afirmă tot mai puternic vo
ința popoarelor, a forțelor îna
intate, progresiste, pentru apă
rarea independenței naționale, 
împotriva penetrației imperia
liste străine, pentru valorifica
rea bogățiilor naționale în in
teresul propriu, pentru trans
formări sociale progresiste.

O caracteristică fundamentală 
a vieții internaționale actuale 
q constituie participarea tot mai 

activă a tuturor țârilor, indi
ferent de forța și mărimea lor 
geografică, la \ iața internațio
nală, la soluționarea probleme
lor prixind colaborarea dintre 
state și asigurarea păcii.

Una din problemele de o deo
sebită însemnătate pentru re
zolvarea căreia popoarele lu
mii trebuie să-și unească efor
turile, să coopereze strins, este 
cea a dezarmării generale și 
in primul rind a dezarmării 
nucleare. România apreciază 
că este in mod imperios nece
sar ca toate popoarele, toate 
guvernele, toți conducătorii de 
state să acționeze cu cea mai 
marc hotărîre pentru a se pu
ne capăt înarmărilor — una 
din cele mai grele poveri care 
apasă asupra omenirii — pen
tru a se întreprinde măsuri 
concrete pe calea dezarmării.

Poporul român, partidul și 
guvernul nostru î.și exprimă și 
cu acest prilej hotărirea fermă 
dc a milita neabătut, pe are
na mondială, pentru destinde
re, securitate și pace, de a-și 
aduce contribuția la eforturile 
pentru prcîntîmpinarca unui 
nou război, la normalizarea re
lațiilor dintre state, la instau
rarea în viața internațională a 
respectului față de suveranita
tea și independența fiecărui 
stat, la lupta generală pentru 
progres și oivilizație.

Stimați tovarăși,

Este cunoscut ce uriașă în
semnătate are pentru soarta 
luptei revoluționare din zilele 
noastre, înseși pentru victoria 
luptei frontului antiimperialist 
mondial, dezvoltarea continuă 
a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale. Forța a- 
cestei mișcări sociale funda
mentale a epocii contemporane 
depinde în mare măsură de 
solidaritatea și unitatea dintre 
partidele comuniste și muncito
rești.

Consecvent spiritului profund 
internaționalist de care este a- 
niinat, Partidul Comunist Jto- 
mân întărește solidaritatea cu 
celelalte partide comuniste și 
muncitorești, dezvoltă relații cu 
alte partide și organizații de
mocratice și progresiste, cu miș
cările de eliberare națională, 
sprijină lupta forțelor revolu
ționare înaintate din întreaga 
lume.

Se știe că între partidele co
muniste și muncitorești există 
in prezent divergențe ca
re aduc mari prejudicii inte
reselor oamenilor muncii de 
pretutindeni, cauzei socialismu
lui, progresului social și păcii.

Partidul nostru a subliniat 
în repetate rinduri că, in zi
lele noastre. în contextul uria
șei diversități de condiții so- 
cial-politice și economice in 
care acționează partidele comu
niste și care determină obiec
tive și sarcini diferențiate de 
la partid la partid, singura cale 
pentru păstrarea și consolida
rea unității este respectarea 
dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător 
politica, strategia și tactica re
voluționară, de a adopta în 
mod independent metodele și 
formele de luptă menite să a- 
sigure realizarea idealurilor ce
lor ce muncesc.

Problemele complexe pe care 
le ridică dezvoltarea socială 
din fiecare țară, evenimentele 
internaționale, rapiditatea cu 
care se schimbă situația — cî- 
teodată de la o zi la alta — 
impun partidelor comuniste răs
punsuri și hotăriri operative, 
corespunzătoare cerințelor vieții. 
Numai acționind in concordan
ță cu imperativele situației con
crete din fiecare țară, parti
dele comuniste își pot îndeplini 
rolul istoric ce le revine în so
cietatea contemporană.

Părerea partidului nostim a 
fost și este că ceea ce unește 
detașamentele de avangardă ale 
proletariatului este mult mai 
puternic, mai trainic și mai im
portant decit deosebirile de 
păreri în legătură cu modul de 
a acționa intr-o anumită împre
jurare sau in interpretarea u- 
nor fapte și evenimente poli
tice.

In documentul final adoptat 
la Consfătuirea de la Moscova 
din iunie 1969, la care au parti
cipat 75 de partide comuniste 
și muncitorești, se arăta că 
trebuie desfășurate legături fră
țești și de colaborare intre toa
te partidele comuniste fără ex
cepție. indiferent dacă au par
ticipat sau nu la această con
sfătuire, astfel incit consfătui
rea să constituie o etapă im
portantă pe calea coeziunii miș
cării comuniste mondiale. Deși 
de la consfătuire a trecut a- 
proape un an, trebuie spus, din 
păcate, că nu s-au înregistrat 
pași hotărîți înainte în această 
direcție.

încă in 1919, Lenin a 
arătat cil divergențele dintre 
comuniști sint de altă natură 
decît divergențele dintre aceștia 
și adversarii lor, că ele sint 
divergențe între reprezentanții 
unei mișcări de masă care a 
crescut extrem de mult și apar 
pe o bază fundamentală co
mună și trainică. Cu atît mai 
actuale sînt astăzi aceste reco
mandări. După părerea noastră 
trebuie să se pornească întot
deauna de la faptul că ori cit de 
mari ar fi divergențele, ele 
trebuie rezolvate în spirit co
munist, prin discuții tovără
șești de la partid la partid, de 
la conducere la conducere, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi, a respectului și încrederii 
reciproce.

Desigur, nu poate fi ignorat 
faptul că față de schimbările 
care se produc in societatea 
contemporană și în relațiile in
ternaționale există o mare di
versitate de păreri și ’ moduri 
diferite de abordare a proble
melor ; noi considerăm aceasta 
ca un lucru absolut firesc, ca 
o realitate obiectivă determi
nată de dezvoltarea dialectică 
a societății și a gindirii sociale. 
De aici rezultă necesitatea 
schimbului de păreri, a dezba
terilor ideologice în mișcarea 
comunistă și muncitorească. Fi

ridicat împotriva celor care 
vroiau sâ copieze mecanic anu
mite forme și metode valabile 
pentru alte condiții concrete, 
pentru alte împrejurări isto
rico, sociale. Partidul Comunist 
Român studiază cu atenție par
ticularitățile specifice ale țării 
noastre, caută soluții pentru 
problemele construcției so
cialiste care să cores
punda situației din România, 
stadiului de dezvoltare in care 

află țara. FotOdală, partidul 
nostru ține seama în politica 
sa dc experiența istorică a 
altor lari. Comuniștii din țara 
noastră, poporul român au stu
diat și studiază cu atenție ex
periența vâslă obținută de l - 
niunea Sovietică — primul stal 
socialist din lume — experiența 
multilaterală a celorlalte po
poare care construiesc noua c- 
rindulre socială. Noi înțelegem 
însă prin aceasta nu o trans
punere mecanică a unor forme 
și metode de muncă — proprii 
altor condiții sorial-economice, 
altor etape — la situația speci
fică a tării noastre, ci însușirea 
și aplicarea creatoare a tot ceea 
ce corespunde cerințelor vieții 
sociale din România, particula
rităților societății noastre. In 
acest fel înțeleg de altfel par
tidul și statul nostru cunoaște
rea și valorificarea întregii ex
periențe pozitive a societății o- 
meneșli, fără de care nu pot 
fi concepute proqresul și civili
zația in nici o tară. A line 
seama de tot ceea ce a făurit 
mai valoros inteligența umană 
este o cerință esențială a 
marxism-leninismului care s-a 
făurit și dezvoltat prin însu
marea și generalizarea teore
tică a celor mai mari descope
riri ale științei, ale gindirii so
ciale, ale practicii revoluționare.

In revoluția și construcția so- 
cialistă noi am pornit și por
nim de Ia faptul că intre gene
ral și particular există o uni
tate dialectică inseparabi
lă. că generalul se rea
lizează prin particular; pi
nă la urmă, practica, viața 
sînt acelea care verifică, con
firmă sau infirmă valabilitatea 
adevărurilor generale. Tocmai 
pornind de Ia realitatea obiec
tivă, partidul nostru se pro
nunță împotriva aplicării rigide, 
automate, a -unor legități gene
rale. De fapt, experiența so
cială, viața, practica sînt fac
torii care determină însăși for
marea și totodată înțelegerea 
legităților generale. După cum 
se știe, legile generale au un 
rol holăritor asupra cursului 
vieții sociale. Dar. la rindul 
lor, legitățile st1 transformă ele 
însele, în funcție dc schimbă
rile apărute in existența socia
lă. evoluează corespunzător dez
voltării societății.

Lenin a înțeles în mod pro
fund acest ’ adevăr și a ținut 
seama de el în toate împreju
rările, in întreaga sa activitate 
politică. Un exemplu conclu
dent al realismului său, al mo
bilității cu care se adapta ce
rințelor vieții a fost elaborarea 
„Noii politici economice*. In 
împrejurările în care tînărul 
stat sovietic trebuia să iasă din 
greutățile cauzate de războiul 
civil și de intervenția impe
rialistă, să pornească pe dru
mul progresului economic. Le
nin a înțeles necesitatea unei 
politici noi. care să țină sea
ma de legitățile economice ce 
acționau in noua situație crea
tă și, mai ales, necesitatea dez
voltării relațiilor de colabora
re cu țările capitaliste avansate 
— neteinindu-se că aceste mă
suri, aceste relații vor pe
riclita în vreun fel cu
ceririle revoluționare ale po
porului, esența puterii munei- 
torești-țărănești. Iată de ce, 
studiind învățătura lui Marx, 
Engels, Lenin și străduindu-ne 
să o aplicăm, trebuie să avem 
permanent în vedere condițiile 
concrete istorice, sociale, națio
nale in care trăim. Numai așa 
vom putea trage concluzii juste 
teoretice și practice pentru lup
ta revoluționară, pentru făuri
rea noii orînduiri, numai așa 
vom putea acționa atit in con
cordanță cu legile generale ale 
dezvoltării sociale, cit și cu 
viața. Partidul comunist nu tre
buie să se cramponeze de tre
cut, de legități care au acțio
nat într-o altă perioadă și în 
alte condiții istorice, de așa- 
zisele adevăruri absolute elabo
rate o dată pentru totdeauna. 
Cu adevărat obligatoriu este 
ceea ce, în condițiile concret- 
istorice de astăzi, din fiecare 
țară, contribuie la progres, la 
mersul înainte al sooietății so
cialiste. a socialismului în ge-, 
ncral. Pentru a conduce cu 
succes opera de transformare 
socialistă a societății, partidul 
comunist nu trebuie să aibă 
rețineri în a modifica metodele 
și tactica de muncă și luptă 
in funcție de cerințele vieții, 
în a adopta măsuri cu carac
ter revoluționar care sâ răspun
dă noilor condiții create, schim
bărilor din viața socială; nu
mai astfel poale asigura el dez
voltarea rapidă a forțelor de 
producție, progresul social mul
tilateral, înaintarea accelerată 
pe calea socialismului și comu
nismului. In acest spirit pro
cedează partidul nostru, asigu- 
rind perfecționarea continuă a 
întregii organizări și activități 
sociale.

Experiența țării noastre — ca 
și a altor țări socialiste — de
monstrează că edificarea cu - 
succes a socialismului este po
sibilă numai dacă se asigură 
o puternică bază tchnico-mate- 
rială a sooietății, dacă se cre
ează o economie întemeiată pe 
o industrie modernă, de înalt 
nivel tehnic. Creșterea rapidă 
a forțelor de producție, dez
voltarea și perfecționarea con
tinuă a bazei tehnico-materiale 
este — așa cum a considerat 
întotdeauna Lenin — o necesi
tate obiectivă pentru construi
rea cu succes a comunismului. 
In condițiile revoluției tehnico- 
științifice contemporane, crea
rea unei puternice industrii do
tate cu tehnică avansată și dez
voltate pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, constituie 
singura cule pentru afirmarea

rește, in cadrul acestor dezba
teri pol apare idei și păreri 
greșite, care nu corespund 
întotdeauna legilor dezvol
tării sociale; critica unor 
asemenea păreri, discuțiile nu 
trebuie să ducă insă in nici 
un i ax la încătușarea gindirii 
\ ii. creatoare, la înnăbu.șiroa spi
ritului de cercetare științifică, 
ci dimpotrivă ele trebuie să 
stimuleze eiortul pentru găsirea 
unor soluții tot mai bune în 
vederea rezolvării problemelor 
pe care le ridica dezvoltarea 
mișcării revoluționare, făurirea 
noii orînduiri.

Dezvoltarea in mișcarea comu
nistă și muncitoreasca de astăzi 
a unor discuții teoretice libere 
este indispensabilă pentru înțe
legerea sclumbărilor petrecute 
în lume, pentru fundamentarea 
temeinică, pe baza cerințelor 
realității, a strategiei și tacticii 
de luptă a proletariatului, a 
partidelor comuniste și munci
torești, pentru realizarea cu suc
ces a sarcinilor de mare răs
pundere si complexitate ce revin 
comuniștilor din toate țările.

O însemnătate capitală pen
tru lupta proletariatului, pen
tru îndeplinirea cu succes de 
către fiecare detașament mar- 
xist-lenin.ist a misiunii salo isto
rice de conducător al celor ce 
muncesc, este întărirea unității 
și forței fiecărui partid comu
nist în parte. în același timp, 
de tăria și unitatea fiecărui 
partid depinde în măsură liotă- 
ritoare unitatea, coeziunea șt 
forța întregii mișcări comuniste 
și muncitorești. Tocmai de 
aceea, relațiile din sinul mișcă
rii comuniste trebuie să se des
fășoare astfel îneît să contribuie 
atît la apărarea și întărirea u- 
nitălir din interiorul fiecărui 
partid, cit și la întărirea uni
tății și solidarității dintre toate 
partidele. Aceasta este o obli
gație fundamentală, o îndatori
re sfîntă a fiecărui comunist, 
căruia unitatea de luptă în 
sinul fiecărui partid și a întregii 
mișcări comuniste pentru cauza 
celor ce muncesc, pentru cauza 
socialismului și progresului, 
trebuie să-i fie mai scumpă ca 
orice. Acesta este spiritul 
marxism-leninismului și al inter
naționalismului proletar, spiritul 
promovat cu pasiune revoluțio
nară, de-a lungul întregii sale 
vieți, de Vladimir Ilici Lenin, 
în acest sens acționează și va 
acționa neabătut Partidul Co
munist Român, holărîl să facă 
tot ce depinde de el pentru de
pășirea dificultăților actuale din 
mișcarea comunistă și muncito
rească, pentru înfăptuirea, pe 
baza egalității în drepturi șl 
respectului reciproc, a unei uni
tăți trainice între toate parti
dele comuniste și muncitorești 
din lume.

După părerea partidului 
nostru, una din sarcinile de 
cea mai mare răspundere ce 
rovine astăzi comuniștilor din 
întreaga lume este lărgirea 
contactelor și a colaborării cu 
celelalte mișcări sQciale pro
gresiste, democratice, patriotice, 
naționale care se pronunță 
pentru transformarea pe baze 
noi a societății capitaliste, 
pentru înfăptuirea unor dezide
rate politice și sociale înain
tate. O înțelegere realistă a 
societății contemporane nu 
poate să facă abstracție de 
uriașa diversitate a formelor 
în care se exprimă nemulțumi
rea diferitelor categorii și pă
turi sociale față de vechile rîn- 
duieli burgheze, dorința lor de 
înnoire a societății. Nu numai 
că nu trebuie să manifestăm 
rezervă față de asemenea cu
rente și tendințe progresiste, 
dar trebuie să salutăm apariția 
oricăror noi mișcări sociale 
care oglindesc căutări și dorin
ța de schimbare a relațiilor ana
cronice, perimate, din orindui- 
rea burgheză, de a orienta 
cursul dezvoltării națiunilor nou 
create, al tinerelor state inde
pendente. spre socialism, de a 
accelera progresul social în 
epoca noastră. Partidul nostru 

'consideră că antrenarea tuturor 
acestor curente în marele front 
antiimperialist. dezvoltarea co
laborării și solidarității comu
niștilor cu toți cei care aspiră 
la o organizare mai echitabilă 
și rațională a societății, la 
transformări democratice și 
progresiste, este o necesitate 
obiectivă a luptei revoluționare 
mondiale, a mersului înainte 
al societății omenești.

Stimați tovarăși.

Comuniștii din România, în
tregul nostru popor aniversea
ză centenarul nașterii lui Lenin 
hotărîți să înfăptuiască neabă
tut politica marxist-leninis- 
tă a partidului și guver
nului, de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Succesele remarca
bile obținute de poporul român 
în industrializarea socialistă a 
țării, în transformarea socialistă 
a satului, in creșterea produc
ției materiale, in dezvoltarea 
științei, învățămîntului și cul
turii, precum și în ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, constituie o 
materializare concretă a apli
cării creatoare a teoriei mar- 
xist-leniniste, o vie ilustrare a 
superiorității socialismului, a 
capacității sale de a asigura 
progresul și bunăstarea maselor 
populare. Prin victoriile obți
nute în transformarea revoluțio
nară a societății și edificarea 
noii orindiiiri, prin soluțiile 
practice, metodele și formele 
de organizare și de luptă, pre
cum și prin concluziile noi 
izvorite din condițiile concrete 
ale României, partidul nostru 
comunist și poporul român își 
aduc contribuția — alături de 
celelalte partide comuniste — 
la dezvoltarea și îmbogățirea 
tezaurului teoretic și practic al 
marxism-leninismului. al luptei 
revoluționare mondiale, la dez
voltarea științei făuririi socia
lismului și comunismului.

Călăuzindu-se după legitățile 
generale ale dezvoltării sociale, 
Partidul Comunist Român le 
aplică in mod creator la condi
țiile concrete ale României. Se 
știe că nu o dală Lenin s-a 

superiorității socialismul ui asu
pra capitalismului. Pornind de 
la această teză marxisl-leninis- 
tă partidul nostru pune in cen
tru) dezvoltării '-.onomiei na
ționale industrializarea țării, 
făurirea unei industrii moder
ne, capabile să înzestreze eu 
tehnică nouă și să asigure pro
gresul susținut al tuturor ra
murilor producției materiale din 
țara noastră, să asigure valori
ficarea ia nivel înalt,, cu ma
ximum dc eficiență, a resurse
lor materiale și a potențialului 
uman al țării.

Una din marile lorii 
politicii partidului nostru a fost 
cooperativ izarca agriculturii, 
crearea marii proprietăți socia
liste la sate in stare să asi
gure creșterea intensivă a pro
ducției agricole, ridicarea nive
lului de viață al țărănimii, sa
tisfacerea cerințelor generale 
alo economici naționale. In a- 
ceastă importantă operă revo
luționară. partidul nostru a por
nit dc la principiile planului 
cooperatist al lui Lenin. ținind 
totodată seama de tradițiile, de 
specificul economico-social al 
statului românesc, de modul con
cret în care a fost abordată, in 
general, construirea socialismu
lui in țara noastră.

In etapa actuală a construc
ției socialiste un factor pri
mordial pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor complexe 
care ne stau în față este ști
ința. Pornind de la rolul și im
portanța științei în viața so
cietății, partidul și statul nos
tru au luat o seric de măsuri 
menite să intensifice cercetarea 
științifică, s-o lege nemijlocit 
de cerințele concrete ale prac
ticii construcției socialismului 

Este necesar să promovăm cu 
îndrăzneală și operativitate in 
activitatea economică. în pro
ducția materială, ca de altfel 
in întreaga viață socială, lot 
ceea ce este nou. înaintat, tot 
ce aduce cercetarea proprie ca 
și știința și tehnica mondială. 
In special este neve-ar să asi
gurăm aplicarea rapidă în pro
ducție a noilor cuceriri impuse 
de revoluția tehnico-științifică 
contemporană; dacă nu vom 
proceda astfel, tovarăși, ducă 
nu ne vom îngriji in permanen
ță de cunoașterea și aplicarea 
celor mai noi realizări ale ști
inței și tehnicii — trebuie sâ 
spunem deschis — nu vom 
reuși să ne ridicăm la nivelul 
țărilor dezvoltate, vom rămine 
mereu in urmă.

Rezultatul nemijlocit al tutu
ror realizărilor obținute in 
construcția socialistă este ridi
carea nivelului dc civilizație d 
vieții oamenilor, satisfacerea tot 
mai largă a cerințelor lor ma
teriale și spirituale. Ridicarea 
nivelului de trai a| poporului 
este țelul suprem al polii? ii 
partidului, idealul înscris pe 
steagul său de luptă. Tot ceea 
ce întreprinde partidul și sta
tul, sensul întregului efort de 
zidire a noii orînduiri in patria 
noastră este îmbunătățirea vie
ții oamenilor, asigurarea unui 
trai demn și îmbelșugat pentru 
toți cetățenii patriei noastre, po
sibilitatea de a-și pune in valoare 
toate aptitudinile lor. In această 
direcție a acționat și va acțio
na neabătut și în viitor Parti
dul Comunist Român — expo
nentul celor mai înaintate as
pirații ale întregii noastre na
țiuni socialiste.

Creșterea impetuoasă a forțe
lor de producție impune nece
sitatea obiectivă a perfecționă
rii relațiilor de producție sc- 
cialiste. a raporturilor social» 
dintre oameni, a organizării 
întregii societăți. Sarcina parti
dului și a statului socialist con
stă in a asigura în permanență 
concordanța dintre forțele da 
producție, in continuă dezvol
tare, și relațiile de producție 
care trebuie să evolueze și ele 
necontenit.

Ținind seama de toate aceste 
considerente, partidul nostru a 
luat în anii din urmă o serie 
de măsuri pentru perfecționa
rea organizării, conducerii și 
planificării economiei, a întregii 
activități sociale. Sint cunos
cute. de asemenea, măsurile 
ce s-au luat pentru combate
rea birocratismului in toate do
meniile de activitate. Perfecțio
narea continuă a relațiilor socia
liste de producție, a raporturi
lor dintre oameni, a organizării 
societății, lichidarea fenomene
lor de birocratism din toate 
sferele de activitate socială 
trebuie să devină cauza între
gului nostru partid, a întregului 
nostru popor I Aceasta este o 
condiție pentru asigurarea fău
ririi socialismului și comunist 
mul ui.

Stimați tovarăși.

Dezvoltarea socialismului 
pune lot mai mult în evidentă 
problema rolului statului și a 
perspectivelor sale.

Este de înțeles că funcțiile șl 
rolul statului nu rămîn în luat» 
etapele aceleași, ele sînt i« 
continuă schimbare. fncepind 
de la primul guvern revoluțio
nar democrat instaurat la 6 
Martie 1945 și pină astăzi, cod- 
tinutul statului s-a schimbat, 
funcțiile lui au evoluat con
tinuu.

In evoluția și perfecționarea 
continuă a rolului stalului in 
societate trebuie să avem in 
vedere necesitatea conducerii 
unitare a întregii âctîvilăli so
ciale, inclusiv a conducerii J 
planificării centralizate a eco
nomiei. Totodată, complex1! dea 
activității de edificare a socialis
mului impune lărgirea drepturi
lor șl autonomiei organelor lo
cale, a întreprinderilor si altor 
Instituții de bază. Fără o largă 
descentralizare, fără extinde
rea inițiativei șl răspunderii or- 
qanelor locale nu se poate asi
gura conducerea cu succes a 
operei de construire a comunis
mului. îu acest cadru se înscriu 
măsurile trasate de Conferința 
Națională șl de Congresul al 
X-lea. Este necesar să aplicăm 
cu toată fermitatea aceste liotă* 
rîri, să îmbinăm in mod ar-

♦ Sontinuare in pag. a J-a
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cnonios conducerea și planifi- 
carca centrala cu autonomia și 
inițiativa organelor și unități
lor de jos. Aceasta este, de 
ntlfel, însăși esența centralis
mul.ii democratic — principiu 
<lc bază, cu caracter bivalent, 
pe care este clădit 'talul nos
tru socialist.

Partidul nostru acordă o 
«lvntie deosebită aplicării le- 
ițilcr economice obiective, fo
losirii pîrgliiilor economice 
pentru creșterea eficientei pro
ducției de bunuri materiale. In 
legătură cu aceasta considerăm 
greșite atit concepțiile care 
promovează centralismul exce
siv. care înăbușă inițiativa și 
răpundeica unităților econo
mi > si ignorează legile econo- 

e obiective, cit si corn i p- 
țiife după care producția mate
rială ar trebui să se regleze 
spontan, pe baza impulsurilor 
pieței, ignorînd rolul factorului 
conștient în conducerea activi- 
Wii economice și sociale.

t'n rol tot mai de sca
mă revine, în activitatea 
sfatului nostru pentru edi- 
f 'area socialismului, eroicei 
noastre clase muncitoare care 
iși îndeplinește cu cinste misiu
nea istorică de clasă conducă
toare a întregii noastre societăți, 
în alianță strînsă cu clasa 
muncitoare, țărănimea coopera
tistă îșl aduce, de asemenea, 
•contribuția activă la efortul 
general pentru proqrosul patriei, 
la vasta operă de construcție 
<• socialismului în România. Un 
aport de seamă la realizarea 
marilor sarcini care stau în 
fala poporului nostru in efor
tul pentru ridicarea patriei pe 
trepte tot mai înalte de progres 
și civilizație aduce intelectua
litatea, profund devotată cnu- 
xci socialismului și comunis
mului.

Socialismul nu poate fi cons
truit decît cu participarea con
știentă la conducerea stalului a 
celor ce muncesc, a întregului 
ponor. întreaga istorie a dez
voltării socialismului demon
strează că socialismul nu poale 
ti nici importat nici exportat, 
că el este opera clasei munci
toare din tara Tespeotivă, a ce
lorlalte clase și pături sociale 
care acționează strîns unite cu 
proletariatul, sub conducerea 
partidului r< voluționar de avan
gardă. Făurirea socialismului și 
apărarea lui împotriva oricăror 
clemente ostile, a oricăror ac
țiuni diversioniste, se realizea
ză de către masele largi popu
lare din propria tară sub con
ducerea partidului comunist.

Apar de neînțeles unele te
meri că preocuparea pentru per
fecționarea continuă a formelor 
di conducere si organizare a 
societății socialiste, a relațiilor 
do producție, ar putea prezenta 
vreun pericol pentru puterea 
oamenilor muncii, pentru esența 
do clasă a noii orînduiri. Viata 
demonstrează, dimpotrivă, că 
tocmai măsurile luate de paiti- 
dul comunist pentru îmbună
tățirea continuă a formelor de 
conducere a economiei, a între- 
r i vieți sociale, pentru perfec
ționarea activității de stat, a 
democrației socialiste și a ra
porturilor dintre oameni, asi- 
cpiră dezvoltarea ascendentă a 
n< ii crinduiri, punerea tot mai 
deplină în valoare a superiori
tății socialismului, accelerează 
procesul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
volt itc. creează condițiile pentru 
tre 'rea treotată spre comu
nism.

Prh ită prin prisma marxism- 
leninismului, democrația socia
listă constituie nu numai o 
parte inseparabilă a socialismu
lui, ci si o necesitate obiectivă 
pentru făurirea cu succes a noii 
orînduiri sociale. Noi conside
răm că esența democratici so
cialiste constă în asigurarea 
tuturor condițiilor pentru exer
citarea de către popor a dreptu
lui său suveran de a participa 
— alît prin reprezentanții săi, 
cît și în mod nemijlocit — la 
conducerea treburilor țării, în 
antrenarea maselor largi popu
lare la dezvoltarea și înflori
rea societății socialiste. Asigu- 
rind îmbinarea armonioasă a 
Intereselor generale ale colec
tivității cu interesele fiecărui 
cc-tățean, democrația socialistă 
permite afirmarea deplină a ca- 
piritătilor și talentelor fiecărui 
cm al muncii, manifestarea 
multilaterală a personalității 
umane.

S-au încetățenii în tara noas
tră, ca o metodă curentă de 
lucru, consfătuirile cu oamenii 
muncii din diferite sectoare și 
domenii de activitate, consulta
rea largă a maselor în toate 
clu-siiunile mai importante care 
privesc mersul înainte al tării 
po calea socialismului. Vom a- 
corda și in viitor toata atenția 
dezvoltării democrației socia
liste. participării conștiente șl 
•< live a întregului popor 1« 
conducerea statului.

Dezbaterea largă cu întregul 
popor a problemelor de poli
tică internă și externă întărește 
tot inai mult orînduires socia
listă, zădărnicește orice activi
tate a elementelor dușmănoase, 
cimentează unitatea întregii na
țiuni socialiste. Orînduirea 
noastră are trăinicia granitului, 
eo este invincibilă ! întărirea 
continuă a potențialului mate
rial și spiritual al patriei, ade
ziunea unanima a poporului Ja 
politica partidului, la cauza so
cialismului exclud orice pericol 

do abatere sau de întoarcere a 
națiunii noastre de pe drumul 
pe care a pornit, garantează 
mersul înainte neabătut pe ca
lea socialismului și comunismu
lui. Acționînd in deplină cu
noaștere a noilor obiective ale 
politicii noastre interne și ex
terne, poporul român — stăpin 
l>e destinele sale — iși făurește, 
cu adevărat liber și în 
mod conștient, viata sa 
nouă, viitorul său fericit.

Tovarăși,

In lupta pentru înfăptuirea 
revoluției și edificarea comu
nismului. marxism-loninismul a 
acordat întotdeauna rolului na
țiunii, problemei naționale și 
internaționalismului proletar o 
importanță primordială. Fonda
torii socialismului științific au 
privit aceste noțiuni în contex
tul condițiilor istorice și sociale 
concrete ale fiecărei etape; ele 
nu sint noțiuni abstracte, rupte 
de realitățile lumii înconjură
toare, ci categorii cc se mani
festă și acționează in condiții 
istorice concrete.

Interesele naționale și inter
naționalismul proletar nu se 
exclud ci, dimpotrivă, se con
diționează reciproc; între ele 
există o strînsă interdependen
ță, o unitate dialectică organi
că. A încerca in vreo împre
jurare sau alta să opui intere
sele naționale cauzei interna
ționalismului proletar sau, dim
potrivă, solidaritatea internatio
nalists intereselor naționale ale 
poporului — înseamnă a aduce 
daune grave atit cauzei socia
lismului în propria țară, cit și 
socialismului în general. Nu se 
poate în nici un fel vorbi des
pre subordonarea intereselor 
naționale cauzei internaționa
lismului proletar, tot așa cum 
nu se poate vorbi despre subor
donarea internaționalismului in
tereselor naționale.

Unitatea dintre național și 
internațional devine un factor 
hotărîtor pentru desfășurarea 
cu succes a construirii socia
lismului și comunismului. Se 
știe că. eliberîndu-se pe sine, 
devenind clasă conducătoare a 
societății, clasa muncitoare e- 
liberează de exploatare și a- 
suprire toate categoriile sociale, 
devine exponentul întregii na
țiuni. In aceste împrejurări, 
partidul comunist. îndeplinin- 
du-și rolul de forță conducă
toare a societății, reprezintă 
cel mai fidel interesele națiu
nii socialiste.

Tocma-i pornind de la aceste 
considerente. Partidul Comunist 
Român îmbină în întreaga sa 
activitate interesele naționale 
ale poporului nostru cu inter
naționalismul proletar. Prcocu- 
pindu-se de edificarea cu suc
ces a socialismului în România, 
partiduî nostru își îndeplinește 
atit îndatoririle naționale cit și 
cele internaționale.

In același timp, partidul nos
tru acționează continuu pen
tru întărirea legăturilor de 
colaborare cu detașamentele 
revoluționare din celelalte țări, 
manifestîndu-și activ solidari
tatea internationalistă cu lupta 
oamenilor muncii de pretutin
deni. Acționînd neabătut pen
tru dezvoltarea colaborării cu 
toate țările socialiste, cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, luptînd cu consec
ventă pentru întărirea unității 
tuturor (ărilor socialiste și a 
tuturor partidelor comuniste și 
muncitorești, Partidul Comunist 
Român își îndeplinește îndatori
rea internationalistă de detașa
ment activ al marii armate a 
revoluționarilor din întreaga 
lume.

Internaționalismul înseamnă 
colaborare între națiuni e- 
gale în drepturi, între popoare 
care se întrajutorează spre a 
putea desfășura cu mai mult 
succes lupta pentru socialism 
și comunism în fiecare din țări
le lor. In relațiile dintre țările 
socialiste colaborarea interna
tionalistă presupune eforturi din 
partea statelor respective pen
tru armonizarea reciprocă a in
tereselor tuturor națiunilor so
cialiste, astfel ca această cola
borare să ducă la afirmarea 
nestingherită a fiecărui popor, 
a fiecărei națiuni, la progresul 
și prosperitatea fiecărei țări. în 
condițiile de astăzi cind zeci 
și zeci de popoare luptă cu tot 
mai multă forță pentru a-și afir
ma ființa națională, pentru a se 
ridica la nivelul progresului și 
civilizației avansate și în pers
pectiva trecerii a lot mai mul
tor popoare pe calea făuririi so
cietății socialiste, promovarea 
unei asemenea colaborări inter
naționaliste constituie o nece
sitate legică a înseși dezvoltă
rii sociale mondiale.

In această ordine de idei, 
consider necesar să mă refer 
și la perspectiva națiunii in 
socialism. In abordarea acestei 
probleme noi pornim de la 
cunoscuta teză a lui Lenin 
după care națiunea va continua 
să aibă un rol important, încă 
vreme Îndelungată, și după vic
toria comunismului in întreaga 
lume. Se știe că o trăsătură 
caracteristică a epocii noaslre 
este redeșteptarea națională a 
zeci și zeci de popoare care 
au sculul at jugul colonial și se 
constituie in slate naționale in

dependente. Victoria revoluției, 
lichidarea claselor exploatatoare 
si edificarea socialismului des- 
( hide calea afirmării multilate
rale și depline a națiunii.

Intre națiunile socialiste se 
dezvoltă continuu o largă cola
borare multilaterală și un pro- 
i es de apropiere internationa
lists. Apropierea între națiunile 
socialiste va fi desigur un lung 
proces dialectic, la baza dispa
riției treptate a deosebirilor 
naționale stînd ridicarea pe 
planuri multilaterale, progresul 
si dezvoltarea armonioasă a 
fiecărei națiuni în parte, re
ducerea și dispariția deosebiri
lor esențiale în nivelul lor de 
dezvoltare economică și social- 
culturală. tu această perspec
tivă istorică legică apare de 
uein|eles cum este posibil ca. 
uneori, preocuparea și efortul 
neslăbil pentru progresul și 
prosperitatea unei națiuni sau 
alteia să fie catalogate drept 
..nationalism*, drept „îngustime 
națională*. Dezvoltarea și în
florirea națiunilor socialiste li
bere și egale în drepturi, apro
pierea lor este drumul obiectiv 
de dezvoltare a societății ome- 
m>li, al înfăptuirii idealului de 
unitate și prietenie strînsă a tu
turor popoarelor. Orice neso
cotire a intereselor de dezvol
tare a uneia sau alteia dintre 
națiuni nu poale decît să ri
dice piedici în calea acestui 
proces, să prejudicieze intere
sele apropierii dintre națiuni. In 
acest context trebuie spus că 
atit închistarea și mărginirea 
națională, cît .și. așa cum spu
nea Lenin, șovinismul de mare 
putere și tendințele de hege
monie sint de natură să genere
ze neînțelegeri și disensiuni 
între popoare, dăunînd atit a- 
firmării și înfloririi fiecărei 
națiuni, cît și cauzei genarnle 
a socialismului, intereselor co
laborării și apropierii dintre 
națiunile socialiste.

în tara noastră, pe baza lichi
dării exploatării omului de că
tre om, pe măsura dezvoltării 
socialismului, a dispariției trep
tate a deosebirilor dintre diic- 
ritele categorii sociale, a întă
ririi alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea, cu intelectualita
tea și cu celelalte pături ale 
populației, a apropierii dintre 
sal și oraș — are loc procesul 
de omogenizare a societății, de 
dezvoltare pe o treaptă nouă, 
superioară, a națiunii socialiste, 
înțelegerea acestui proces le
gic, stimularea lui conștientă 
constituie o parte inseparabilă 
a luptei pentru făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, pentru crearea condiții
lor în vederea trecerii spre co
munism. Numai abordînd astfel 
rolul națiunii socialiste vom 
acționa cu adevărat în spiritul 
ni. rxism-leninismului creator.

Doresc să mă refer, cu 
acest prilej, la modul în care 
a rezolvat sl rezolvă Partidul 
Comunist Român problema na
țională în tara noastră. unde 
alături de români există și alte 
naționalități. Se știe că împre
jurările Istorice au făcut ca 
pe teritoriul României să se 
așeze, de-a lungul veacurilor, 
și populații de altă naționali
tate — îndeosebi maghiari, ger
mani. sîrbi. Lucrînd și trăind 
împreună, oamenii muncii ro
mâni și cei de altă naționalitate 
au constituit întotdeauna forța 
motrice a dezvoltării civilizației 
materiale si spirituale pe aceste 
meleaguri.

Atit, în condițiile orînduirli 
feudale, cît și ale societății 
capitaliste, clasele exploatatoare 
au căutat să atîte vrajba națio
nală spre a-și putea menține 
dominația asupra oamenilor 
muncii. Dar, în ciuda politicii 
naționale reacționare dusă de 
clasele dominante — fără deo
sebire de naționalitate — for
țele cele mai înaintate din rîn- 
durile poporului român, al 
maghiarilor, germanilor și altor 
naționalități conlocuitoare s-au 
ridicat cu hotărîre împotriva 
asupririi și a învrăjbirii națio
nale. Sint o vie ilustrare în 
acest sens luptele desfășurate, 
în strînsă unitate, de-a lungul 
secolelor, de masele largi popu
lare, pentru dreptate socială șl 
națională.

Mișcarea muncitorească re
voluționară, Îndeosebi după cre
area Partidului Comunist Ro
mân, a ridicat pe o treaptă nouă 
lupta împotriva asupririi na
ționale, pentru egalitatea de
plină în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei. Victoria re
voluției și edificarea socialis
mului în România au dus la 
rezolvarea problemei naționale 
in spiritul principiilor ma-’'Nt- 
leninisle. In abordarea și rezol
varea problemei naționale in ța
ra noastră, Partidul Comunist 
Român a pornit de la teza mar- 
xisl-leninistă că nu poate fi 
liber un popor care asuprește 
alte popoare sau altă naționa
litate.

In țara noastră a fost lichi
dată pentru totdeauna orice ine
galitate națională. Constitu
ția Republicii Socialiste Româ
nia garantează drepturi egale 
pentru toii cetățenii patriei, 
pedepsind prin lege orice pro
pagandă naționalistă, șovină, 
orice ațîjare a urii de rasă sau 
tentativă de învrăjbire națio
nală. Drepturile și libertățile 
cetățenești asigurate de socie
tatea socialistă tuturor cetățeni
lor se exprimă in faptul că un 
mare număr de oameni ai 
muncii ypurținînd naționalități
lor conlocuitoare fac parte din 

partidul comunist, forja condu
cătoare a societății, din orga
nele de conducere centrale și 
locale ale statului, participă 
nemijlocit la conducerea între
prinderilor economice și a insti
tuțiilor, la întreaga viață po
litica, economică, științifică, 
culturală a tării. Este asigu
rată folosirea neîngrădită a lim
bii materne în școli, in admi
nistrație. in justiție, in toate 
domeniile de activitate.

Repartizarea teritorială a for
țelor dc producție a dus la ri
dicarea la o viață nouă — eco
nomică. culturală și socială — 
a multor județe ale țării, prin
tre care și cele în care trăiesc 
oameni ai muncii aparținind al
tor naționalități. Aceasta con
stituie dc fapt expresia cea mai 
grăitoare a politicii naționale, 
marxist-lcniniste. dc egalitate în 
drepturi a partidului nostru.

In lupta și munca comună 
pentru edificarea socialismului, 
prietenia dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare 
s-a ridicat pe o treaptă superi
oară. Toate marile succese ob
ținute in dezvoltarea socialis
mului sint opera comună a tu
turor celor ee muncesc in pa
tria noastră, fără deosebire de 
naționalitate. întărirea continuă 
a acestei frății constituie o par
te inseparabilă a procesului de 
omogenizare a sooietății noaslre 
socialiste.

Rezolvarea justă a problemei 
naționale, asigurarea deplinei 
egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate, participarea lor 
activă la conducerea întregii 
vieți sociale, constituie in ace
lași timp o latură importantă 
a democrației noastre socialiste 
în plină dezvoltare și perfec
ționare. Făurirea comunismului 
în România nu poate fi decît 
opera comună a tuturor celor 
ce muncesc în patria noastră.

Stimați tovarăși,

Victoria revoluțiilor proletare 
și edificarea socialismului in 
mai multe țări demonstrează 
pe deplin justețea tezei leni
niste cu privire la rolul isto
ric al partidului revoluționar 
de avangardă al clasei munci
toare. Viața arată fără putință 
de tăgadă că numai acolo unde 
proletariatul, masele largi popu
lare au avut în fruntea lor o 
forță politică organizată, un 
partid cu o linie politică clară, 
lupta revoluționară a putut fi 
încununată do succes.

Și în această privință expe
riența țării noastre este edifi
catoare. Tocmai datorită poli
ticii marxist-leniniste a parti
dului comunist, liniei sale ge
nerale juste, capacității lui or
ganizatorice au putut fi con
duse cu suoces marile bătălii 
revoluționare de clasă, a putut 
fi instaurată în România pu
terea clasei muncitoare în ali
anță cu țărănimea^ intelectuali
tatea și alte categorii sociale, a 
putut fi asigurată edificarea 
sooietății socialiste.

In procesul luptei revoluțio
nare și al făuririi noii orîn
duiri, partidul nostru comunist 
s-a dezvoltat continuu, devenind 
forța politică conducătoare a 
sooietății socialiste. Acest rol 
pe care partidul 11 ocupă în 
țara noastră este rezultatul ne
mijlocit al politicii pe care o 
promovează, al faptului că în 
întreaga sa luptă s-a identifi
cat profund ou năzuințele și 
aspirațiile clasei muncitoare, ale 
poporului, că a servit și ser
vește cu devotament, fără pre
get, interesele întregii națiuni 
socialiste.

Noi apreciem că și în viitor 
partidul trebuie să îndeplineas
că acest înalt rol de forță po
litică conducătoare a națiunii în 
întregul proces de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, în edificarea* comu
nismului. In același timp, avem 
în vedere că funcțiile, formele 
organizatorice și inotodcle sale 
de muncă trebuie îmbunătățite 
continuu, corespunzător schim
bărilor din societate ! dezvolta
rea forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor de produc
ție, adîncirea continuă a demo
crației socialiste.

In etapa actuală devine o ne
cesitate imperioasă ridicarea 
nivelului conducerii operei de 
făurire a noii orînduiri sociale. 
Azi conducerea construcției so
cialiste devine una din științele 
de importanță hotărîtoare pen
tru progresul social multilate
ral. Se impune intensificarea 
activității de studiere temeinică 
a fenomenelor- vieții sociale, 
pe baza materialismului dialec
tic și istoric, ridicarea conti
nuă a cunoștințelor politice, i- 
deologice și profesionale ale tu
turor cadrelor, a tuturor comu
niștilor, a întregului nostru po
por.

O importanță esențială pen
tru asigurarea unei conduceri 
juste are promovarea largă, sus
ținută a metodelor de muncă 
și conducere colectivă in toate 
domeniile de activitate. Numai 
astfel se pot găsi soluțiile cele 
mai corespunzătoare pentru 
problemele tot mai complexe 
pe care le ridică progresul so
cietății pe calea socialismului 
și comunismului. Trebuie înțe
les că în condițiile de azi, ni
meni, oricît de multe cunoștin
țe ar avea și oricît de bine
voitor ar fi, nu poate rezolva 
de unul singur problemele con

ducerii economiei -Și activității 
sociale. Tocmai pornind de la 
aceste considerente, partidul 
nostru acționează ferm pentru 
introducerea principiilor muncii 
și conducerii colective în toate 
domeniile și la toate eșaloanele 
de activitate. Experiența de pi
uă acum a demonstrat din plin 
justețea și eficacitatea măsu
rilor luate în acest sens. Con
ducerea colectivă cerc, totoda
tă, creșterea răspunderii per- 
sonalc, adoptarea rapidă a ho- 
tărîrilor și măsurilor pe care le 
impune viața, asigurarea trans
punerii operative in practică a 
acestora, rezolvarea eficientă a 
problemelor activității econo
mice și sociale.

Se impune să ne preo
cupăm in continuare de 
îmbunătățirea muncii de con
ducere, dc elaborarea și aplica
rea principiilor conducerii ști
ințifice a societății, care au o 
importanță esențială pentru pro
gresul noii noastre orînduiri. 
In legătură cu aceasta este bi
ne șă ne reamintim faptul no
toriu că Lcnin înțelegea prin 
însușirea științei comunismului 
nu memorarea unor idei poli
tice generale, nu acumularea 
unor cunoștințe elementare des
pre noua societate, oi îmbogă
țirea minții cu marile desco
periri ale geniului uman, cu 
cuceririle civilizației avansate, 
lărgirea continuă a orizontului 
de cultură, a capacității de în
țelegere a complicatelor pro
cese ale vieții sociale. Tocmai 
de aceea partidul nostru se în
grijește consecvent de crearea 
condițiilor pentru ridicarea ni
velului de cultură al întregului 
nostru popor, pentru răspîndi- 
rea largă in mase a valorilor 
civilizației mondiale, a noilor 
realizări ale științei și tehnicii. 
Intensificarea activității cultu
rale. îmbogățirea continuă a 
universului spiritual al poporu
lui sint o condiție de prim or
din pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. pentru traducerea în viată 
a mărețului program elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului.

Pentru un partid revoluțio
nar, și cu atit mai mult pentru 
un partid care a cucerit pu
terea politică și conduce ope
ra de făurire a socialismului, 
activitatea ideologică constituie 
un element determinant. In 
această ordine de idei vreau 
să subliniez importanta deo
sebită pe care o are munca 
partidului nostru, a tuturor or
ganismelor politice și ideologi
ce., a întregii societăți pentru 
formarea conștiinței socialiste a 
maselor populare, pentru culti
varea principiilor eticii comu
niste și ale noii echități so
ciale. pentru întronarea în via
ța publică a normelor de con
viețuire proprii orinduirii so
cialiste. Formarea omului nou 
cu o conștiință și o morală 
înaintată este misiunea cea 
mai nobilă pe care o au mi- 
litanții pe frontul nostru ideolo
gic. activiștii pe tărîm social, 
creatorii de artă și literatură. 
Avem realizări de seamă în 
activitatea instituțiilor cultural- 
artislice. a mijloacelor de pro
pagandă si influențare polilico- 
ideologică, in literatură, mu
zică. plastică, in celelalte arte i 
în același timp însă, în toate 
aceste domenii mai este încă mult 
de făcut, sint încă largi posibi
lități de sporire a influentei lor 
asupra gîndirii oamenilor, a 
modului lor de a trăi și munci. 
Este necesar ca activitatea de 
propagandă. munca politico- 
educativă de masă, presa, radio- 
teloviziunea, instituțiile artis
tice,-literatura și arta să-și spo
rească contribuția la răspîndl- 
rea în mase a cdncepliei noas
tre revoluționare despre lume 
și viată. Ja ridicarea nivelului 
de conștiință al tuturor cetățe
nilor. la triumful moralei co
muniste în viata societății noas
tre.

Spre a-și putea îndeplini mi
siunea istorică, partidul trebuie 
să studieze permanent transfor
mările sociale, fenomenele na
ționale și internaționale, tră- 
gînd, pe această bază, concluzii 
teoretice și practice pentru ac
tivitatea sa prezentă șl viitoare. 
Trăim o epocă de mari prefa
ceri revoluționare, de afirmare 
impetuoasă a socialismului în 
lume; in același timp sînlem 
contemporanii unei uriașe re
voluții tehnico-știinlifice care 
îmbogățește necontenit cunoaș
terea- umană cu noi și noi des
coperiri. Omul pătrunde tot 
mai adine în Univers — și 
odată, cu aceasta devine mal 
cutezător în descifrarea taine
lor naturii. Fizica, chimia, bio
logia și alte științe asigură cu
noașterea lot mai profundă a 
secretelor vieții ; omul Iran 'or- 
mă regnul vegetal și animal, 
formează noi soiuri de pla’-* • și 
rase de animale. Asistăm la rea
lizarea. pe calea sintezei chi
mice, a unor produse supe
rioare celor oferite de natură. 
In zilele noastre omul devine 
tot mai mult stăpinul naturii pe 
care o modelează conform ne
cesităților și voinței lui. In 
ritmul în care se desfășoară 
revoluția tehnico-știinlifică, nu 
este departe ziua cind omul 
va cunoaște și va stăpîni cele 
mai intime procese ale vieții.

Cuceririle științei confirmă și, 
totodată răstoarnă multe ade
văruri considerate pînă ieri 
veșnice. Știința modernă adu
ce în același timp o puternică 
confirmară a justeței concep
ției materialisl-draleclice des

pre natură, viață și societate. 
IMe de înțeles că se cer răs
punsuri In noile probleme pe 
care ie ridică progresul uma
nității, că realitatea nu mai 
poale fi explicată. înțeleasă, 
numai cu ajutorul cunoștințe
lor vechi. Tocmai de aceea 
este necesar să intensificăm 
cercetarea in domeniul științelor 
sociale, întreaga activitate ideo
logica. Acesta este și scopul 
pentru care partidul a hotărîl 
înființarea Academiei de științe 
politice și sociale.

Pentru înțelegerea noilor 
fenomene, a noilor proble
me ce apar ca urmare 
a uriașei dezvoltări a forțelor 
dc producție, a revoluției știin
țifice și tehnice, a transformă
rii societății, este necesară o 
intensă muncă de studiere și 
cercetare științifică- a noilor 
realități. Tovarășii care lu
crează în acest domeniu tre
buie să înțeleagă că au nevoie 
de multă cutezanță, că trebuie 
să depună eforturi creatoare 
intense pentru a da răspuns 
fenomenelor de azi — și aceas
ta trebuie să o facă nu intor- 
cfndu-se spre trecut, ci cerce- 
tind prezentul și scrutind cu 
clarviziune științifică viitorul.

Oare pentru a rezolva com
plicatele probleme ale zilei de 
azi trebuie să ne întoarcem 
înapoi, la vremea cind au 
gîndil, au acționat și au scris 
Marx și Lenin ? Cred că nu 
se poate pune astfel problema. 
Desigur, istoria luptelor sociale, 
a dezvoltării gîndirii umane 
are o mare importantă pentru 
fundamentarea teoriei revoluțio
nare, dar pentru înțelegerea 
realităților de astăzi, pentru dez
voltarea creatoare a marxism- 
leninismului, aceasta nu este 
suficient. Este necesar de aceea 
să nu ne întoarcem înapoi, ci 
să mergem înainte. Numai ast
fel vom putea înțelege reali
tățile contemporane, vom putea 
previziona viitorul, asigura tri
umful comunismului în lume. 
Acei care vor privi înapoi, vor 
păți ca Făt-Frumos din poveste 
care, părăsind țara tinereții fără 
bătrinete, pe măsură ce se a- 
propia de trecut a îmbătrînit și 
a murit.

Partidul nostru este partidul 
tinereții, al viitorului ! Pentru 
a-și putea îndeplini cu cinste 
înalta misiune istorică ce-i re
vine, el trebuie să rămînă per
manent în țara tinereții fără 
bătrinete să privească mereu 
spre viitor ! Adevărata ti
nerețe pentru un partid re
voluționar înseamnă înțelegerea 
profundă a realității, legarea 
sa organică, prin toate fibrele, 
de masele celor ce muncesc, 
confundarea sa cu interesele 
și năzuințele poporului din si
nul căruia face parte. Numai 
trăind și muncind împreună cu 
poporul, inspirîndu-se din în
țelepciunea și experiența po
porului, sorbind neîncetat din 
forța sa inepuizabilă, partidul 
comunist răinine veșnic tinăr, 
poate conduce cu succes opera 
de transformare revoluționară 
a societății, poate asigura înfăp
tuirea visului de aur al ome
nirii — comunismul. In acest 
spirit al marxism-leninismului 
creator, înnoitor, trebuie să se 
desfășoare întreaga noastră ac
tivitate ideologică, politică M ’ 
organizatorică. Numai proce- 
dînd astfel partidul nostru îșl 
va putea realiza programul de 
edificare a socialismului și co
munismului în România, își va 
aduce contribuția la dezvolta
rea, în noile condiții istorice și 
sociale, a marxism-leninismu- 
lui.

Stimați tovarăși,

M-am oprit asupra unor pro
bleme actuale ale activității 
partidului nostru considorînd 
ca noi, comuniștii, avem dato
ria să cinstim memoria marelui 
Lenin gîndind creator, preocu- 
pindu-ne cum să acționăm mal 
bine pentru a asigura triumful 
comunismului în propria tară 
și în lume, dezvoltarea continuă 
a marxism-leninismului în con
cordanță cu noile condiții ale 
sooielălii contemporane.

Sint pe deplin, convins că și 
în viitor partidul nostru — ac- 
tionînd în modul cel mai ferm 
în spiritul ideilor lui Marx, 
Engels, Lenin — va ști să con
ducă cu succes poporul nostru 
pe calea socialismului șl comu
nismului, a înfloririi și prospe
rității patriei. Partidul Comu
nist Român își va îndeplini, 
de asemenea, întotdeauna cu 
înaltă răspundere sarcinile mă
rețe ce-1 revin ca detașament 
activ al mișcării • comuniste, 
revoluționare, antiimperialiste, 
al luptei pentru socialism, pen
tru progres și pace în întreaga 
lume.

Să se dezvolte necontenit in 
mod creator marxism-leninis- 
mul !

Trăiască Partidul Comunist 
Român — conducătorul încer
cat al poporului nostru pe ca
lea comunismului 1

Trăiască unitatea mișcării 
muncitorești internaționale !

Trăiască pacea și colabora
rea intre toate popoarele lumii !

Cuvintarea a fost de repe
tate ori puternic și îndelung 
aplaudată. In Încheiere în
treaga asistență in picioare, 
a ovaționat cir însuflețire 
pentru partid, pentru politi
ca sa marxist-leninistă. Se 
scandează „P.C.R.—P.C.R.", 
„Ceaușescu—Ceaușescu".
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17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ger
mană.

Mecanism de mare eficacitate
La complexul de extracție A- 

ninoasa -ud se experimentează 
in aceste zile un nou mecanism 
de încărcare a cărbunelui din 
silozuri in i upele de funicular. 
Mecanismul este extrem de sim
plu și din incercările făcute 
pînă acum se constată că este 
de o mare eficacitate. El se 
compune dinlr-o simplă bandă 
de cauciuc acționată electric și 
montata, deocamdată. la (jura 
silozului B al puțului sud.

Peste 4—5 zile un astfel de 
mecanism urmează să se insta
leze și la silozul A. Mecanis
mul înlătură o serie de opera
ții greoaie și costisitoare: ma
nevra de inchidere-deschidcre 
a gurii silozului se făcea îna
inte foarte greu, prin interme
diul unei manivele, de către un

Vedere spre Termocentrala Paroșeni
Foto i N. GHENA

Start în competiția dotată cu 

„CUPA 1 MAI"
în cinstea zilei de 1 Mal, 

comisia sport a Consiliului mu
nicipal al sindicalelor împreună 
cu sectorul sport al Comitetului 
municipal al U.T.C. au inițiat 
competiția sportivă de masă, 
dotată cu „Cupa 1 Mai“ la dis
ciplinele : atletism, fotbal, hal
tere, popice, volei, tir, hand
bal. Competiția este destinată 
sportivilor nelegilimati și celor 
cu categoria a 111-a de clasifi
care. Luni după-amiază au avut 
loc primele inlîlniri la volei, 
fotbal și popice, încheiate cu 
rezultate așteptate.

Pe terenul T.A.P.L. (fost al 
Consiliului popular municipal, 
apoi al I.G.L.) s-au întîlnit în 
prima manșă echipele de volei 
Parîngul Petroșani (T.A.P.L.) și 
Jiul II Petroșani (B.A.T.) După 
trei seturi echilibrate, victoria 
a revenit echipei Parîngul cu 
rezultatul de 2—1. Azi după- 
amiază, pe terenul Jiul 11 se va 
disputa manșa a 11-a (returul 
întîlnirii).

La fotbal, echipa Constructo
rul minier Petroșani (T.C.M.M.) 
a dispus cu 5—1 de formația

PRONOSTICUL NOSTRU
la concursul Pronosport nr. 16 din 1» aprilie 1970

1. Bologna — Sampdoria ]
2. Fiorentina — Brescia j
3. Juventus — Roma j
4. Lanerossi — Torino j
5. Lazio — Bari j
6. Milan — Cagliari x
7. Napoli — Palermo j
8. Verona — Internazionale 2
9. Chimia Suceava — Progresul București -X

10. Ceahlăul Piatra Neamț — Metalul București 1
11. Politehnica Timișoara — Vagonul Arad 1
12. C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara X
13. Olimpia Satu Mare — C.S.M. Sibiu 1

46 21 6 66 41.

La trage ea din 17 apr lie au
fost extra e din urnă urmă-
toarele nu .ere :

Extrncei . I-a i 08 19 73 3

T O
Fond de premii i 612 875 lei.
Extragerea a Il-a i 7 78 48 

53 29 85 56.
Fond de premii i 552 630 lei.

L O

18,05 Cheia orașului — cmi- 
siune-concurs pentru ti 
ncret.

19,00 Telejurnalul dc scară.
19,20 Festivalul național al 

artei studențești.
19.35 Reflector.
19,50 Telc-cnciclopcdia.
20,10 Microavanprcmieră.
20,45 Film serial : ..Răzbună

torii".
21.35 Profil pe 025 de linii 

(Interviziune).
22.30 Telejurnalul de noapte
22,40 Gimnastică — Campio 

natcle internaționale ale 
României.

23.30 închiderea emisiunii.

personal numeros, iar încărca
rea cupelor de funicular nu se 

"făcea uniform, rczultind o greu
tate medie necorespunzli'.oaie.

O dată cu montarea dispozi
tivului și la silozul A se vor 
economisi 10 posturi/zi, iar greu
tatea medie a încărcăturii cu
pelor se va îmbunătăți mult. 
Inovația aparține maistrului Va- 
sile Cristescu >i Ja exeiu,.......
taiațici propriu-zise au contri
buit șeful echipei de lăcătuși 
Liviu Iovan, lăcătușii Gh. Bir- 
lon și Andrei Kokosy. Jno-'nia 
aduce minei Aninoasa o eco
nomie de 15 000 lei pe lună 
numai prin reducerea posturilor 
de deservire la cele două «îlo- 
zuri.

Constantin DÂNILÂ
E.M. Aninoasa '

I.G.L. Meciul, disputat pe te
renul II de la stadionul Jiu), 
a constituit și un bun test de 
verificare a celor două echipe 
înaintea reluării campionatului 
municipal. Golurile au fost Îns
crise de Mircea Munteanu 2, 
Sabin Popescu, Constantin Cio- 
coiu. și Ștefan Szoke pentru în
vingători, do Vasile Mălăescu 
pentru învinși. Echipa Construc
torul minier s-a calificat pen
tru turul II al competiției. In
tr-un alt meci, echipa Prepara- 
tia Lupeni a dispus cu 3—2 de 
formația I.G.C. Lupeni. Au în
scris : Ursan, Ștefănescu și Cris- 
tea autogol pentru preparatori, 
Precup și Grișa autogol pentru 
I.G.C.

întâlnirile de popice au reu
nit echipele: Parîngul Lonca, 
Minerul Dilja și Jiul Pelrila. 
Parîngul Lonea a dispus • u 393 
p.d. — 832 p.d. de Minerul 
Dilja, iar Jiul Pelrila a realizai 
803 p.d. Pentru etapa munici
pală s-a calificat echipa Parîn
gul Petroșani.

Aurel SLĂBII 
corespondent
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LA ULIANOVSK

Reuniune sindicali iniematioiială
MOSCOVA 17. — Corespon

dentul Agerpres. Laurențiu Du- 
ță, transmite : In orașul Ulia
novsk au avut loc in zilele de 
16 și 17 aprilie lucrările 
reuniunii sindicale internațio
nale consacrate împlinirii a 100 
de ani de la nașterea lui Vla
dimir llici Lenin. Au participat 
reprezentanți ai Federației Sin
dicale Mondiale, ai unor orga
nizații sindicalo regionale, con
ducători sindicali din numeroa
se țări ale lumii.

A. N. Șelepin, membru al

Adunări festive consacrate centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin

BERLIN 17. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Vineri, la Berlin, a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată centenarului nașterii Iui 
V. 1. Lenin. Cu acest prilej, 
Walter Ulbricht, prim-secrctar 
el C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, a rostit o amplă cu- 
vîntarc.

★
PRAGA 17. — Coresponden

Convorbirile sovieto-americane 
de la Viena

VIENA 17. — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Vineri după-amîază, in 
clădirea Ambasadei U.R.S.S. 
Ăin Viena, a avut loc prima 
ședință de lucru a convorbiri
lor sovieto-americane cu privi
re la limitarea cursei înarmă
rilor strategice. După cum se 
știe, reuniunile se desfășoară in 
secret

Următoarea ședință se va ți
ne luni, în clădirea Ambasadei 
Statelor Unite.

Guvernul iordanian a cerut Statelor Unite să-și reche
me ambasadorul din Iordania, relatează agenția Associated 
Press, citind surse oficiale din Amman.

Cererea de rechemare a ambasadorului american de la 
Amman, menționează agenția citată, survine la scurt timp 
după ce, din cauza unor puternice demonstrații antiameri- 
cane din capitala iordaniană. Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anulat vizita pe care urma s-o întreprindă în a- 
ceastă țară Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat 
pentru problemele Orientului Apropiat și ale Asiei de sud.

în urma agravării situației politice 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 17 (Ager
pres). — Președintele Republi
cii Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, și vicepreședintele 

^Francisco Augusto Lora, au re
nunțat, temporar, la exercita
rea funcțiilor lor pe durata 
campaniei electorale, s-a anun
țat la Santo Domingo. Preroga
tivele președintelui și ale vice
președintelui au fost asumate, 
pe această perioada, de preșe
dintele Curții Supreme a Re
publicii Dominicane, Ramon 
Ruiz Tejada.

Retragerea temporară a celor 
două personalități din funcțiile

Vietnamul 
de sud

SAIGON 17 (Agerpres). — In 
afara acțiunilor ofensive lansa
te de forțele patriotice sud- 
vietnameze, acțiunile organizate 
de studenți împotriva politicii 
de represiune a regimului Thieu 
constituie „a doua marc durere 
de cap1’ a administrației de la 
Saigon. Continuînd seria unor 
inițiative anterioare, tinerii din 
capitala sud-vietnameză au or
ganizat joi la universitatea bu
distă Van Hanh, un nou mi
ting împotriva .războiului și a 
politicii de represiune* (Asso
ciated Press). De asemenea, pes
te 30 000 de studenți continuă 
greva cursurilor, declarată in 
semn de protest ..împotriva a- 
restării abuzive a colegilor lor 
și a traducerii acestora în fața 
unor tribunale militare excep
ționale*.

4-

SAIGON 17 (Agerpres). — 
Pierderile americane în Vietna
mul do sud au Înregistrat în 
cursul săptămînii trecute cel 
mai înalt nivel din ultimele 
.șapte luni, a anunțat joi un 
purtător de cuvint militar a- 
merican. El a precizat că, in 
săptămîna 4—11 aprilie. 141 de 
militari americani au fost u- 
ciși și 457 răniți. In aceeași 
perioadă, pierderile unităților 
saigoneze s-au ridicat la 542 
de morți și 1 339 de răniți

Numărul total al soldaților a- 
mericani uciși in războiul dus 
de S.U.A. in Vietnamul de sud, 
în cei 9 ani care au trecut de 
la începerea lui. se ridică ast
fel la 41 415, far cel al răni- 
ților la 272 730, a precizat pur
tătorul de cuvint.

Biroului Politic al C.C. al 
P.C.L.S., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
V.K.S.S., a prezentat raportul 
„V. 1. Lenin și sindicatele so
vietice".

Vineri, in cadrul lucrărilor 
reuniunii, a luat cuvintul to
varășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., conducătorul delega
ției Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România.

tul Agerpres. Eugen Ionescu, 
transmite: Vineri a avut loc la 
Praga, in sala Congreselor din 
Parcul „Julius FUCik", o adu
nare festivă, organizată de C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și C.C. 
al Frontului Național din R.S. 
Cehoslovacă, cu prilejul cente
narului nașterii lui V. I. Lenin.

Cu această ocazie, a rostit o 
cuvîntare Gustav Husak, prim- 
sccretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Vineri, președintele federal 
al Austriei, Franz Jonas, a o- 
ferit o recepție in onoarea de
legațiilor U.R.S.S. și S.U.A. Sa- 
lulind cordial pe participanții 
la tratative, președintele Jonas 
a menționat că opinia publică 
din întreaga lume nutrește mari 
speranțe in încetarea oursei 
fatale a înarmărilor strategice. 
Niciodată ca în prezent, a con
chis vorbitorul, omenirea n-a 
întrevăzut atît de clar perico
lele pe care le implică tehnica 
armelor nucleare.

pe care le dețin a avut loc 
in conformitate cu prevederile 
acordului intervenit între gu
vern și partidele de opoziție in 
urma agravării situației politice 
din țară. După cum se știe, 
partidele de opoziție au hotă- 
rit să boicoteze alegerile pre
zidențiale de la 16 mai, dacă 
președintele și vicepreședintele, 
care și-au depus candidaturile 
pentru funcția de șef al statu
lui, nu vor renunța la exerci
tarea atribuțiilor lor, pentru a 
permite candidaților tuturor 
partidelor să dispună de con
diții egale în lupta electorală.

Pe de altă parte, s-a anunțat

Cea mai dramatică aventură din istoria astronauticii s-a încheiat

„APOLLO-13" A REVENIT 
CU SUCCES PE PĂMINT

HOUSTON 77 (Agerpres). — 
James Lo\ ell, Fred Haise și 
John Swigert, cei trei membri 
ai echipajului navei spafiale 
„Apollo-13“, s-au înapoiat vi
neri cu bine pe planeta Pămint, 
după o amerizare precisă in 
Oceanul Păcii ic. A luat astiel 
sfîrșit cu succes cea mai dra
matică aventură din istoria 
astronauticii. Cabina de comandă 
„Odyssey" a atins apele ocea
nului la ora 20,08 (ora Bucu- 
reștlului), la o distantă de 
aproximativ 1000 km sud-esl 
de insula Pago Pago. Sute de 
marinari de la bordul porl-eli- 
copierului „Iwo Jima", aviatori, 
scafandri autonomi și sule de 
milioane de telespectatori din 
numeroase lari ale lumii au 
fost martorii clipelor finale ale 
acestei călătorii spafiale atît 
dc neobișnuite. După extraor
dinara tensiune care a domnit 
timp de patru zile la Centrul 
de control din Houston, un ro
pot de aplauze și urale au sa
lutat înapoierea pe Pămint a lui 
„Odyssey".

La citeva clipe după ameri
zare, elicopterele dc recuperare 
s-au apropiat de capsula spa
țială care plutea pe apele
calme ale oceanului. Unul
din elicoptere a aruncat o 
barcă de cauciuc in care au 
luat loc aslronaulii. tn acest

Sesiunea 
Comisiei 

Economice 
O.N.U. 

pentru Europa
GENEVA 17. — Corespon

dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: In ședința plenară 
a celei de-a 25-a sesiuni a Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Europa au continuat vineri 
dezbaterile cu privire la pro
gramul de lucru pe termen 
lung șl organizarea lucrărilor 
Comisiei. Au participat la dis
cuții delegații Cehoslovaciei, O- 
landei. Iugoslaviei, Franței. V- 
crainei, României și Bulgariei.

In cuvintul său, șeful delega
ției române, Nicolae Ecobescu, 
ministru adjunct al afacerilor 
externe, a subliniat că dezvol
tarea cooperării între toate sta
tele ' europene constituie o pre
misă esențială pentru statorni
cirea păcii și securității în Eu
ropa. Colaborarea și securita
tea europeană, a spus el, ocupă 
astăzi, la un sfert de veac de 
la terminarea celui dc-al doilea 
război mondial, un loc de prim 
rang între problemele majore 
ce preocupă omenirea. Aceasta 
reflectă năzuința popoarelor de 
a trăi în pace și bună înțele
gere, de a-și vedea garantată 
existența și munca dedicată 
progresului și bunăstării. Răs
punsuri eficiente și viabile la 
problemele importante ale Eu
ropei trebuie căutate exclusiv 
prin căi și mijloace pașnice, 
pe temeiul principiilor înscrise 
in Carta Națiunilor Unite, a că
ror respectare și aplicare ri
guroasă în raporturile dintre 
toate statele oferă chezășia u- 
nei păci și securități trainice.

Scoțînd în evidență impor
tanța pe care o acordă guvernul 
român realizării securității eu
ropene și eforturile sale în a- 
ceastă privință, vorbitorul a 
menționat interdependența din
tre dezvoltarea cooperării bila
terale și multilaterale și pro
movarea unui climat sănătos de 
destindere și înțelegere.

Abordînd problema comerțu
lui intereuropean, șeful delega
ției române a declarat: Nici un 
model posibil al activităților vii
toare ale Comisiei nu va putea 
omite domeniul atît de impor
tant al comerțului dintre țările 
europene.

că joi a sosit la Santo Domingo 
fostul președinte al țării, Juan 
Bosch, aflat de trei ani în 
exil, in urma înlăturării sale 
de la putere printr-o lovitură 
militară de stat. Potrivit rela
tărilor agențiilor de presă, gu
vernul dominican a fost nevoit 
să revină asupra liotărîrii de a 
împiedica înapoierea lui Bosch, 
datorită agravării tensiunii po
litice survenite miercuri după 
ce cotidianul „Ultima Hora" a- 
nunțase că guvernul a cerdt 
autorităților din Curacao să nu 
permită decolarea avionului la 
bordul căruia Juan Bosch urma 
să revină la Santo Domingo.

timp, scafandri autonomi de 
pe „Iwo Jima“ au instalat „co
lacul de salvare" al cabinei. 
„Odyssey" a lost transportat 
de un elicopter la bordul navei, 
unde mai înainte fuseseră 
aduși cei trei astronaufi. Marea 
odisee a lui „Odyssey", care a 
finul timp de patru zile în
treaga lume cu răsuflarea tă
iată, luase sllrșit.

Misiunea „Apollo-13“ a înce
put la 11 aprilie, ca un „zbor 
spafial de rutină". înscrierea 
pe diversele orbite și traiecto
rii s-a efectuat normal, fără 
nici un incident. Luni seara, insă, 
de la Centrul spatial Houston 
s-a anunțai că Ia bordul navei 
spafiale s-a produs o explozie 
care i-a lăsat pe cei trei astro- 
nanii aflati in cabina de co
mandă jără energie electrică, șl 
cu pufine rezerve de oxigen Și 
apă. A fost holărită anularea 
misiunii selenare și începerea 
opera/iunilor de readucere a 
echipajului pe Pămint în con
diții de-a dreptul dramatice. O 
succesiune de manevre a 
plasat trenul spațial pe o tra
iectorie de revenire liberă. Si
tuația la bordul cabinei s-a 
stabilizat treptat, și de la Cen
trul de control au începui să 
sosească știri încurajatoare: re
zervele dc energie electrică, 
apă și oxigen erau suficiente

R. P. UNGARĂ: Cu ocazia aniversării a 25 do ani de Ia eliberarea Ungariei de sub 
jugul fascist, la Budapesta a f<> t dată în folosință prima porțiune a metroului.

In foto: Locuitori din Budapesta in stațiile de metrou.

AUSTRIA

Negocieri 
între partidele 

politice 
pentru 

formarea 
noului cabinet

VIENA 17 (Agerpres). — 
Partidul populist austriac a 
hotărît joi să continue ne
gocierile cu socialiștii in ve
derea formării unui nou _ca
binet de coaliție, deși ante
rior a calificat propunerile 
partenerilor săi drept „insul
tătoare". Această decizie a 
fost luată la reuniunea con
ducerii federale a Partidului 
populist, căreia i s-a prezen
tat raportul reprezentanților 
partidului la tratativele cu 
socialiștii.

In aceeași zi. Bruno Krei- 
sky,. președintele Partidului 
socialist, însărcinat cu for
marea noului guvern, a pre
zentat șefului statului. Franz 
Jonas, cel dc-al treilea ra
port al său cu privire la re
zultatele negocierilor de pînă 
acum. Președintele republicii 
a declarat cu acest prilej că 
este necesar ca Bruno Krei- 
sky să-și continue eforturile 
pentru realizarea noului: ca
binet.

Partidul socialist așteaptă 
acum contra-propunerile popu- 
liștilor spre a continua ne
gocierile.

penlru toată perioada del timp 
ce a mai rămas pînă la ameri
zare.

Mărfi seara, președintele 
Nixon a anuăfat că Statele 
Unite vor primi cu gratitudine . 
asistenja oricărei fări pentru 
recuperarea echipajului. Din 
acel moment, Franfa, Anglia,. 
Uniunea Sovietică, Italia și- 
numeroase alte lari și-au. pus 
la dispoziție unități navăle și 
aeriene gala să intervină în 
ajutorul echipajului lui „Apol- 
lo-13“. Ajutorul anunțat era 
cu atît mai prețios cu cit încă 
nu se știa cu certitudine unde 
va ameriza cabina spațială. 
Vineri, numeroase state au sus
pendat emisiunile radio șl co
municațiile radiotelegraiice pen-.; 
tru a degaja banda de frecven
te in care se făcea legătura 
între Houston și cabina spa
țială.

Deși traiectoria de revenire 
era bună și manevrele de co
rectare a acesteia au fost înde
plinite cu succes, la bordul na
vei spațiale, lipsită de încăl
zire, cu resurse diminuate de 
apă, oxigen și energie electrică,: 
Incidentele neplăcute ■ nu au 
lipsit, la început au apărut 
probleme legate de acumularea 
bioxidului de carbon in Babină.ț 
Swigert a reușit însă să, pună', 
in funcțiune un sistem de pu

a

In cadrul campaniei „Zafra 
celor zece milioane", joi au 
fost produse în Cuba ulti
mele cantități din cel de-al 
G-lea milion de tone de za
hăr. La această campanie 
participă, alături de lucrăto
rii de specialitate, muncitori, 
funcționari, reprezentanți ai 
intelectualității, studenți. Par
ticipă, de asemenea, brigăzi 
ale tineretului din țările so
cialiste printre care și din 
România.

O Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Se
natul american, a chemat Ad
ministrația să respingă cere
rea de asistență militară adre
sată S.U.A. de noul regim din 
Cambodgia. „Calea ieșirii Sta
telor Unite din Vietnam nu 
trece prin livrarea de arme 
ori prin orice altă implicare 
in această extindere a trage
diei indochineze asupra Cam- 
bodgiei", a declarat Mike Man
sfield în Senat.

0 Agenția TASS anunță că 
la Moscova a încetat din via
ță, după o lungă și grea sufe
rință, Victorio Codevilla, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Argentina.

® 
® 
® 
® 
®

Un purtător de cuvint al armatei cambodgiene a decla
rat că in ultimele zile, s-a înregistrat o recrudescență a 
luptelor dintre trupele guvernului de la Pnom Penh și for
țele de rezistență populară, care acționează împotriva nou
lui regim. El a menționat că au avut loc ciocniri violente 
în apropierea localității Neak Leung și in împrejurimile 
orașului Takeo.

rificare a aerului cu cartușe 
de hidroxid de litiu. Ceva mai 
lirziu, echipajul a semnalat noi 
scăpări de gaze și numeroase 
iragmente metalice provenind 
din modulul de serviciu al 
cabinei de comandă. Ceva mai 
lirziu, sistemele de alarmă pă
reau să indice o pană la una 
din bateriile, electrice ale mo
dulului lunar. Noi emoții: dacă 
și modulul „îi lasă", cei trei 
oameni din spațiu sint definitiv 
pierdufi. Dar joi dimineața, s-a 
constatat că deiecliunea era de 
lupt la un termometru din ca
bina de comandă. Noi manevre 
și operațiuni complicate aveau 
să permită intrarea cu succes 
a cabinei de comandă in cu
loarul de siguran/ă in vederea 
amerizării.

Vineri, toate pregătirile 
pentru amerizare erau înche
iate. La bordul cabinei de co
mandă aparatura funcționa 
bine. Pe Pămint, iiecare era la 
postul său. De la bordul porl- 
elicopterului „Iwo Jima" se a- 
nuntașe că în zona amerizării 
vizibilitatea era bună și marea 
calmă.

Principalele etape ale ameri
zării s-au succedat normal. La 
ora 74,55 a avut loc ultima co
recție a traiectoriei de revenire 
a cabinei spafiale pe Pămint. 
Două ore mai lirziu, la 16,2'1,

© Joi a fost efectuată, pen
tru prima dată in Iugoslavia, 
o operație de transplantare a 
unui organ uman. Tînărului 
Josip Podvoreț, in vîrstă de 
26 de ani, i-a fost grefai, la 
clinica din Liubliana. un ri
nichi donat dc propria-i mamă. 
Starea post-operatorie a pacien
tului și a donatoarei — se a- 
nunță din Liubliana — este 
satisfăcătoare.

® Joi au avut loc in Irlanda 
de nord, alegeri parțiale pen
tru ocuparea a două locuri va
cante în Parlament. Ambele lo
curi au fost obținute de can
didați ai grupului confesional 
protestant. In circumscripția 
Bannside, mandatul — rămas 
vacant în urma retragerii fostu
lui premier. Terence O’Neili — 
a fost obținut de liderul pro
testant extremist, reverendul Ian 
Paisley, cu un mare avans dc 
voturi față de ceilalți doi con- 
tracandidați. In circumscripția 
South Antrim, noul deputat este 
pastorul protestant William 
Beattie, și el extremist.

0 In cursul vizitei pc care 
o efectuează în Israel, asisten
tul secretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele Orientului 
Apropiat și ale Asiei dc sud. 
Joseph Sisco, a avut întreve
deri cu primul ministru, Golda 
Mcir, și cu Yigal Allon, vicc- 
prcmicr. Au fost discutate evo
luția situației din regiunea O- 
ricntului Apropiat, precum și 
relațiile dintre S.U.A. și Israel.

s-a produs desprinderea și a- 
bandonarea modulului de ser
viciu al cabinei de comandă, 
operațiune efectuată prin pune
rea in funcțiune a motoarelor 
modulului lunar. La ora 18,53 
a fost abandonat și modulul 
lunar. Din „trenul spațial" nu a 
mai rămas decît un singur 
„vagon" — cabina de comadă. 
La ora 19,53, cu o viteză de 
aproximativ -10 000 de kilo
metri pe oră, „Odyssey" a pă
truns în primele pături ale at
mosferei terestre. Căldura de
gajată prin frecarea cabinei 
de comandă de straturile de 
aer a atins aproximativ 3 000 
grade Celsius. în acest moment, 
legăturile radio s-au întrerup1 
pentru trei minute. La ora 20,01 
a avut loc deschiderea auto
mată a parașutelor de stabili
zare. După un minut s-au des
chis parașutele principale care 
au făcut ca viteza fantastică a 
cabinei spațiale să scadă re
pede pînă la 40 km pe oră.

Ora 20,08 — amerizarea.
Confruntați cu un pericol 

fără precedent, Lovell. Haise 
și Swigert au demonstrat, intr-o' 
cumplită încleștare cu nemărgi
nirile Cosmosului, bărbăție și 
singe rece, revenind or intre 
semenii lor de pe Terra cu 
aureola marilor eroi ai umani
tății.

DUMINICA 19 APRILIE
PROGRAMUL I : 6,05 Con

certul dimineții; 7,00 Radiojur
nal: 7,15 Ora salului; 7.45 Mu
zică populară; 0,00 Sumarul 
presei; 0.10 Ilustrate muzicale; 
9,00 Radiomagazinul femeilor: 
9,42 Cavalcada ritmurilor; 11,15 
Intilnirc cu melodia populară 
și interpretul preferai: 12.00 Dc 
toate pentru toți: 13,00 Radio
jurnal; 13,30 Unda veselă; 14.00 
Cintece și jocuri populare; 11.30 
Cine știe ciștigă; 15,00 Carava
na fanteziei; 15,55 Estrada du
minicală; 18,50 O melodie — 
trei interpret; 19,20 Cinlă Con
stantin Drăghici; 20.05 Tableta 
dc seară: 20.10 — 365 dc cin
tecc; 20,20 Argheziană: 20,25 
Zece melodii preferate; 21,00 
Muzică dc cafe-conccrt: 21,15 
Teatru scurt; 21,39 Solistul se
rii — Raphael; 22,00 Radiojur
nal: 22.10 Panoramic sportiv:
22.30 Noutăți pentru iubitorii 
de romanțe: 22,50 Moment poe
tic; 23.00 Revista șlagărelor: 
0.03—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Mati
neu duminical: 8,15 Teatru ra
diofonic pentru copii: 9.12 Ca
leidoscop muzical: 11.00 Con
cert festiv cu prilejul cente
narului nașterii lui V. I. Lcnin; 
13,00 Mozaic muzical: 11,05 Al
bumul vocilor celebre: 14,30 
Concertul tinereții: 15,50 Agen
dă folclorică: 17.00 Almanah 
muzical: 18,30 Romanța veșnic 
tinără: 18,50 Varietăți muzica
le: 20,00 Vedete ale muzicii u- 
șoare: 21,15 Muzică dc dans:
22.30 Studioul de poezie.

LUNI 20 APRILIE
PROGRAMUL I : 5,05—6,00

Muzica dimineții: 6.05—9.30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 10,30 Pagini din o- 
pere românești: 11.05 Radio- 
Prichindel: 12,00 Din muzica
popoarelor; 12,30 Intilnirc cu 
melodia populară .și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
14.05 File dc poveste; 15,00 Cro
nica muzicală: 16,00 Radiojur
nal: 16,20 Melodii populare: 
17,05 Antena tineretului: 17,30 
Soliști de muzică populară:
18.30 O melodie pe adresa dv.; 
19,00 Gazeta radio: 20,05 Table
ta de seară: 20,10 — 365 de 
cintecc; 20,20 Argheziană: 20.25 
Solista serii — Slawa Przybyl- 
ska; 20,36 Teatru radiofonic:

22,00 Radiojurnal; 22,20 Sport:
22.30 Meridiane melodii; 0.03— 
5,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Pro
gram muzical dc dimineață; 
7,00 Radiojurnal; 8,10 Tot îna
inte; 9,02 Melodii populare; 9,45 
Matineu de operă: 10,15 Cara
vana fanteziei; 11,10 Cintece și 
jocuri populare: 11,30 Surisul 
primăverii: 12,40 Din țările so
cialiste: 14,03 Muzică populară:
14.30 Muzică ușoară: 15,00 De 
toate pentru toți: 16.00 Radio
jurnal; 17,00 Melodii vechi, in
terpretări noi: 18,50 Varietăți mu
zicale; 19,30 O carte pe săptă- 
mînă; 19,50 Noapte bună, copii:
20.30 Universitatea radio: 21.05 
Ora discofilului.

MARȚI 21 APRILIE
PROGRAMUL I : 5,05—6,00 

Muzica dimineții: 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Atlas cultural; 10,30 
Radio-școală: 11,20 Melodii
populare; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat: 13,00 Radiojurnal: 13,22 
Muzică ușoară: 13,45 Muzică 
populară: 14,00 Caleidoscop mu
zical: 14,50 Viers și doină; 15,00 
Radio-școală: 16,00 Radiojurnal; 
16,50 Odă României — cintece: 
17,05 Radioenciclopedie pentru 
tineret; 17,52 Muzică populară:
18.30 O melodie pe adresa dv.: 
19,00 Gazeta radio; 20,05 Table
ta dc scară: 20,10 — 365 de 
cintece: 20.20 Argheziană; 20,25 
Zece melodii preferate: 21.00 
Memoria pămîntului românesc;
21.30 Solistul serii — Jean Pău- 
nescu; 22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport: 22,30 Concert dc seară; 
0,03—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6,00 Pro
gram muzical do dimineață: 
7.00 Radiojurnal: 8,10 Tot îna
inte: 8.50 Melodii populare: 9,45 
Matineu dc operă: 11,00 Taraful 
Gorjului: 11,30 Muzică ușoară:
12.30 Emisiune muzicală de la 
Moscova: 13.30 Radiomagazinul 
femeilor: 14,03 Muzică popu
lară: 15.00 Fragmente din ope
ra „Păcală" de Sabin Drăgoi;
15.30 Muzică ușoară: 16.00 Ra
diojurnal: 17,00 Concertul ce
lor trei laurcați ai „Cerbului 
dc aur"; 17,35 Emisiune litera
ră: 18.00 Muzică populară: 18.50 
Varietăți muzicale: 19,30 Ediție 
radiofonică; 19,50 Noapte bună, 
copii; 20,25 Comandantul de 
pionieri: 21,05 Pagini orchestra
le din opere românești; 22,50 
Coruri bărbătești.

MIERCURI 22 APRILIE
PROGRAMUL I : 5,05—6.00

Muzica dimineții; 6,05—9.30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Viața cărților: 10,30 
Vreau să știu; 11,05 Melodii de 
Marius Mihail; 12,00 Muzică u- 
șoară: 12,30 Intîlnire cu melo
dia populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal: 13,22 
Melodiile anotimpurilor; 13,45 
Muzică populară: 14,00 Calei
doscop muzical; 14,50 Cintece 
populare de dragoste; 15,00 Ra
dio-școală; 16.00 Radiojurnal:
16,20 Melodii populare: 17,05 
Antena tineretului; 18,03 V. I. 
Lenin — mărturii și pagini li
terare: 18,30 O melodie pe a- 
dresa dv.; 19,00 Gazeta radio; 
20,05 Tableta de seară; 20,10 — 
365 dc cintece; 20.20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii profe
rate; 21,20 Orchestra Sergiu 
Malagamba: 21.30 Moment poe
tic: 21.35 Solista sorii — Milva; 
22,00 Radiojurnal; 22.20 Sport: 
23,00 Concert de muzică ușoa
ră: 0.03—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL 11 : 6,00 Pro
gram muzical de dimineață: 7,00 

Radiojurnal; 8.10 Tot înainte; 
8,54 Cintece și jocuri; 9,15 Ma
tineu dc operă; 11,30 Muzică 
ușoară; 13,30 Unda veselă; 14.03 
Muzică populară; 14,30 Revista 
șlagărelor: 15,00 Galeria marilor 
eîntăreți de operă; 15,30 Cinlă 
Cliff Richard; 16,00 Radiojur
nal: 16,20 Actualitatea muzica
lă; 17,00 Muzică ușoară; 17.35 
Lecturi paralele; 18,00 Cinlă 
orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii: 18,50 Cinci 
stele in recital: 19,30 Meridia
ne lirice; 19,50 Noapte bună, 
copii: 20,15 Teatru radiofonie; 
22,25 Muzică de jazz: 23,05 
Discuri rare.

JOI 23 APRILIE
PROGRAMUL I : 5.0.5- 6 00

Muzica dimineții: 6,05—9.30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 9,30 Odă limbii româ
ne; 10,30 Melodii lansai*' pe 
ecran: 11,15 Din țările socia
liste; 11.30 Din veacul lui Stra
divarius: 12.00 Recital de ope
ră; 12.30 Intilnirc cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13,00 Radiojurnal; 13.22 
Muzică ușoară; 13,15 Cintecc 
populare; 14,00 Caleidoscop mu
zical: 14.50 Jocuri muscelene; 
15,00 — 100 dc legende româ
nești: 16,00 Radiojurnal: 16.20 
Un interpret al cîntccului mu- 
ramureșan : Nicolac S. bâu: 11.05 
Antena tineretului: 17,30 Pro
gram de muzică populară: 1" 10 
Orizont științific: 18.30 O me
lodie pc adresa dv.; 19,00 Ga
zeta radio: 20,05 Tableta de 
seară; 20,10 — 365 de cintecc:
20,20 Argheziană; 20,25 Zece 
melodii preferate: 21,20 Valsul 
„Dunărea albastră": 21,30 Mo
ment poetic; 21.35 Solistul s> rii
— Enrico Macias: 22,00 Radio
jurnal; 22,20 Sport; 22,30 Ro
manțe: 22,50 In ritm de dans; 
23,10 Intîlnire cu Doina Badea; 
0.03—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6.00 Pro
gram muzical de dimineață: 7.00 
Radiojurnal; 8,10 Tot înainte: 
9,00 Instrumente populare ro
mânești; 9,40 Fragmente din o- 
pera „Luna" de Carl Orff: 11.10 
Melodii populare; 11,40 Muzică 
ușoară: 13.15 Din muzica po
poarelor: 13.30 Cine știe cîș- 
tigă: 14,03 Album de muzică 
populară: 15.00 De la A la 75
— muzică ușoară: 16.00 Radio
jurnal: 17.00 Pagini muzicale

PROGRAMUL 
PENTRU 

SĂPTĂMÎNA 

VIITOARE
de mare popularitate; 18,00 
Prelucrări de folclor; 18,50 Va
rietăți muzicale; 19,50 Noapte 
bună, copii; 20,00 Concertul 
orchestrei de studio a Radio
televiziunii; 22,20 Jazz; 22,30 
Fonoteca de aur: 22,50 Album 
de madrigale.

VINERI 24 APRILIE
PROGRAMUL I j 5,05—6,00 

Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal: 9,50 Muzică ușoară; 10,30 
Melodii distractive; 11,05 Arii 
din operete; 12.00 Din muzica 
popoarelor; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,22 Tangouri și valsuri ce
lebre: 13,45 Soliști de muzică 
populară; 14,00 Caleidoscop mu
zical; 14,50 Melodii populare; 
15,00 Roza vînturilor; 16,00 Ra
diojurnal; 16,20 Melodii popu
lare; 16,30 Tribuna radio: 17.03 
Pentru patrie; 18,10 Revista e- 
conomică; 18,30 O melodie pe 
adresa dv.; 19,00 Gazeta radio; 
20,05 Tableta de seară; 20.10 — 
365 de cintece; 20,20 Arghezia
nă; 20,25 Zece melodii prefe
rate; 21,00 Atențiune, părinți !j '
21,20 Cintă Peter Holm; 21.30 
Moment poetic; 21,35 Solista 
serii — Anca Agemolu; 22,00 
Radiojurnal; 22,20 Sport; 23,00 
Concert de muzică ușoară: 0.03 
—3,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II : 6.00 Pro
gram muzical de dimineață: 7,00 
Radiojurnal; 8,10 Tot înainte; 
8,55 Melodii populare; 9,57 Ma
tineu teatral: 11,20 Cintece și 
jocuri populare; 11,30 Muzică 
ușoară: 13,30 Cartea științifică; 
•14,03 Cintece și jocuri bătrî- 
nești: 14,30 Muzică ușoară; 15.30 1 
Orchestra Bobby Byrne; 16 00 
Radiojurnal: 17,00 Cavalcadei 
ritmurilor: 18,50 Varietăți mu- 
zicale: 19.50 Noapte bună, co
pii; 20,00 Antologie lirică.

SÎMBĂTÂ 25 APRILIE
PROGRAMUL 1 : 5,05—6.00

Muzica dimineții; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9,30 Miorița; 10,30 Din 
țările socialiste; 12,00 Recital 
de operă; 12,30 Intilnirc cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal;
13,30 Radioclub-turistic; 14.00 
Radioexpediție pionierească; 
15,00 De la 3 la 7. Emisiune 
de divertisment muzical: 19.00 
Gazeta radio: 20,05 Tableta de 
seară; 20.10 — 365 de cintece;
20.20 Argheziană; 20,25 Zeco 
melodii preferate; 21,00 In ju
rul globului; 21,20 Orchestra 
Alexandru Imre; 21,30 Moment 
poetic; 21,35 Solistul serii — 
Al Martino; 22,00 Radiojurnal;
22.20 Sport: 22,30 Muzică de 
dans; 23,00 Expres melodii; 
0,03—6,00 Estrada nocturnă

PROGRAMUL II : 6,00 Pro
gram muzical de dimineață: 7.00 
Radiojurnal; 8,10 Tot înainte; 
9,00 Cintă sextetul vocal femi
nin „Perinița"; 10,05 Radioen- 
ciclopedie pentru tineret: 10,52 
Scene comice din opere; 11.20 
Muzică populară: 11,40 Călăto
rie muzicală; 13,00 Din comoa
ra folclorului nostru; 14,03 Mu
zică ușoară: 14,30 Muzică de 
promenadă; 15,35 Orchestra de 
muzică populară „Dcina Arge
șului": 16,00 Radiojurnal: 17.05 
Antena tineretului: 18.00 Cintă 
Maria Lătărețu. Simion Pop și 
Ion Drăgoi; 18,30 Odă limbii 
române: 19,00 Varietăți muzi
cale; 19,30 Bibliotecă de poe
zie românească: 19,50 Noapte 
bună, copii: 20.00 Concert sim
fonic: 22.00 Romanțe; 23,05 
Muzica românească azi.
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