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ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ CU PRILEJUL
SĂRBĂTORIRII SEMICENTENARULUI
PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

Cea de-a 50-a aniversare 
a întemeierii Partidului Co
munist Român, eveniment 
de importantă epocală in is
toria mișcării muncitorești 
din țara noastră, fn viața 
poporului român, a fost săr
bătorită vineri dimineața, 
in Capitală, fn cadrul unei 
adunări solemne organizate 
in sala Palatului Republicii 
Socialiste România

Marca sală are un aspect 
festiv. Pe fundalul scenei, 
dominat de faldurile drape
lelor partidului și statului, 
se văd stema Partidului Co
munist Român, cifra jubi
liară ..50“ și datele jubilia
re : ..1921-1971".

La ora 10 dimineața, o 
furtună de aplauze și urale 
salută sosirea in sală a con
ducătorilor partidului și sta
tului. In prezidiu iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manca Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin. Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache. Constan
tin Drăgan. Emil Drăgănes- 
cu. Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popa. Dumi
tru Popescu. Leonte Răutu. 
Gheorghe Stoica. Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec. Iosif Banc. 
Constantin Băbălău. Petre 
Blajovici. Miron Constanți- 
nescu. Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Aurel Duca. Mihai 
Gere. Ion Iliescu. Ion loni- 
fă. Carol Kiraly. Vasile Pa- 
tilinef, Ion Stănescu. Mihai 
Telescu, Iosif Uglar. Richard 
Vinter, precum și partici- 
panți la crearea partidului 
și alți veterani ai mișcării 
muncitorești din țara noas
tră — Gheorghe Cristescu. 
primul secretar general al 
Partidului Comunist din 
România. Constantin Pîrvu- 
lescu, Chivu Stoica Mihail 
Cruceanu. Ion Niculi, Ale
xandru Sencovici. Gheorghe 
Vasilichi, Petre Constanti- 
nescu-Iași. Vanda Nicolschi, 
Constantin Țiulescu. Con
stanța Crăciun. Vasile Bigu, 
Victor Brătfăleanu, Ion Po- 
pescu-Puțuri, Sanda Ran- 
gheț. Anton Breitenhofer, 
Ladislau Banyai, Lajos Cso- 
gor, Jozsef Meliusz, Gheor
ghe Petrescu, Gheorghe Ru- 
su, Mihai Roșianu și Vida 
Geza — fruntași fn muncă 
din industrie și agricultură
— eroi ai muncii socialiste
— conducători ai organiza
țiilor obștești, generali, oa
meni de știință, artă și cul
tură.

Se aflau in sală membrii 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ai 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, ac
tiviști de partid și de stat, 
numeroși membri de partid 
din ilegalitate veniți din toa
te județele țării, primii se
cretari ai comitetelor jude
țene ale P.C.R., conducători 
ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, mun
citori și țărani fruntași în 
producție, militari ai Forțe
lor noastre Armate, savanți. 
creatori pe tărimul artelor.

Miile de oameni prezenți 
la adunarea solemnă ofe
reau imaginea simbolică a 
însăși istoriei partidului. A- 
lături de participanți la pri
mul congres de constituire 
a P.C.R.. de vechi mililanți 
care in anii negri ai ilega
lității au luptat in rîndurile 
partidului în marile bătălii 
de clasă organizate și con
duse de comuniști pentru li
bertatea și independența pa-' 
triei, pentru fericirea po
porului, alături de cei care 
și-au adus contribuția la 
victoria insurecției de la 
23 August, instaurarea re
gimului democrat, la înfăp
tuirea revoluției populare, 
se aflau reprezentanții tu
turor categoriilor de oameni 
ai muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități, de toate- vîrstele și 
profesiile. Sint cei care cu 
brațele și cu mintea parti-

(continuarc in pag. a 5-a).

Expunerea
Stimați tovarăși și prieteni.

Sărbătorim astăzi împlinirea a 50 de 
ani de la înființarea Partidului Comunist 
'Român, eveniment de însemnătate istori
că epocală în viața poporului nostru. Cu 
acest prilej festiv permiteți-mi să vă a- 
dresez dumneavoastră, tuturor comuniști
lor, întregului nostru popor, cele mai cal
de felicitări și un cordial salut din partea 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Această aniversare prilejuiește o retro
spectivă a drumului parcurs de partid, a 
luptelor duse de clasa muncitoare, de 
toți oamenii muncii din patria noastră 
pentru dreptate și libertate socială și na
țională, pentru răsturnarea regimului 
burghezo-moșieresc, pentru cucerirea pu
terii politice și făurirea cu succes a so
cialismului în România. Drumul străbă
tut nu a fost neted : au trebuit învinse 
multe greutăți, trecute mari obstacole — 
dar nici teroarea sălbatică, nici închiso
rile și nici chiar moartea nu i-au putut 
abate pe comuniști din calea lor. Comu
niștii au ținut întotdeauna sus steagul lup
tei sociale și naționale, acționînd ca or
ganizatori și conducători încercați ai cla
sei muncitoare, ai întregului nostru po
por muncitor. (Aplauze puternice, prelun
gite). Ceea ce i-a însuflețit permanent pe 
comuniști în lupta lor a fost încrederea 
nestrămutată în învățătura atotbiruitoa
re mărxist-leninistă, devotamentul ne
mărginit față de năzuințele de libertate 
națională și dreptate socială ale poporu
lui. (Vii aplauze).

La această adunare participă veterani 
care au luat parte la formarea partidu
lui, mulți activiști din anii ilegalității 
care și-au îndeplinit cu înalt devotament 
nețărmurit sarcinile încredințate de par
tid, adueîndu-și contribuția la toate mari
le succese obținute de partidul și po
porul nostru. Partidul îi prețuiește în cel 
mai înalt grad pe activiștii din anii ile
galității. In numele Comitetului Central, 
le adresez tuturor calde felicitări și mul
țumiri comuniste 1 (Aplauze îndelungate).

Mulți din cei care au luat parte la în
ființarea partidului în 1921 și care au ac
tivat în rîndurile sale nu mai sînt prin
tre noi. In semn de adine omagiu, propun 
să păstrăm un moment de reculegere. (A- 
sistența se ridică pentru cîteva clipe în 
picioare, cinstind memoria celor dispăruți).

Mărețe tradiții revoluțio
nare de luptă pentru eli
berarea socială și națio
nală a poporului, pentru 

socialism
Stimați tovarăși,

Istoria partidului nostru este istoria 
luptelor sociale și naționale ale clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
ale tuturor oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, este istoria naște
rii și dezvoltării mișcării muncitorești și 
revoluționare din România. Noi, comu
niștii, sîntem continuatorii tradițiilor pro
gresiste ale poporului. Cinstim pe toți 
acei care au stat în fruntea luptei împo
triva asupririi străine, pentru neatîrna- 
rea poporului, pentru formarea statului 
național român. Greul luptelor l-au dus 
întotdeauna masele largi populare; le 
adresăm recunoștința noastră fierbinte și 
ne plecăm cu smerenie în fața jertfelor 
grele pe care le-au dat în aceste lupte.

Secolul al XIX-lea s-a caracterizat prin 
mari mișcări pentru eliberarea națională 
și socială. Răscoala din 1821, revoluția 
din 1848, Unirea Principatelor în 1859, 
războiul pentru independență din 1877 
sînt momente cruciale în istoria țării 
noastre. Aceste evenimente au marcat 
totodată intrarea țării pe calea dezvoltă
rii capitaliste, precum și apariția pe sce
na istoriei, o dată cu burghezia, a clasei 
muncitoare. In a doua jumătate a seco
lului trecut, îndeose&i după formarea sta
tului național român în 1859, România a 
cunoscut o puternică dezvoltare capitalis
tă. Situația specifică, determinată dc de
pendența față de imperiul otoman și de 
pătrunderea în economia țării, încă din 
acea perioadă a capitalului străin, a creat 
oamenilor muncii condiții deosebit de 
grele. In acest cadru, încă în perioada 
1860-1870, începe crearea organizațiilor 
muncitorești.

Trebuie să menționez că formarea pri
melor cercuri muncitorești, începutul răs- 
pîndirii ideilor socialiste în România au 
fost stimulate de legăturile militanților 
români cu făuritorii socialismului știin
țific — Marx și Engels Intr-o scrisoare 
trimisă militantului socialist Ion Nădejde 
în 1888, Engels arăta că încearcă o mare 
satisfacție văzînd că socialiștii din Româ
nia au adoptat în programul lor princi
piile fundamentale ale teoriei marxiste.

Dezvoltarea mișcării muncitorești și 
răspîndirea ideilor socialismului științific 
au dus la formarea în 1893 a Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România. Deși a activat numai 6 ani, da
torită trecerii unor fruntași de partea

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

burgheziei. Partidul Social-Democrat al 
Muncitorilor din România a marcat un 
moment deosebit în lupta politică a pro
letariatului. Organizarea pe plan național 
a mișcării sindicale în 1906 și refacerea 
Partidului Socialist în 1910 reflectau ma
turizarea politică a clasei muncitoare din 
România, rolul tot mai important pe care 
îl dobîndea în viața țării. Continuînd să 
întrețină legături cu mișcarea revoluțio
nară din alte țări, mișcarea muncitoreas
că din România a ajutat la transportul 
în Rusia a literaturii tipărite de emigra
ția rusă din Apus — Inclusiv a Iskrgi le
niniste —, a manifestat o activă solidari
tate cu lupta proletariatului rus împotri
va țarismului în 1905, printre altele acor- 
dînd ajutor echipajului revoluționar de 
pe crucișătorul Potemkin care, după cum 
se știe, a primit azil politic în România. 
Militanții socialiști români au avut legă
turi nemijlocite cu V. I. Lenin. In anii 
premergători, precum și în timpul pri
mului război mondial imperialist, miș
carea muncitorească și socialistă a acțio
nat cu hotărîre împotriva războiului, par- 
ticipînd la conferințele internaționale an
tirăzboinice și organizînd mari manifes
tări de masă în țară.

După terminarea războiului și realizarea 
statului național unitar, România a intrat 
tntr-o nouă etapă de dezvoltare ; totodată, 
mișcarea muncitorească și socialistă a că
pătat dimensiuni noi. La sfîrșitul deceniu
lui al doilea al secolului nostru, în țară 
se acumulaseră multe contradicții sociale 
și naționale, care crea necesitatea unor 
profunde transformări în viața societății. 
Se impuneau, în special, înfăptuirea refor
mei agrare, crearea unei industrii națio
nale avansate, lichidarea dependenței fa
ță de capitalul străin, democratizarea vie
ții politice și dc stat. De realizarea acestor 
transformări depindea progresul rapid al 
țării din punct de vedere economic so
cial.

In viața internațională se adînceau, dc 
asemenea, continuu contradicțiile de cla
să ; avea loc un puternic avînt revoluțio
nar al clasei muncitoare, se prăbușeau im
perii, creștea lupta de eliberare naționa
lă și socială. Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie vestea începutul li
nei noi ere în istoria omenirii — era trecerii 
la făurirea socialismului și comunismului.

In aceste împrejurări interne și inter
naționale, clasa muncitoare și alte forțe 
sociale din România s-au ridicat cu hotă
rîre la luptă împotriva asupririi sociale 
și naționale. Grevele din 1918—1919, greva 
generală din 1920 adeveresc creșterea a- 
vîntului revoluționar, afirmarea tot mai 
puternică a clasei muncitoare ca cea mai 
avansată forță socială a societății româ
nești.

Situația internă și internațională, lupte
le de clasă din acei ani au grăbit cristali
zarea necesității creării unui partid revo
luționar de tip nou, în stare să conducă 
clasa muncitoare și celelalte forțe sociale 
și progresiste în lupta pentru apărarea 
drepturilor și libertăților lor democratice, 
pentru înfăptuirea unor adînci transfor
mări sociale. In rîndurile partidului so
cialist se manifestau tot rriai puternic for
țele care se pronunțau pentru un partid 
revoluționar, bazat pe ideologia marxist- 
leninistă. La 8 mai 1921, Congresul Parti
dului Socialist a hotărîtgcu o mare majo
ritate de voturi, transformarea sa în Parti
dul Comunist din România. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate). Cred că sîn- 

teți de acord să salutăm prezența lâ adu
narea noastră solemnă a celui care a fost 
primul secretar general al Partidului Co
munist din România, tovarășul Gheorghe 
Cristescu. (Aplauze puternice). Crearea 
partidului comunist a marcat triumful for
țelor revoluționare și al marxism-leninis- 
mului în mișcarea muncitorească din țara 
noastră ; din acest moment, mișcarea re
voluționară din România a intrat într-o 
etapă nouă, superioară a dezvoltării sale, 

încă din timpul primului congres al 
partidului, cercurile reacționare au dez
lănțuit o prigoană sălbatică împotriva co
muniștilor. După trei ani de activitate le
gală, guvernul burghezo-moșieresc a scos 
partidul în afara legii. Timp de două de
cenii, comuniștii au fost obligați să acti
veze în condițiile grele ale ilegalității, in- 
fruntînd represiunile regimului burghezo- 
moșieresc.

In toată această perioadă, partidul a 
fost organizatorul și conducătorul tuturor 
luptelor revoluționare ale oamenilor mun
cii. Dintre numeroasele bătălii de clasă 
din acea vreme, voi menționa greva mi
nerilor de la Lupeni din 1929, grevele pe
troliștilor și ceferiștilor din 1933 — care 
au exprimat în modul cel mai grăitor spi
ritul combativ al clasei noastre'muncitoa
re, afirmarea rolului partidului comunist, 
a capacității sale de a organiza și conduce 
lupta oamenilor muncii. (Aplauze puter
nice).

O activitate multilaterală a desfășurat 
partidul nostru pentru unitatea clasei 
muncitoare, pentru unirea tuturor forțelor 
democratice în lupta împotriva politicii 
de fascizare a țării și a pregătirii de răz
boi. Merită menționate în acest sens ac
țiunile unite ale forțelor democrate solda
te cu succes în alegerile parțiale din 1936, 
precum și marea demonstrație antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939. In toa
tă această perioadă, partidul a militat neo
bosit pentru o politică de prietenie și co
laborare cu Uniunea Sovietică, pentru sta
bilirea de relații diplomatice între cele 
două țări. (Vii aplauze).

In fața politicii antinaționale a cercu
rilor reacționare, Partidul comunist a fost 
forța cea mai consecventă a apărării in
tereselor naționale ale țării. Lipsa dc uni
tate a forțelor democratice a permis insă 
reacțiunii să instaureze dictatura mililaro- 
fascistă, să subordoneze țara Germaniei 
hitlerisle. După cum se știe. în 1939—1910 
situația internațională s-a agravat : Ger
mania nazistă a trecut la agresiune direc
tă împotriva a numeroase state din Eu
ropa, dezlănțuind cel de-al doilea război 
mondial. România se găsea într-o situație 
de izolare internațională, care a ușurat 
lui Hitler impunerea Dictatului de la Vie- 
na. dezmembrarea teritorială a țării noas
tre. In aceste împrejurări, Partidul Comu
nist din România împreună cu Frontul 
Plugarilor, MADOSZ-ul și alte forțe poli
tice au chemat poporul la luptă pentru 
apărarea integrității teritoriale a pa
triei. (Aplauze puternice). Se crease 
o situație favorabilă rezistenței națio
nale, dar trădarea cercurilor conducă
toare guvernante și a conducerii partide
lor burgheze a împiedicat lupta maselor 
largi populare. La scurt timp, România a 
fost împinsă de dictatura mililaro-fascistă, 
alături de Germania nazistă, în războiul 
antisovlelic, împotriva voinței poporului și 
a intereselor sale naționale.

Intrarea trupelor hitlerisle în țară în 
1940 a însemnat în fapt ocuparea României 
și subordonarea ei mașinii de război na
ziste, a dus la jefuirea bogățiilor țării, 
provocînd grele suferințe poporului român. 
Totodată, dictatura militaro-fascistă și o- 
cupanții hitleriști au dezlănțuit o prigoană 
sălbatică împotriva comuniștilor și a al
tor forțe patriotice antifasciste. Sute și mii 
de comuniști și luptători antifasciști au 
fost aruncați în închisori și lagăre ; zeci 
dintre ei au fost uciși de pluloanele de e- 
xecuție. Prin aceste represiuni sîngeroase 
se urmărea decapitarea mișcării de rezis
tență antifascistă și antirăzboinică. Dar. 
după cum se știe, planurile reacțiunii fas
ciste romane și ale naziștilor germani au 
suferit un eșec total ; ei nu au putut în
vinge voința forțelor antifasciste care, în 
ciuda terorii, și-au unit rîndurile și au 
desfășurat cu succes lupta contra fascis
mului și războiului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este meritul Partidului Comun’ Ro
mân că a militat, încă de la înființarea 
sa, împotriva intervenției imperialiste con
tra puterii sovietice. După cum știți, la 
primul congres a fost votată și o moțiune 
de solidaritate cu statul făurit de Lenin. 
(Vii aplauze). Atunci cînd a izbuc
nit agresiunea Germaniei fasciste, par
tidul s-a ridicat cu toată forța îm
potriva participării României la acest 
război nedrept. El a chemat toate forțele 
naționale la lupta pentru ieșirea din răz
boiul anlisovietic, pentru întoarcerea ar
melor împotriva Germaniei fasciste și ală
turarea țării noastre c . 'iției antihitleris
te. Prin politica sa Partidul Comunist Ro
mân a apărat onoarea poporului și intere
sele naționale ale țării, politica de priete
nie tradițională cu marea noastră vecină 

Uniunea.Sovietică. (Aplauze puternice). 
Activitatea intensă desfășurată de partid 
a dus la unirea forțelor antifasciste pa
triotice, la formarea în mai 1944 a Fron
tului Unic Muncitoresc între Partidul co
munist și Partidul social-democrat, 
Și apoi a Blocului Național Democratic. 
In același timp, partidul a organizat găr
zile patriotice, a condus numeroase ac
țiuni de sabotare a războiului.

Anul 1944 se caracterizează prin schim
barea radicală a situației militare în fa
voarea coaliției antihitleriste. Sub lovitu
rile zdrobitoare ale Armatei Roșii, care 
a dus greul celui de-al doilea război mon
dial, trupele fasciste se retrăgeau cu pier
deri mari ; pe alte fronturi forțele aliate 
dădeau, de asemenea, lovituri puternice 
armatei hitleriste. Lupta armată a forțe
lor patriotice din diferite țări creștea 
fn amploare, izbind nimicitor mașina de 
război fascistă. Folosind condițiile inter
ne și externe favorabile, forțele naționale 
patriotice din România, în rîndul cărora 
Partidul comunist constituia principalul 
nucleu, inițiatorul și organizatorul acțiu
nilor antifasciste și antirăzboinice, au tre
cut la declanșarea și înfăptuirea cu suc
ces a insurecției naționale antifasciste ar
mate. (Vii aplauze). Aceasta a dus la ares
tarea guvernului Antonescu, la ieșirea 
imediată a României din războiul anti- 
sovietic și la intrarea ei în luptă împo
triva Germaniei naziste, alături de Uniu
nea Sovietică și celelalte țări ale coaliției 
antihitleriste. (Aplauze puternice).

Din primul moment al înfăptuirii actu
lui istoric de la 23 August, pa tidul nostru 
a fost organizatorul, sufletul tuturor ac
țiunilor poporului și ale armatei. Forțele 
patriotice și armata au eliberat rapid Ca
pitala și alte centre ale țării, capturând 
importante grupări militare hitleriste.

Pentru a înțelege starea d- spirit din 
acel timp, merită să menționăm că întrea
ga armată a răspuns cu promptitudine 
chemării de a se alătura armatei sovie
tice, coaliției antihitleriste. (Aplauze). 
Angajîndu-se cu toate resursele de care 
dispunea în războiul antifascist, armata 
română a purtat, alături de Armata Roșie, 
grele lupte pentru eliberarea definitivă a 
patriei, a participat la eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei pînă la înfrîngerea com
pletă a Germaniei hitleriste, înscriind 
astfel o luminoasă pagină de eroism și 
glorie în istoria României. (Aplauze puter
nice).

Acum, la a 50-a aniversare a partidului 
nostru, in preajma Zilei Victoriei, aducem 
un fierbinte omagiu și prinosul recunoștin
ței întregului nostru popor fiilor patriei care 
au săvirșit fapte de vitejie, au dat dova
dă dc înalt devotament și nu și-au pre
cupețit nici viața pentru eliberarea țării 
și înfrîngerea fascismului. (Aplauze 
puternice, prelungite). Totodată, expri
măm sentimentele noastre de recunoștință 
față dc glorioasele armate ale Uniunii So
vietice, care, cu prețul unor jertfe uriașe, 
au sfărîmat mașina de război nazistă, au 
adus o contribuție hotărîtoare la elibera
rea României și a altor țări de sub jugul 
fascist, la înfrîngerea Germaniei hitleriste. 
(Aplauze puternice).

In același timp, poporul nostru cinsteș
te memoria ostașilor tuturor celorlalte 
țări din coaliția antihitleristă care au par
ticipat la marea bătălie militară pentru 
înfrîngerea Germaniei fasciste. (Aplauze 
puternice).

Ne îndreptăm gîndul cu venerație spre 
milioanele de luptători din rezistență, 
spre patrioții din țările cotropite, care 
și-au vărsat sî.ngele, și-au dat viața în 
dramatica încleștare cu fascismul, con

tribuind prin lupta lor eroică la salva

rea civilizației umane de robia hitleristă. 
(Vii aplauze).

Răsturnarea dictaturii militaro-fascists 
a marcat o cotitură istorică în dezvolta
rea României, lupta antifascistă, demo
cratică transformîndu-se rapid într-o miș
care socială de o amploare cum nu a mai 
cunoscut istoria țării și care a deschis 
calea celor mai profunde schimbări re
voluționare. înfăptuirii idealurilor de li
bertate și dreptate socială și națio
nală ale poporului român. Desfășu- 
rînd o multilaterală activitate poli
tică și organizatorică. Partidul Comu
nist Român a reunit în această miș- 
care principalele forțe ale națiunii — 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, păturile mijlocii de la orașe și 
chiar anumite cercuri ale burgheziei Rod 
al luptei celor mai largi mase populare, 
instaurarea la 6 martie 1945 a primului 
guvern cu adevărat democratic din isto
ria țării — în frunte cu înflăcăratul pa
triot. eminent om de stat și militant pro
gresist dr Petru Groza — a însemnat o 
mare victorie a forțelor revoluționare, 
democratice, a marcat instaurarea puterii 
revoluționar-democr atice a muncitorilor 
și țăranilor, a deschis calea unor trans
formări social politice profunde în socie
tatea românească. (Aplauze îndelungate).

Doresc să exprim cu acest prilej mul
țumirile și recunoștința partidului nostru 
tuturor partidelor și organizațiilor demo
cratice, patriotice, care au colaborat în 
acei ani cu comuniștii în lupta pentru 
transformarea revoluționară a țării. (Vii 
aplauze).

Este știut că România ieșise din război 
ruinată și secătuită, că în țară domnea 
haosul economic și sărăcia, că masele 
muncitoare se zbăteau într-o neagră mi
zerie. Sarcina imperioasă care se punea în 
fața țării era ieșirea din această situație 
catastrofală, trasarea unui program al e- 
voluției economice și sociale imediate și 
de perspectivă. Elaborarea acestui pro
gram a făcut obiectul Conferinței Na
ționale din 1945 a Partidului Comunist 
Român, al raportului prezentat de Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — fiu devotat al cla
sei muncitoare, al poporului român, mili
tant de seamă al mișcării comuniste, care 
timp de 20 de ani s-a aflat în fruntea 
partidului nostru, aducînd împreună cu 
întregul activ de partid și de stat o con
tribuție de seamă la realizarea marilor 
transformări revoluționare din acea pe
rioadă. (Aplauze puternice). Subliniind 
însemnătatea esențială a industriali
zării pentru asigurarea progresului ge
neral al țării și consolidarea inde
pendenței noastre naționale, Conferin
ța Națională a indicat ca primă eta
pă trecerea la reconstrucția țării, la re_ 
facerea rapidă a economiei distruse și 
dezorganizate de război.

Partidul nostru a desfășurat o intensă 
activitate pentru mobilizarea maselor 
largi populare la înfăptuirea acestui o- 
biectiv principal. Munca constructivă, 
amplă și grea, s-a împletit cu lupta fer
mă împotriva forțelor reacționare, a cin-* 
selor exploatatoare și a partidelor lor po
litice care, contînd pe sprijinul cercu
rilor imperialiste din exterior, se opuneau 
cu înverșunare transformărilor sociale, 
democratizării țării, înfăptuirii măsurilor 
de redresare și dezvoltare economică. 
Amplificarea continuă a procesului revo
luționar a dus la modificarea radicală a 
raportului forțelor sociale în favoarea 
maselor celor ce muncesc la înfrîngerea 
claselor exploatatoare, la eliminarea din 
guvern a ultimilor reprezentanți ai par
tidelor burgheze, la înlăturarea monar
hiei și proclamarea Republicii Populare 
Române. (Aplauze puternice).

Primesc adesea întrebări în legătură cu 
felul în care a cîștigat partidul nostru 
majoritatea poporului de partea sa. încă 
alegerile din noiembrie 1946 au demonstrat 
elocvent înfrîngerea politicii reacționare, 
marea majoritate a poporului — peste 70 
la sută dintre votanți — exprimîndu-și în 
mod democratic încrederea în partidul 
comunist și în forțele care colaborau cu 
noi. (Aplauze puternice). Trecerea pe ca
lea socialismului a fost deci expresia voin
ței democratic exprimată, prin vot. a po
porului român care s-a convins pe deplin 
— în anii cînd partidul nostru a militat 
neînfricat pentru interesele națiunii și a 
mobilizat toate forțele pentru salvarea po
porului — că numai urmîndu-i pe comu
niști își asigură un viitor fericit, perspec
tiva unei dezvoltări independente. (Aplau
ze puternice). Desigur, nu negăm — și am 
mai arătat aceasta — că a existat întot
deauna o strînsă interdependență între 
condițiile interne și internaționale, că îm
prejurările internaționale ne-au favorizat: 
dar pînă la urmă, rolul holărîtor, fără de 
care nu se putea face nimic, l-a avut po
porul. Lui îi mulțumim pentru drumul 
nou pe care merge patria noastră socia
listă ! (Aplauze puternice, prelungite).

In cursul acestui proces s-a întărit uni
tatea clasei muncitoare, s-a făurit și dez
voltat alianța muncitorească-țărănească : 
partidul a înmănuncheat într-un singur 
șuvoi eforturile muncitorimii, țărănimii, 
intelectualității, ale tuturor forțelor pa
triotice și progresiste ale națiunii.

O importanță deosebită pentru desfă
șurarea cu succes a procesului revolu
ționar a avut realizarea unității de ac
țiune între Partidul Comunist și Parti
dul Social Democrat, pe baza frontului

(Continuare în pag. a 2-a)
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unic creat încă în anii luptei împotriva 
fascismului, în condițiile ilegalității. Fău
rirea în februarie 1948, a partidului re
voluționar unic al clasei muncitoare, pe 
temelia marxism-lcninismului, a asigu
rai realizarea unității depline politico
organ izatoricc n proletariatului — condi
ție o exercitării de către clasa muncitoa
re și partidul ci a rolului de forță con
ducătoare în societate.

Cucerirea întregii puteri politice de că
tre clasa muncitoare în alianță cu țără
nimea, cu celelalte categorii de oameni 
ai muncii, a marcat trecerea țării într-o 
nouă etapă de dezvoltare — înfăptuirea 
revoluției socialiste. (Aplauze puterni
ce. prelungite). Realizarea acestui salt 
calitativ în viața societății noastre 
impunea ca o condiție sine qua non tre
cerea avuției naționale în mîinilc celor 
ce muncesc. Un rol hotărîtor l-a avut în 
acest sens actul revoluționar al naționa
lizării principalelor mijloace de produc
ție. și apoi cooperativizarea agriculturii, 
care au dus la crearea și dezvoltarea u- 
nut puternic sector socialist în economie.

Pornind de la cerințele legilor obiecti
ve, de la studierea realităților concrete 
ale României, partidul a elaborat politica 
de edificare a noii orînduiri, a organizat 
și condus întreaga activitate de dezvolta
re a bazei tehnico-materiale a socialis
mului, de consolidare și generalizare a 
relațiilor de producție socialiste, de ri
dicare a nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc.

De-a lungul celor 27 de ani care au 
trecut de la eliberarea țării, poporul ro
mân, condus de partidul comunist, a des
fășurat o uriașă activitate creatoare, la 
capătul căreia patria noastră, România, 
se înfățișează ca un stat socialist înflori
tor, cu o industrie dezvoltată și o agri
cultură în plin proces de modernizare, 
cu o orînduire socială avansată care asi
gură condiții de viață tot mai bune tu
turor oamenilor muncii de la ora
șe și sate. (Vii aplauze). Exploata
rea omului de către om a fost li
chidată pentru totdeauna, poporul a de
venit stăpîn pe avuția națională, pe des- 
1inul său, liber și suveran în propria ța
ră. Aceasta este o cucerire epocală care 
întruchipează traducerea în viață a as
pirațiilor celor mai înaintate, a idealu
rilor celor mai îndrăznețe, nutrite de-a 
lungul timpurilor de mințile luminate ale 
poporului.

Cu trei decenii în urmă cercurile con
ducătoare considerau că România este 
predestinată -ă râmînă „eminamente agri
colă". Astăzi, geografia economică a patriei 
cuprinde mii și mii de întreprinderi in
dustriale moderne de înalt nivel tehnic. In 
20 de ani de economie planificată socia
listă, industria s-a dezvoltat cu un ritm 
mediu anual de 13 la sută. S-a creat o 
puternică bază tehnică pentru înzestra
rea superioară a tuturor ramurilor, pen
tru progresul rapid al întregii economii. 
Pentru a măsura distanța ce n? separă 
de anul economic cel mai prosper al re
gimului burghczo-moșieresc. este sufi
cient să amintim că producția industrială 
& fost în 1970 de cea 17 ori mai mare de- 
cît în anul 1938.

Crearea marii proprietăți agricole so
cialiste, înzestrarea tehnică a agriculturii, 
sprijinul multilateral acordat de stat ță
rănimii au deschis drumul transformării 
radicale a satului, creșterii producției a- 
grieole, schimbării condițiilor de lucru și 
ridicării bunăstării tuturor oamenilor 
muncii de la sate. Agricultura — ramură 
de bază a economiei noastre — a adus și 
aduce o însemnată contribuție la sporirea 
venitului național.

Rezultatul principal al vertiginosului 
progres înregistrat în dezvoltarea forțe
lor de producție, în creșterea potenția
lului economic al țării este ridicarea ni
velului de trai al tuturor cetățenilor de 
Ir- rașe și sate.

• ■ uriașă dezvoltare a cunoscut învăță- 
m.n'.ul public de toate gradele. Cu nu- 
m.u un sfert de secol în urmă, țară a 4 
milioane de analfabeți. România asigură 
astăzi cetățenilor el învățămîntul gene
ral gratuit de 10 clase. Un progres re
marcabil a cunoscut activitatea științifică 
în rare se materializează inteligența, ge
niul creator al poporului nostru, știința 
devenind unul din factorii esențiali ai 
progresului, o uriașă forță materială în 
slujba societății socialiste.

ferioada în care dezvoltarea societății 
noastre a înregistrat ritmul ce) mai im
petuos, pe toate planurile a fost aceea a 
planului cincinal 1966-1970, al cărei bi
lanț l-am făcut nu demult, și care a pus 
în evidență marile resurse ale orînduirii 
socialiste, dinamismul ei. avîntul cu care 
poporul muncește pentru înfăptuirea pro
gramului partidului, în care vede garan
ția viitorului său de bunăstare și fericire. 
(Anlauze prelungite).

Desigur, do-a lungul întregii epoci la 
care m-am referit a trebuit să facem față 
multor dificultăți, inerenle unei opere de 
proporțiile celei pe caro am realizat-o. 
Adesea a trebuit să plătim tribut lipsei 
de experiență, lipsei de pregătire, precum 
și unei viziuni simpliste despre socialism 
(-are au dăunat bunului mers al construc
ției economice și sociale. In activitatea 
noastră au apărut- destule lipsuri și nea
junsuri. s-au comis multe greșeli. Se știe 
că într-o anumită perioadă au fost în
călcate normele și principiile concepției 
noastre socialiste, aceasta avînd conse
cințe negative în întreaga viață socială, 
în desfășurarea construcției noii orîn- 
duiri. Așa cum este cunoscut, partidul 
nostru a acționat cu hotărîre împotriva 
acestor încălcări și abuzuri, a făcut o a- 
naliză aprofundată cauzelor care le-au 
provocat și a luat măsurile cele mai e- 
nergice pentru evitarea repetării lor în 
activitatea de partid și de stat, în în
treaga noastră societate. Esențial de sub
liniat este faptul că poporul nostru, par
tidul comunist au găsit întotdeauna re
sursele necesare pentru a înlătura greu
tățile, pentru a îndrepta greșelile, pentru 
a depăși dificultățile. Linia caracteristi
că dominantă a epocii construcției so
cialiste în România este dezvoltarea as
cendentă, neîntreruptă, clocotitoare, mer
sul înainte pc toate fronturile, perfecțio
narea continuă a activității în toate do
meniile. (Aplauze prelungite).

Acum, la a 50-a aniversare a partidu
lui. putem face cu mîndrie, cu conștiința 
datoriei împlinite, nu numai bilanțul 
glorioaselor lupte revoluționare duse îm
potriva vechiului regim, ci și bilanțul 
muncii încununate de succes în guverna
rea țării, în conducerea poporului pe ca
lea luminoasă a socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice, îndelungi).

In marea bătălie pentru cucerirea pu- 
Vrii, pentru înfăptuirea revoluției socia
liste și edificarea noii orînduiri, rolul 
principal l-a avut eroica noastră clasă 
muncitoare, care și-a dovedit pe deplin 
capacitatea revoluționară, spiritul comba
tiv. dîrzenia și hărnicia. îndeplinindu-și 
cu cinste misiunea istorică de clasă con
ducătoare a societății. (Aplauze prelungi
te). Un aport de seamă la munca pentru 
transformarea țării, pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale, pentru construirea so
cialismului, a adus, de asemenea, țărăni
mea din România, aliata de nădejde a cla

sei muncitoare — care, după cum am mai 
spus, în decursul veacurilor a dus pe li
nierii ei cele mai grele lupte pentru eli
berarea socială și independență națională. 
Țărănimea și-a însușit cu devotament po
litica partidului comunist și a participat 
activ la realizarea ei. (Aplauze puternice). 
Alături de toți oamenii muncii, intelec
tualitatea țării, înțelegîndu-și înalta me
nire ce-i revine în noua societate, și-a 
adus contribuția prețioasă la toate marile 
noastre succese, la sporirea patrimoniului 
de valori materiale și spirituale ale ță
rii, la edificarea socialismului. (Aplauze 
puternice). Se cuvine evidențiată munca 
plină de abnegație a milioanelor de femei 
— uriașă forță a națiunii — care au parti
cipat activ, alături de bărbații și fiii lor, 
de frații lor, la întreaga operă de dezvol
tare socialistă a României. (Vii aplauze). 
Tineretul, animat de un profund spirit pa
triotic, a răspuns întotdeauna cu entu
ziasm chemării partidului. Vă amintiți de 
șantierele construcției socialiste 1 Ce mi
nunate dovezi de eroism a dat tineretul 
patriei noastre în această muncă, așa ca 
și pe frontul antifascist, ca în toate dome
niile de activitate socială 1 El și-a consa
crat energiile. întreaga putere de mun
că cauzei nobile a progresului și propă
șirii patriei socialiste, făuririi propriului 
lui viilor luminos. (Aplauze Puternice, pre
lungite).

Tot ce am realizat în această scurtă 
dar bogată perioadă a istoriei României 
este rodul muncii eroice, al uriașei forțe 
creatoare a întregului popor, a tuturor 
celor ce muncesc de la orașe și sate — 
români, maghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități — cărora orînduirea so
cialistă le-a deschis pentru prima oară 
un cîmp nelimitat de afirmare socială, o 
perspectivă clară de progres și prosperi
tate, un viitor luminos. La toate succesele 
obținute de poporul român în lupta pen
tru eliberare națională și socială, pentru 
făurirea noij orînduiri, o contribuție deo
sebită au adus comuniștii, zecile de mii 
de activiști de partid și de stat, care în 
condiții grele au muncit neobosit, cu dă
ruire și devotament nețărmurit, neprecu
pețind nimic pentru transpunerea în via
ță a politicii partidului, pentru slujirea 
poporului. (Aplauze puternice, prelungite).

Cu prilejul acestui glorios jubileu al 
partidului, în numele Comitetului Cen
tral, al Consiliului de Stat și al guvernu
lui, adresez clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tineretului, femeilor, tu
turor oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, comuniștilor, activiști
lor de partid și de stat cele mai calde 
mulțumiri și felicitări pentru munca lor 
eroică, închinată înfloririi României so
cialiste, bunăstării și fericirii națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze puternice, în
delungate).

Programul construirii 
societății socialiste 
multilateral dezvoltate

Dragi tovarăși.
Intrăm în a doua jumătate de secol de 

existență a partidului nostru, în condiții
le muncii intense, pătrunse de un puternic 
avînt patriotic, a întregului popor pentru 
înălțarea tot mai sus a luminosului edi
ficiu al socialismului pe pămîntul Româ
niei. Oamenii muncii acționează însufle
țiți de perspectivele deschise de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Român 
care a elaborat programul dezvoltării ță
rii în perioada 1971—1975, precum și li
niile directoare pînă în anul 1980. O vie 
expresie a hotăririi cu care cei ce mun
cesc au trecut la realizarea acestui pro
gram o constituie rezultatele obținute în 
primele patru luni ale anului. Planul pro
ducției industriale a fost nu numai înde
plinit, ci și depășit, realizîndu-se un ritm 
de dezvoltare de 11,7 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului trecut. A- 
ceste rezultate reprezintă o nouă confir
mare a realismului sarcinilor și obiecti
velor pe care ni le-am propus, a capaci
tății poporului nostru de a asigura înfăp
tuirea în bune condiții a noului plan cin
cinal, a programului stabilit de Congresul 
al X-lea. (Aplauze puternice).

Noua etapă istorică de dezvoltare a so
cietății noastre, care va cuprinde, proba
bil, citeva cincinale, este etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Esența acestei etape rezidă în construirea 
unei economii avansate, înzestrate cu o 
industrie modernă și o agricultură inten
sivă de înalt randament; desfășurarea pe 
un front larg a activității științifice, a in
strucției publice și a eforturilor pentru ri
dicarea nivelului cultural al maselor ; creș
terea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii de la orașe 
și sate; înfăptuirea repartiției bunurilor 
produse de societate în spiritul dreptății 

și echității socialiste ; perfecționarea rela
țiilor de producție, a organizării societă
ții : realizarea cadrului organizatoric care 
să permită participarea largă a maselor 
populare, a fiecărui cetățean la viața pu
blică; la rezolvarea treburilor obștești ; lăr
girea libertăților publice, dezvoltarea de
mocrației socialiste. înfăptuirea acestui 
program va ridica România pe noi culmi 
de civilizație și prosperitate, va crea con
diții pentru trecerea treptată a patriei 
noastre spre comunism.

Plenara Comitetului Central care și-a 
încheiat ieri lucrările a aprobat proiectul 
planului pe anii 1971—1975, apreciind că 
prevederile sale corespund obiectivelor sta
bilite de Congresul al X-lea și că realiza
rea lor va avea un rol hotărîtor pe dru
mul făuririi societății socialiste multilate-

INDICA 
principali ai planului

dinamica — în %

Indicatorul Prevederi 
directive

Prevederi 
plan 

cincinal
Producția globală industrială 150—157 168—178
Producția globală agricolă (calculată pe baza mediei a-

nuale pe perioada de 5 ani) 128—131 136—149
Productivitatea muncii pe un salariat în industrie 137—140 142
Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei prod ucție-marfă în

industria de stat în 1975, față de 1970, în % 6,0— 7,0 10— 12
Volumul comerțului exterior (pc perioada de 5 ani) 140—145 160—170
Investițiile centralizate din fondurile sta tului (pe perioa-

da de 5 ani) — mild, lei 420—435 470
Venitul național 145—150 168—182
Creșterea numărului de salariați in economia națională —

mii persoane 400—500 1 010
Fondul de salarii 130—135 153
Volumul desfacerilor de mărfuri cu amă nuntul 130—135 140—146
Volumul serviciilor prestate populației 140—145 155—161
Salariu) real 116—120 120
Veniturile reale ale țărănimii provenite din producția a-

gricolă pe o persoană activă 115—120 122—130

Corespunzător prevederilor cincinalului, 
pe baza ritmului prevăzut — de circa 12 
la sută anual — industria își va întări po
ziția conducătoare in economie, partici- 
pînd cu aproape 65 la sută la formarea 
venitului național. Ceea ce caracterizează 
în mod deosebit noul cincinal este orien
tarea holărîlă a eforturilor spre dezvolta
rea rapidă a ramurilor industriale moder
ne, spre realizarea de produse cu parame
tri calitativi ridicați, de aloare econo
mică superioară.

Sarcini deosebite revin, în această direc
ție, construcțiilor de mașini. Puternica dez
voltare a acestei ramuri — prevăzute să-și 
sporească producția în cincinal de peste 
2 ori — se va realiza în special pe baza 
creșterii susținute a industriei electroteh
nice și electronice, a mecanicii fi
ne, a producției de na e, mașini- 
unelle, utilaje tehnologice. Electro
nica și mecanica fină își vor spori 
producția de 3,4 ori. Această dezvoltare va 
permite industriei constructoare de ma
șini să-și îndeplinească, în condiții tot mai 
bune, rolul pe care-1 are în înzestrarea su
perioară a tuturor ramurilor producției 
materiale, în accelerarea progresului teh
nic al întregii economii naționale.

Se va asigura, de asemenea, creș
terea și modernizarea în continuare a 
metalurgiei. In 1975, vom realiza 9,7 mi
lioane tone de oțel ; va spori producția la 
laminate, se va extinde fabricația de me
tale neferoase. Un accent deosebit se va 
pune pe dezvoltarea producției de oțeluri 
aliate, care va depăși 1 milion tone la 
sfîrșitul cincinalului.

Industria chimică se situează, în conti
nuare, printre sectoarele cu cele mai înalte 
ritmuri de creștere, producția ei mărin- 
du-se în cincinal de 2,3 ori. In mod spe
cia) se va extinde industria petrochimică, 
a firelor și fibrelor sintetice, maselor plas
tice, caracterizate printr-o înaltă eficien
ță economică.

■Se va dezvolta puternic industria mate
rialelor de construcții. Producția de ci
ment se va dubla, ajungind în 1975 la 16,5 
milioane tone. Se prevăd măsuri pentru 
introducerea în fabricație a unor materia
le noi de construcții. Vor fi mai larg puse 
în valoare posibilitățile existente în acest 
domeniu pe plan local.

In definitivarea proiectului planului cin
cinal s-a urmărit dezvoltarea mai susținu
tă a producției bunurilor de consum, a 
industriei alimentare și a industriei ușoa
re. Se prevede îmbogățirea sortimente
lor de mărfuri pentru a satisface mai bine 
gustul și preferințele consumatorilor. Vor 
fi mai bine puse în valoare posibilitățile 
largi de creștere a producției bunurilor de 
consum în cadrul industriei locale și coo
perației meșteșugărești, precum și prin 
extinderea muncii Ia domiciliu.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea Indus
triei îl are lărgirea bazei energetice și de 
materii prime. Sporirea rapidă a cerințe
lor economiei impune să examinăm posi- 

ral dezvoltate. Plenara a dat o apreciere 
pozitivă muncii desfășurate de organele de 
partid și de stal, de centrale și întreprin
deri pentru fundamentarea prevederilor 
planului, dezbaterii temeinice, eficiente 
a acestor prevederi în unitățile eco
nomice și științifice, la județe și 
ministere. Participarea nemijlocită a 
maselor de oameni ai muncii la 
elaborarea și definitivarea planului a 
contribuit în măsură însemnată la găsirea 
unor noi căi pentru utilizarea intensivă 
a potențialului economic, pentru punerea 
mai bună în valoare a rezervelor econo
miei naționale. Față de Directivele Congre
sului a) X-lea, planul cincinal prezintă 
îmbunătățiri importante la toți indicato
rii principali.
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bilitatca folosirii mai intense a resurselor 
proprii de materii prime și combustibil, 
să găsim soluții pentru sporirea potenția
lului nostru în acest domeniu.

Deosebit de important pentru progresul 
rapid al industriei noastre este dezvoltarea 
specializării și cooperării. Vor trebui în
tocmite programe concrete de profilare ra
țională a unităților, de extindere a legă
turilor de cooperare, in vederea utilizării 
intensive a capacităților de producție. Se 
impune, de asemenea, o preocupare spo
rită pentru îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale; trebuie să se asigure 
ritmicitatea livrărilor de materii prime și 
materiale, îndeplinirea riguroasă de către 
toate întreprinderile a obligațiilor asuma
te prin contract.

Ridicarea calității produselor trebuie să 
se afle în centrul atenției organelor și uni
tăților economice, a tuturor oamenilor 
muncii. In acest sens o mare însemnătate 
are accelerarea ritmului de asimilare a 
produselor noi, modernizarea celor exis
tente.

Problemele automatizării trebuie să con
stituie preocupări de prim-ordin ale tutu
ror unităților.

Este necesar să se înființeze în scurt 
timp un institut central de conducere și 
automatizare, care să întocmească studii 
și proiecte de perfecționare, pe baze știin
țifice, a activității întreprinderilor, să e- 
laboreze soluții pentru automatizarea pro
ducției în diferite ramuri.

In actualul cincinal se prevede creșterea 
producției agricole globale cu 49 la sută 
față de media anuală a perioadei I96S— 
1970. Așa cum s-a subliniat și în ple
nară, agricultura noastră dispune încă de 
rezerve foarte mari și va trebui să luăm 
măsurile necesare pentru a le pune în va
loare. Investițiile prevăzute pentru agri
cultură însumează circa 80 miliarde lei. 
Un obiectiv important îl constituie spori
rea și modernizarea parcului de tractoare 
și mașini, rezolvarea problemei mecani
zării complexe a lucrărilor agricole. De 
asemenea, agricultura va primi în cinci
nal de 2,8 ori mai multe îngrășăminte chi
mice în substanță activă decît în perioada 
1966—1970, precum și cantități sporite de 
insectofungicide.

O sarcină importantă este realizarea 
programului național de dezvoltare a zoo
tehniei și creștere a producției animaliere. 
In acest scop este necesar să se ia măsuri 
pentru gospodărirea rațională a bazei fu
rajere, pentru îmbunătățirea și folosirea 
mai intensă a pășunilor. S-au stabilit, de 
asemenea, programe de măsuri pentru dez
voltarea producției de lggume și fructe 
în vederea aprovizionării mai bune a popu
lației. Actualul cincinal va fi o etapă esen
țială în înfăptuirea programului național 
de îmbunătățiri funciare. Se va asigura 
în 1975 o suprafață irigată de peste 2 mi
lioane hectare. îndeplinirea integrală a 
acestei sarcini și asigurarea exploatării e- 
flciente a sistemelor de irigații este un 

factor hotărîtor a) creșterii producției a- 
gricole.

Se impune, de asemenea, să fie mai 
larg sprijinite gospodăriile individuale 
din zonele de deal și munte care dispun 
de importante • posibilități de creștere a 
producției, îndeosebi în zootehnie.

In pas cu evoluția generală a econo
miei naționale, traficul de mărfuri va 
spori în cincinal de circa 2 ori. O dată cu 
extinderea și modernizarea în continuare 
a transporturilor feroviare, se va pune 
un accent mai mare pe dezvoltarea trans
porturilor auto, precum și a transportu
lui pe Dunăre.

In această perioadă va trebui să $e a- 
sigure utilizarea la un nivel superior, in
tr-un mod tot mai rațional, a muncii so
ciale. Numărul de salariați va crește în 
acest cincinal cu peste I milion persoane 
față de 400-50U mii cît se stabilise in Di
rectivele Congresului al X-lea. Ponderea 
forței de muncă din industrie și din cele
lalte ramuri neugricole va ajunge la a- 
proape 60 la sulă dm totalul populației 
ocupate. Se prevede ca productivitatea 
muncii să crească cu 42 la sută în indus
trie, cu 35 la sulă in conslrucții-montaj, 
cu 33 la sulă în transporturile feroviare. 
Considerăm însă că aceste prevederi nu 
corespund pe deplin posibilităților exis
tente, necesităților dezvoltării rapide a 
economiei naționale, cerințelor ridicării 
nivelului de trai a) poporului, și de aceea 
trebuie depuse eforturi pentru depășirea 
lor.

In ce privește cheltuielile materiale, 
ponderea acestora în produsul social ur
mează să scadă de la 59,2 la sută în 
1970, la 54.4 la sută în anul 1975. Deși 
s-au adus în această direcție unele îm
bunătățiri esențiale prevederilor inițiale, 
vor trebui luate noi măsuri pentru micșo
rarea continuă a cheltuielilor materiale de 
producție care în economia noastră conti
nuă încă să fie mari. Aceasta este o cale 
principală de creștere a venitului națio
nal și, implicit, de îmbunătățire a condi
țiilor de viață ale maselor.

Volumul comerțului exterior urmează 
să crească in perioada 1971—1975 cu pes
te 70 la sută față de cincinalul trecut. 
Una din cele mai importante sarcini este 
creșterea eficienței economice a exportu
rilor, îmbunătățirea structurii acestora, 
reducerea cheltuielilor de producție ale 
mărfurilor exportate, valorificarea acesto
ra la prețuri avantajoase pe piața exter
nă. Se impune, de asemenea, reducerea 
importurilor prin folosirea în măsură spo
rită a posibilităților interne de aprovizio
nare cu materii prime mașini-unelte și 
instalații. In același timp vor trebui ex
tinse acțiunile de cooperare industrială cu 
alte țări — formă superioară a relațiilor 
economice care stimulează schimburile și 
sporește eficiența lor.

România va dezvolta în continuare 
largi raporturi economice cu statele mem
bre ale Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, participînd activ la per
fecționarea formelor de cooperare dintre 
ele. Avînd în vedere că această organi
zație cuprinde numai o parte a țărilor so
cialiste, considerăm necesar ca formele de 
cooperare să fie astfel organizate îneît să 
facă posibilă lărgirea C.A.E.R.-ului, parti
ciparea In cadrul său ți a altor țări, atît 
socialiste cit și nesocialiste. Vom extinde 
în continuare colaborarea noastră cu ță
rile membre ale C.A.E.R., precum și cu 
toate celelalte țări socialiste, în spiritul 
deplinei egalități, întrajutorării tovără
șești și avantajului reciproc, conștienți 
că această colaborare înlesnește valorifi
carea tot mai eficientă a resurselor ma
teriale și umane ale fiecărei țări, progre
sul fiecărei economii naționale, înflorirea 
multilaterală a tuturor națiunilor socia
liste. (Aplauze puternice).

Vom acționa pentru intensificarea ra
porturilor de colaborare economică și 
tehnico-științifică cu țările în curs de 
dezvoltare, cu tinerele state independente 
— raporturi a căi or semnificație depă
șește sfera strictă a intereselor economice 
reciproce, avînd și o pregnantă însemnă
tate politică. Totodată, ținînd seama de 
adîncirea diviziunii internaționale a mun
cii, extindem relațiile pe baza respectu
lui și avantajului reciproc cu țările ca
pitaliste dezvoltate. România consideră 
că dezvoltarea sa economică — ca de alt
fel a oricărui stat — este astăzi strîns le
gată de participarea largă la colabo
rarea economică și tehnico-științifică in
ternațională, la circuitul mondial de va
lori. (Aplauze puternice).

Actualul plan cincinal prevede realiza
rea în continuare a unci rate înalte a 
acumulării — sursa principală a pro
gresului economic și social ; ponderea 
fondului de acumulare în venitul național 
va reprezenta 31-32 la sută. Investițiile 
in economia națională din fondurile cen
tralizate ale statului se vor ridica, pe în- 

treago perioadă, la circa 470 miliarde lei j 
din această sumă, peste 52 de miliarde 
Iei se ver folosi pentru construcții de lo
cuințe, spitale, școli, spații comerciale, 
cantine, șosele, drumuri ți alte obiective 
soclal-culturale care se răsfrlng în mod 
nemijlocit asupra creșterii nivelului le 
trai ai poporului. (Aplauze prelun
gite). In vederea utilizării cu efl< ien- 
ță maximă a acestui uriaș efort de 
investiții va trebui asigurată Intensifica
rea ritmului de executare a obiectivelor 
stabilite, intrarea lor în funcțiune la timp, 
realizarea de la început a tuturor para
metrilor lehnico-econornict calitativi și 
cantitativi proiectați

Și în acest cincinal vom urmări repar
tizarea rațională a forțelor de producție 
pe teritoriu, dezvoltarea susținută < ju
dețelor mai puțin industrializate — pre- 
văzîndu-se, pentru acestea, sporuri anua
le ale producției industriale de 20 26 ta 
sută Politica de ridicare economică ți 
socială a tuturor zonelor țării are o im
portanță esențială pentru creșterea gene
rală a nivelului de trai material și cul
tural ai poporului, este o condiție de ba
ză pentru făurirea societății s < aliste 
multilateral dezvoltate, pentru crearea 
premiselor in vedere., trecerii spre comu
nism.

însemnate sarcini revin în acest clri- 
cinal cercetării științifice, care capăiă im 
rol tot mai important în vlița economică 
-și socială Ea este chemată să contribuie 
în mai mare măsură la lărgirea bazei e- 
nergetice și de materii prime, la elabo
rarea tehnologiilor de utilizare eficientă 
a resurselor naturale ale țârii, la realiza
rea de noi materiale și înlocuitori. Iu con
ceperea și asimilarea de noi mașini unel
te. utilaje și instalații de înaltă tehnici
tate. la creșterea producției agricole ve
getale și animale Soluționarea cu succes 
a acestor sarcini face necesară dezvolta
rea și îmbunătățirea utilizării bazei ma
teriale a cercetării, concentrarea forțele® 
științifice în direcțiile hotăritoare ale pro
gresului tehnic, economic și social a) țării.

Un roi esențial în realizarea tuturor 
obiectivelor pe care n> le propunem ’.n 
aciuatul cincinal îl are dezvoltarea și per
fecționarea continuă a instrucției publice. 
Se va extinde sfera de cuprindere a în- 
vățămîntului, învățămîntul superior teh
nic urmînd să fie dezvoltat la dimensiuni 
sporite față de cele înscrise In planul cin
cinal. Problema centrală a dezvoltării în- 
vățămîntului nostru in condițiile de as
tăzi este îmbunătățirea legăturii sale cu 
practica. întregul proces de instruire tre
buie să pornească de la cerințele econo
miei, științei și culturii. Vor trebui luate 
mai rapid măsurile necesare pentru îmbu
nătățirea dotării cu aparatură modernă a 
laboratoarelor, pentru amenajarea și dez
voltarea alelierelor-școală, și îndeosebi 
pentru extinderea practicii elevilor și stu
denților direct în unitățile productive, or- 
ganizînd participarea lor în tot cursul pro
cesului de învățămînt la activitatea <Ie 
producție. (Aplauze). Trebuie să tin
dem spre reunirea instituteloi știin
țifice și de proiectare, a întreprin
derilor. unităților școlare și facultă
ților. asigurînd pe această cale fu
ziunea directă a invățămîntului cu cerce
tarea și producția Intre marile cuceriri 
ale orînduirii noastre socialiste se înscriu 
la locul cel mai de cinste realizările în 
domeniul formării cadrelor de muncitori 
calificați și tehnicieni, de ingineri, eco
nomiști și alți specialiști, ridicarea a zeci 
de mii de conducători ai activității econo
mice și sociale. Acestui fapt îi datorăm 
în primul rînd succesele în făurirea so
cialismului în patria noastră. (Aplauze pu
ternice) In realizarea hotărîrVo. Congre
sului al X-lea o deosebită importanță ate 
aplicarea măsurilor privind reciclarea 
profesională a tuturor salariaților, asigu
rînd atît împrospătarea și aprofundarea 
cunoștințelor legate de exercitarea în bu
ne condiții a profesiei, cît și însușirea ele
mentelor științei organizării și conduce
rii societății.

Este necesar să asigurăm ca în tc&le 
domeniile de activitate să lucreze oameni 
cu un larg orizont de cunoștințe profe
sionale. științifice și de cultură generală, 
cu o atitudine înaintată față de muncă, 
față de interesele majore ale societății, cu 
un înalt spirit de răspundere în gospodă
rirea acelei părți din avuția națională 
care le-a fost încredințată Unul din cri
teriile principale de promovare a cadrelor 
în munci de răspundere continuă să fie, 
bineînțeles, devotamentul profund față 
de patrie și partid față de cauza con
strucției socialismului și comunismului î» 
România (Aplauze prelungite).

Tovaiăși.
Ampla dezvoltare a economiei naționa

le în acest cincinal se va materializa în 
ridicarea bunăstării celor ce muncesc. 
Fondul de consum va spori pe locuitor eu 
36 la sută. Salariul minim va crește de >a 
800 lei, cît este în prezent. Io I 000 ie» în 
1972 și la 1 100 lei la sfîrșitul anului 1975. 
(Vii aplauze). Prin majorarea generală 
a salariilor, care va începe încă din ’>972, 
se va realiza — pînă la sfîrșitul cincina
lului — un salariu mediu pe economie 
de peste 1 800 lei, adică cu aproape 26 la 
sută mai mare decît anul trecut: daca ținem 
seama și de indicele prețui ilor. sporul 
salariului real va fi de 20 la sulă. Ca ur
mare a sporirii salariului mediu și înca
drării unui număr suplimentar de per
soane în unitățile socialiste de stat, fon
dul total de salarii se va mări de la 95 
miliarde lei în 1970 la circa 145 miliarde 
lei in 1975. (Vii aplauze)-

Totodată, veniturile țărănimii proveni
te din producția agricolă vor crește în 
cincinal, pe o persoană activă, cu aproa
pe 30 la sută. Venitul minim garantai 
pentru cooperatorii care participă cu re
gularitate la muncă va crește pînă îa 
sfîrșitul cincinalului de la 300 la 400 iei 
lunar în producția de cîmp și de la <00 
la 500 lei lunar în zootehnie. O importan
ță deosebită în creșterea bunăstării țără
nimii au recentele măsuri adoptate de 
Comitetul Executiv a) Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român pri
vind acordarea de ajutoare pentru copii, 
ajutoare pentru naștere, asistență medi
cală gratuită în spitale, tratament cu pla
tă redusă în stațiuni balneoclimaterice și 
ajutoare în caz de boală.

In condițiile sporirii numărului pensio
narilor de asigurări sociale cu aproape 33 
la sută, cuantumul pensiilor va crește, in 
medie, cu peste 18 la sută.

Se va îmbunătăți alocația de stat pen
tru copii, cu începere din trimesliul IV 
al acestui an, stabilindu-se sume ma vi
rate și diferențiate, în funcție ații de 
nivelul veniturilor cît și de numărul co
piilor în familie; vor fi urcate plaf < ine e 
de venituri în raport de care se fixează 
alocația și se va extinde acordarea alo
cației pînă la împlinirea vîrstei de 16 uni. 
(Vii aplauze). Spre exemplu, o fam.lie din 
mediul urban cu mal mulți copii, al cărei 
cap de familie are un salariu de pînă la 
1 500 lei, va primi pentru primul copil 150

(Continuare in pag. a 3-a).
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Expunerea tovarășului !'K ; l UUȘESCU
(Urmare din pag. a 2 o).

IC. pentru ol doilea 160 lei, iar pentru al 
treilea șl pentru fiecare din următorii cite 
180 lei. (Aplauze) Fondurile destinate n- 
Jocațiilor pentru copii se vor mări de la 
4,3 miliarde lei în 1970, la 6,7 miliarde lei 
in 1975, deci cu peste 50 la sută. (Vii a- 
plauzc).

Va spori volumul desfacerilor de măr
furi prin comerțul socialist cu 46 la sută. 
Consumul pe locuitor va înregistra creș
teri importante atît la produsele agroali- 
mcntarc cît și la confecții, țesături, încăl
țăminte, la bunuri de folosință îndelun
gată. Se vor extinde serviciile ; cincinalul 
prevede creșterea volumului acestora cu 
circa 61 la sută, dar consider că există 
posibilități pentru a depăși cu mult a- 
ceastă cifră, urmînd să se elaboreze un 
program special în acest scop.

Ne propunem, pentru perioada 1971- 
1975, să continuăm in ritm susținut con
strucția de locuințe. Din fondurile sau 
eu sprijinul statului, se vor realiza 520 
mii apartamente fizice : sc estimează, de 
asemenea, că populația își va construi în 
regie proprie circa 270 de mii de lo
cuințe îndeosebi la sate. Se vor asigura 
astfel condiții ca circa 2,5 milioane de oa
meni să se mute în case noi. In perioada 
1971—1975 sc vor construi, de asemenea, 
peste 72 mii locuri în creșe, față de 29 000 
cile avem astăzi, și circa 60 mii lo
curi în grădinițe și case de copii. La a- 
ceasta se adaugă creșcle și grădinițele 
care se vor construi la sate de către co
operativele agricole de producție și co
operativele de consum, precum și cele 
care sc vor construi la orașe de către co
operativele meșteșugărești.

Statul nostru va aloca în continuare 
fonduri însemnate pentru finanțarea ac
țiunilor social-cul turale. Volumul cheltu
ielilor pentru învățămînt, cultură și artă, 
sănătate, sport, asistență și asigurări so
ciale, se ridică pe cincinal la uriașa ci
fră de 218 miliarde lei, adică mai mult 
decît întregul venit național al țării din 
anul 1970. Pe un locuitor, cheltuielile so- 
eial-culturalc suportate de stat sc mă
resc de la 1 680 lei în 1970 Ia 2 265 lei în 
>1975. ceea ce constituie o sursă impor
tantă de satisfacere a necesităților de 
viață ale populației. In perspectiva dez
voltării societății noastre, fondurile so
ciale de consum capătă un rol tot mai 
însemnat în efortul partidului și statului 
pentru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Am schițat, tovarăși, în mod sumar, li
niile directoare de dezvoltare a țării noas
tre în noul cincinal. înfăptuirea acestui 
vast program de construcție economică 
și socială va ridica România pe o nouă 
treaptă de progres și civilizație, va marca 
parcurgerea unei noi și însemnate etape 
pe drumul apropierii țării noastre de sta
tele avansate ale lumii. O dată cu dez
voltarea forțelor de producție, cu crește
rea producției de bunuri materiale și spi
rituale, se va ridica și mai mult ni
velul de trai al poporului, se va îmbună
tăți viața fiecărui cetățean, înfăptuin- 
du-se astfel obiectivul central al con
strucției socialiste, țelul suprem al între
gii politici a partidului nostru comunist 
— bunăstarea și fericirea omului. (Aplau- 
ae puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.

După cum este cunoscut. Congresul al 
N-lea al partidului, o dată cu Directivele 
-pentru actualul cincinal, a elaborat o- 
rientările de bază ale dezvoltării Româ
niei pe întreg deceniul 1971-1980. In 
cursul îmbunătățirii sarcinilor de plan pe 
perioada 1971-1975 au fost revăzuti și in- 
-dicatorii creșterii economici pinâ în a- 
«ul 1980. De asemenea, s-au stabilit u- 
uelc linii orientative cu privire la evolu
ția cconomico-socială a țării în perioada 
4980-1990. Aceste prevederi pornesc de 
la necesitatea asigurări' în continuare a 
unui avînt susținut al forțelor de produc
ție. pe baza aplicării largi a cuceririlor 
științei și tehnicii moderne in întreaga 
economic. Ne propunem ca pînă în anii 
1985—1990 să creăm o industrie puter
nică, la nivelul tehnicii și științei mo
derne. o agricultură intensivă de mare 
randament, să obținem fn toate domeni
ile o creștere substanțială a productivită
ții muncii, astfel îneît România să ajungă 
ia nivelul statelor dezvoltate atît în ce 
privește producția și venitul național pe 
locuitor cît și condițiile de viață ale 
populației. (Aplauze puternice, prelungite).

Asigurînd. și după actualul cincinal, o 
rată înaltă a acumulării — de cina 28 
Ia sulă — și un ritm mediu anual de 
creștere industrială dc 8-9 la sută, pro
ducția industriei va putea spori, față de 
4970. de 2.7 ori în 1980 și de aproape 6 
cri în 1990.

Modificări radicale vor avea loc fn baza 
tehnico-materială a agriculturii. Astfel, 
în perioada următoare se va asigura me
canizarea complexă a tuturor lucrărilor 
agricole. Din 1980, agricultura noastră va 
dispune de îngrășăminte chimice la ni
velul cerințelor agrotehnicii moderne. In 
4-adrul programului de îmbunătățiri fun
ciare, pînă în 1990 va fi irigată practic 
întreaga suprafață care se justifică din 
punct de vedere economic. Ținînd scama 
de influențele deosebit de favorabile pe 
care le va avea asupra agriculturii crea
rea acestor condiții, sc poate sconta pe o 
.creștere a producției agricole, compara
tiv cu cincinalul 1966-1970, de 2 ori în 
J976-I980, de 2,5 ori in 1981-1985 și de pe
ste 3 ori în 1986—1990.

Ca urmare a industrializării accelerate 
n p rii la sfîrșitul următoarelor două de
cenii, ciica 80 la sută din populația o- 
enpată a țârii va lucra în ramurile nca- 
gricole ale economiei. Aceasta va marca 
o schimbare uriașă — aș putea spune chiar 
revoluționară - în structura socială a Româ
niei. cu repercusiuni profunde în gradul 
de productivitate a muncii sociale, în con
dițiile de viață materială și culturală ale 
întregului nostru popor (Aplauze puter
nice).

Pe baza dezvoltării susținute a econo
mici, venitul national va depăși nivelul 
anului 1970 de 2.7 ori în 1980 și de 5.7 
ori fn 1990. Avînd fn vedere că populația 
se estimează .să ajungă la 22,4 milioane 
locuitori în 1980 și 24 milioane în 1990, 
se poate aprecia că venitul național pe 
locuitor, în prețuri constante, va fi de 
circa 25 mii lei în 1980 și 50 mii lei în 
1990, ceea ce înseamnă un nivel compa
rabil cu cel din țări dezvoltate din 
pmet de vedere economic, (..plauze puter
nice).

Sporirea venitului național va permite 
ridicarea continuă a nivelului dc trai ma
terial și spiritual al poporului. Vor creș
te volumul și diversitatea bunurilor de 
consum și ale serviciilor, asigurîndu-se 
satisfacerea la un nivel superior a ne
voilor întregii populații. In următoarele 
două decenii, se va asigura un ritm sus
ținut de creștere a fondului de locuințe ; 
spre exemplu, continuînd să construim 
în București fn fiecare din viitoarele trei 
cincinale cîte 120 000-150 000 apartamen
te, vom asigura locuințe noi pentru o 
populație egală cu întreaga populație de 
astăzi a Capitalei ; practic după 1980 în 

Capitală problema locuințelor va fi solu
ționată. (Aplauze).

In următorii 15-20 dc ani sc pre
vede, de asemenea, desfășurarea unei 
vaste activități conștiente, dirijate, dc 
dezvoltare și sistematizare a localităților 
rurale, crearea a 250-300 noi centre ur
bane — dublîndu-sc astfel numărul ora
șelor existente — și, în același timp, ri
dicarea economică și socială a tuturor 
comunelor. Toate aceste măsuri vor duce 
la profunde transformări in viața satu
lui românesc, reducînd în mod simțitor 
deosebirile dintre oraș și sat. asigurînd 
o puternică apropiere a condițiilor dc 
viață din aceste două medii.

Vor trebui luate, în cel mai scurt timp, 
masuri pentru prevenirea poluării acru
lui și apelor, pentru protejarea naturii 
și mediului ambiant, pentru a asigura 
populației condiții cît mai bune de muncă 
și dc viață.

Sînt în curs dc elaborare studiile pri
vind crearea condițiilor necesare — în
deosebi prin extinderea mecanizării și 
automatizării producției — pentru ca pî
nă la sfîrșitul acestui cincinal să sc trea
că la reducerea săptămînii de lucru.

Un puternic avînt va cunoaște Invă- 
țămîntul, instrucția publică generală. A- 
vcm în vedere ca după anul 1980 să tre
cem la generalizarea liceului ; o dată cu 
aceasta sc prevede extinderea largă a în- 
vățămîntului superior, numărul studenți
lor și al cursanților școlilor de speciali
zare postliccale, raportat la 10 00U de lo
cuitori, urmînd să se mărească de la 90 
în 1970, la peste 110 în 1980 și circa 150 
în 1990.

In vederea întocmirii studiilor de per
spectivă mai îndelungată cu privire la c- 
voluția economico-socială a țării, plena
ra Comitetului Central a hotărît să se în
ființeze o comisie centrală de partid și 
dc stat care va elabora prognozele dez
voltării României în perioada 1976-1990, 
iar pentru unele sectoare pînă în anul 
2 000. La elaborarea prognozelor și direc
țiilor principale dc dezvoltare în per
spectivă a patriei trebuie pornit de la 
legile obiective ale dezvoltării sociale, de 
la realitățile concrete ale țării noastre, 
precum și de la tendințele revoluției tch- 
nico-științifice pe plan mondial.

Pe această bază se va elabora progra
mul dezvoltării în următorii 15-20 ani a 
României socialiste. In fapt, acesta va fi 
însuși programul partidului. în centrul 
lui aflîndu-se, ca obiectiv fundamental 
pentru etapa respectivă, realizarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. (Aplauze puternice). In această pe
rioadă forțele de producție vor cu
noaște o impetuoasă creștere și diver
sificare, ducînd Ia o radicală transforma
re a structurii economice și sociale a ță
rii. Se va realiza o puternică apropiere 
între munca fizică și intelectuală. între 
muncitori, țărani și intelectuali, sc va 
produce o profundă omogenizare a na
țiunii noastre socialiste. Totodată, sc va 
realiza o tot mai mare abundență dc bu
nuri de consum și, pe această bază, îm
bunătățirea substanțială a condițiilor de 
viață ale întregului popor. Munca va de
veni tot mai mult o' onoare și o necesi
tate vitală pentru toți membrii societății. 
In toată această perioadă va acționa în 
continuare principiul de repartiție socia
list, valabil pentru prima fază a comu
nismului — ..dc la fiecare după capacita
te, fiecăruia după muncă". Totodată, vor 
spori în mod deosebit cheltuielile sociale, 
contribuind la satisfacerea într-o măsură 
tot mai însemnată a cerințelor materiale 
și spirituale ale oamenilor muncii.

In procesul acestor transformări, cu a- 
devărat revoluționare, în dezvoltarea for
țelor de producție, fn perfecționarea re
lațiilor din societate, sub influența apli
cării fn viață a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, se vor crea condiții 
pentru elaborarea programului de tre
cere treptată la făurirea societății comu
niste în România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Un obiectiv esențial al 
etapei actuale - perfec
ționarea continuă 
a organizării societății

Stimați jovariși.

Modificările rapide care au loc în baza 
tehnico-materială, in structura și supra
structura noii orînduiri impun, ca o ne
cesitate obiectivă, perfecționarea conti
nuă a conducerii economiei, a întregii 
activități sociale, fn vederea asigurării 
concordanței între dezvoltarea forțelor de 
producție și relațiile de producție, între 
realitățile dinamice ale vieții noastre ma
teriale și spirituale și formele și metode
le de organizare și conducere a societății.

Sînt cunoscute măsurile adoptate în 
ultimii ani de conducerea partidului, în 
spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale, 
pentru îmbunătățirea organizării, conduce
rii și planificării economiei. In perfecțio
narea vieții economice, partidul nostru 
pornește de la necesitatea îmbinării con
ducerii pe bază de plan unic, cu dezvolta
rea autonomiei colectivelor de muncă, cu 
lărgirea atribuțiilor întreprinderilor. Pu
nem accentul pe o mai bună folosire con
știentă a factorilor economici, a acțiunii 
legilor economice obiective, inclusiv a legii 
valorii, pe studierea cerințelor pieței, pe 
dezvoltarea largă a inițiativei de jos. In 
același timp, considerăm necesar să folo
sim tot mai bine posibilitățile economiei 
socialiste de a asigura organizarea pe ba
za unei concepții unitare a întregii pro
ducții sociale.

O importanță deosebită în desfășurarea 
vieții economice și sociale au relațiile de 
repartiție. După cum se știe, o dală cu li
chidarea exploatării omului de către om a 
fost abolit și principiul capitalist de repar
tiție a venitului, generator de profunde 
inegalități sociale, și a fost introdus 
principiul de repartiție socialist. Noi por
nim insă de la faptul că și în socialism se 
mai manifestă fenomene de inegalitate e- 
conomică, precum și tendințe parazitare ; 
de aceea, partidul nostru acționează pen
tru asigurarea unor raporturi echitabile 
între veniturile diferitelor categorii socia
le, ținînd cont, în primul rînd, de aportul 
fiecăruia la producția și viața socială, dar, 
totodată, și de posibilitățile economice ale 
țării, de tendința obiectivă a apropierii 
nevoilor membrilor societății noastre. Se 
mai întilnesc și la noi unii oameni care ar 
dori să primească cît mai mult dc la so
cietate și, dacă se poale, să dea cît mai 
puțin sau nimic societății. Ceea ce se cere 
este ca fiecare cetățean să înțeleagă că de 
munca, dc efortul său depind progresul 
societății, ridicarea nivelului de trai al tu
turor. Fiecare trebuie să vadă nu numai 
interesele înguste, personale, ci să aibă 
permanent în vedere interesele generale 
ale societății, căreia este necesar să-i con
sacre energia și forța lor creatoare. (Vii a- 
plauzc). In același timp, pornind de la deo
sebirile ce se mențin între diferite forme 
ale muncii concrete, partidul nostru se 

pronunță cu holârîre* împotriva oricăror 
tendințe de egalitarism mic burghez Unii 
ar dori să fie retribuiți ca și cind am fi 
ajuns în comunism, in sensul dc i primi 
de la societate după nevoi, dlnd în schimb 
după capacitate — sau chiar mai puțin. 
Concepțiile egalitariste despre retribuție
— care practic cred că nici în comunism 
mi vor putea fi aplicate — nu au nimic 
comun cu principiile după care se ghi
dează azi societatea noastră. Noi trebuie 
să ținem scama pe dc o parte, de aportul 
fiecăruia la munca generală, iar pe de 
altă parte, dc existența deosebirilor in ne
cesitățile oamenilor care, fără îndoială, vor 
mai dăinui. Diferențierea stimulativă a ve
niturilor. pe dc o parte, menținerea aces
tora în limite raționale, socialmente jus
tificate, pe dc alta, realizarea unei core
lații judicioase între retribuirea directă și 
fondurile sociale de consum sînt preocu
pări permanente ale partidului și statului 
in efortul penlrt înfăptuirea principiilor 
echității socialiste în patria noastră.

Acordăm, după cum sc Știe, o atenție 
esențială îmbunătățirii activității statului 
socialist, al cărui rol crește lot mai mult, 
pe măsura progresului societății, a ampli
ficării și diversificării vieții economice și 
sociale. Nu este nici o contradicție în a- 
ecastă afirmație ; dimpotrivă, ea exprimă 
înțelegerea dialectică a rolului și esenței 
statului socialist. Creșterea atribuțiilor sta
tului nu înseamnă dezvoltarea laturilor 
administrative sau represive ale activită
ții sale, ci, dimpotrivă, diminuarea aces
tora în avantajul amplificării n’uncii de 
organizare și conducere a întregii vieți e- 
conomiee și sociale. Făurirea societății ■so
cialiste multilateral dezvoltate impune for
me superioare de conducere conștientă, u- 
nitară, a tuturor domeniilor și proceselor 
economico-sociale. de organizare a parti
cipării maselor largi populare la viața ob
ștească. Noi sîntem însă împotriva acelor 
teorii sau tendințe după care ar trebui să 
lăsăm reglementarea vieții economice și 
sociale la voia întîmplării. la discreția pie
ței, a legii cererii și ofertei. Consideram 
aceste concepții dăunătoare pentru socie
tatea noastră. După cum se știe, corespun
zător cerințelor vieții în etapa actuală a 
dezvoltării societății, s-au adoptat în ul
timii ani o serie de măsuri care au dus 
la ridicarea nivelului activității organelor 
de stat, de sus și pînă jos, care au sporit 
rolul Marii Adunări Naționale și al Con
siliului de Stat, au lărgit atribuțiile și ini
țiativa organelor locale ale puterii.

In spiritul hotărîrilor Congresului al 
X-lea trebuie să acționăm în continuare 
pentru perfecționarea activității statului 
nostru socialist. Avem în vedere, în pri
mul rînd, lărgirea activității legislative a 
Marii Adunări Naționale, astfel ca toate 
normele esențiale care guvernează viața 
societății să nu mai fie reglementate prin 
holărîri ale Consiliului de Miniștri sau de
cizii ale altor organe executive, ci să fie 
emanația forului suprem al țării. In ve
derea îmbunătățirii acestei activități se 
va crea Consiliul legislativ, organ de 
specialitate chemat să ajute la coordona
rea sistemului nostru de legi, precum și 
la avizarea proiectelor de lege și a altor 
acte normative. In scopul intensificării ac
tivității Marii Adunări Naționale va tre
bui, de asemenea, studiată posibilitatea ca 
unele probleme să fie examinate nu în ca
drul ședințelor plenare ci în secțiuni spe
cializate ale Marii Adunări Naționale care 
să aibă împuternicirea de a lua unele ho
lărîri atît în materie de elaborare a legi
lor cît și în exercitarea controlului activi
tății organelor executive. Se impune a fi 
dezvoltată experiența căpătată pînă acum
— și care s-a dovedit utilă — în organiza
rea conlrolului de către Consiliul de Stat 
și comisiile permanente ale Marii Adunări 
Naționale asupra bunei desfășurări a activi
tății aparatului de stat, asupra diferitelor 
sectoare ale activității economico-sociale. 
Trebuie să spunem, cu acest prilej, că în ul
timul timp s-a obținut o îmbunătățire 
simțitoare în activitatea guvernului țării 
noastre, ca urmare a aplicării măsurilor a- 
doptate de Conferința Națională. Totodată, 
avem în vedere noi măsuri — din care u- 
nele sînt in curs de aplicare — pentru 
perfecționarea în continuare a activității 
guvernului spre a asigura rezolvarea cît 
mai operativă a tuturor problemelor pe 
care le ridică progresul economiei națio
nale, buna funcționare a administrației de 
stat.

Este necesar să acționăm în continuare 
pentru lichidarea fenomenelor de centra
lism excesiv, a manifestărilor de birocra
tism, pentru simplificarea activității apa
ratului administrativ, pentru întărirea le
găturilor tuturor organelor de stat cu ma
sele largi de oameni ai muncii.

Paralel cu activitatea de organizare a 
vieții economice, sociale și culturale, sta
tului nostru îi revine, ca o îndatorire fun
damentală — în condițiile cînd în lume 
există imperialism, forțe reacționare os
tile socialismului — luarea tuturor măsu
rilor necesare pentru apărarea țării, pen
tru salvgardarea vieții și muncii pașnice, 
creatoare, a poporului român. Partidul și 
guvernul acordă toată atenția întăririi ca
pacității defensive a țării, perfecționării 
organizării și întăririi forțelor noastre ar
mate, chemate să apere cuceririle socia
liste ale poporului, independența și suve
ranitatea României. (Aplauze puternice). 
Ținînd seama că în condițiile de azi 
un război antiimperialist, de apăra
re, poale fi numai un război popu
lar, partidul și guvernul se preocupă de 
întărirea forței de luptă a întregului po
por. In acest scop este asigurată instruirea 
și dotarea corespunzătoare a gărzilor pa
triotice — formațiuni înarmate ale clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectualității cu 
vechi și glorioase tradiții în țara noastră. 
De asemenea, partidul se îngrijește de pre
gătirea militară a tineretului nostru, devo
tat fără margini patriei și poporului, gata 
oricînd să apere cu supremul sacrificiu 
glia străbună, orînduirea nouă, socialistă 
înălțată pe pămîntul României. (Aplauze 
puternice).

Totodată, țara noastră dezvoltă coope
rarea militară cu țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia — creat în urma 
înființării N.A.T.O., pentru timpul cit va 
exista acesta, ca instrument de «apărare 
a statelor membre împotriva unui atac 
imperialist în Europa. Parlicipînd la Tra
tatul de la Varșovia care, așa după cum 
arată statutul, are un caracter vremelnic, 
trebuie să înțelegem că este necesar să ne 
preocupăm de întărirea continuă a arma
tei noastre naționale și, totodată, să dez
voltăm colaborarea și schimbul de expe
riență cu armatele tuturor țărilor socia
liste, indiferent de apartenența sau ne- 
aparlenența lor la acest tratat Aceasta 
pentru că și după desființarea N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia vor conti
nua încă multă vreme să existe armate 
naționale : atît timp cît nu se va ajunge 
la lichidarea tuturor armatelor, la dezar
mare, noi vom dezvolta și întări capaci
tatea noastră de apărare.

Partidul și guvernul acordă, de aseme
nea, o atenție deosebită întăririi organelor 
de securitate, perfecționării activității lor 
menite să z.’idărnicească acțiunea oricăror 
elemente ostile, care ar îndrăzni să unel

tească împotriva orinduirii noastre ; ne 
îngrijim dc întărirea miliției, c heinală să 
acționeze împotriva elementelor antiso
ciale, să apere liniștea publ:<u și interesele 
cetățenilor.

Am acordat și acordăm o atenție ncslfi- 
bilâ întăririi legalității socialiste, comba
terii abuzurilor și ilcgalftăților dc orice 
fel, instaurării ferme în întreaga vi iță so
cială a autorității legii — egală pentru 
toți cetățenii, indiferent de funcție, dc ca
tegoric socială sau de naționalitate.

Pornind de la adevărul muxist-leninisl, 
confirmat de viață, că socialismul nu poa
le fi decît creația conștientă a maselor, 
partidul nostru a acționat și acționează 
consecvent pentru adîncirea continuă a 
democrației socialiste. (Vii aplauze). 
Perfecționarea formelor dc manifestare a 
democrației socialiste, extinderea libertă
ților cetățenești întăresc tot mai mult co
eziunea orinduirii noastre noi, unitatea de 
granit a întregului popor in jurul parti
dului comunist.

Un rol crescînd în asigurarea cadrukii 
de participare a oamenilor muncii la con
ducerea societății au organizațiile dc ma
să și obștești. Fiind reprezentate în dife
rite organe de conducere colectivă, ele 
au totodată posibilitatea să influențeze a- 
snpra hotărîrilor și măsurilor ce se iau, în 
sensul reflectării cit mai judicioase a in
tereselor celor ce muncesc.

Experiența țării noastre ca și a celor
lalte țări ce făuresc noua orinduire demon
strează că socialismul ridică pe un plan 
superior procesul de dezvoltare a națiunii, 
sporește potențelc sale creatoare. Inte- 
meindu-se pe lichidarea exploatării și a- 
supririi. pe instaurarea dreptății și egali
tății sociale, națiunea socialistă asigură 
pentru prima oară UQitale.a de interese 
a tuturor celor ce muncesc. In condițiile 
specifice României, partidul comunist a- 
bordează problema națiunii în strînsă le
gătură cu existența de secole pe teritoriul 
țării, alături de români, a populației ma
ghiare, germane, sîrbe și de alte naționa
lități. Rezolvarea justă, în spiritul mar- 
xism-leninîsmului, a problemei naționale, 
asigurarea egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate, au cimentat trainic frăția și u- 
nitatea poporului român și naționalităților 
conlocuitoare. In lumina teoriei marxist- 
leniniste despre națiune, a convingerii că 
națiunea are o perspectivă îndelungată de 
existență, partidul nostru privește și pro
blema naționalităților, pornind de la con
siderentul că acestea își vor păstra multă 
vreme o identitate proprie, vor continua 
să aibă în sinul societății un loc și un 
rol bine definit. Pornim, de asemenea, de 
la înțelegerea procesului legic al dezvol
tării și înfloririi continue a națiunii socia
liste. fiind convinși că aceasta va asigura 
unirea tot mai strînsă în munca și lupta 
pentru prosperitatea patriei comune a tu
turor oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate. (Aplauze puternice).

Așa cum am mai spus nu de mult, în 
acele localități unde de veacuri, alături de 
români, trăiesc oameni de alte naționa
lități, maghiari, germani, sîrbi, ucraineni, 
ei cu toții vor trăi și in continuare împreu
nă. pentru că nici unul nu are unde să 
plece. Locul lor este aici, pe acest pămînt, 
unde, strîns uniți vor făuri societatea so
cialistă și comunistă. (Aplauze puternice).

In abordarea problemei conducerii eco
nomico-sociale pornim de la considerentul 
că în etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate avîntul forțelor de 
producție, complexitatea vieții societății 
fac să crească tot mai mult rolul factoru
lui conștient, al activității organismelor 
de stat și economice chemate să dirijeze 
întregul efort al poporului, pe baza unui 
plan unic, pentru progresul și prosperita
tea patriei. De aceea, vom acționa pentru 
perfecționarea continuă a conducerii so
cietății pe baze științifice moderne, adop- 
lînd permanent forme și metode de or
ganizare corespunzătoare cerințelor in con
tinuă schimbare ale vieții, asigurînd par
ticiparea tot mai largă a maselor popu
lare la luarea hotărîrilor, la adoptarea și 
înfăptuirea programelor privind mersul 
înainte a) societății. Aceasta este una din 
condițiile esențiale ale înfăptuirii cu suc
ces a marilor obiective pe care ni le-am 
propus, ale înaintării rapide a României 
pe calea luminoasă spre comunism. (A- 
Plauze puternice, prelungite).

Partidul este poporul 
reprezentat prin cei mai 
buni fii ai săi

Stimați tovarăși,

Trecînd în revistă istoria de o jumăta
te de secol a partidului, este un motiv 
de justificată satisfacție să putem con
stata că toate victoriile poporului român, 
toate marile sale înfăptuiri In procesul 
transformării revoluționare a societății 
se datoresc activității creatoare a Parti
dului Comunist Român, liniei sale poli
tice marxist-leniniste. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Viața dovedește că de-a lungul întregii 
sale existențe partidul nostru comunist 
a fost cel mai fidel exponent al inte
reselor clasei muncitoare, ale tuturor oa
menilor muncii do la orașe și sate, indi
ferent de naționalitate, că el a slujit cu 
credință neclintită cauza libertății și fe
ricii poporului. Politica partidului s-a i- 
dentificat cu cele mai avansate năzuințe 
ale maselor, a dat expresie înseși cerin
țelor obiective ale dezvoltării noastre so
ciale, ale progresului material și spiri
tual al României. Prin aceasta, prin uria
șa muncă politică și organizatorică des
fășurată pentru construirea socialismului. 
Partidul Comunist Român s-a afirmat. In 
fapt, drept forță politică conducătoare a 
societății, recunoscut ca atare de între
gul popor. (Aplauze puternice, prelungite).

Partidul nostru reunește astăzi în rîn- 
durile sale peste 2100 000 membri — cei 
mai înaintați muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni ai muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi, de alte naționalități, prac
tic reprezentanții tuturor categoriilor so
ciale, vîrstnici și tineri. Peste 44 la sută 
din membrii săi — adică 940 000 — sînt 
muncitori, ceea ce reflectă poziția condu
cătoare a clasei muncitoare In societa
tea noastră ; mai mult de o jumătate de 
milion de comuniști — adică peste 25 la 
sută din membrii partidului — provin din 
rîndul țăranilor: un număr însemnat de 
ingineri, economiști, cadre didactice, oa
meni de știință, artă, cultură sînt mem
bri ai partidului. Femeile reprezintă pe
ste 20 la sută din efectivul partidului, dar 
considerăm aceasta ca o deficiență pe 
care trebuie să o lichidăm pentru că — 
în societate, și cu deosebire în anumite 
sectoare de activitate — femeile dețin un 
rol și un procent mult mai mare. Este 
necesar ca femeile să aibă un loc mai 
important în partid, deci și în organele 
de conducere ale partidului, precum și 
In stat, inclusiv în guvernul țării noastre. 
(Vii aplauze). întrunind o asemenea 
largă reprezentare a celor mai impor

tante forțe sociale ale țârii, înarmat cu 
concepția revoluționară, științifică a ma
terialismului dialectic și istoric, partidul 
nostru comunist constituie forumul dc 
elaborare a liniei generale și a strategici 
construcției socialiste In Românii Nici
odată, în milenara sa istoric, poporul 
român n-a avut un asemenea con
ducător călit și încercat în lupte, 
o asemenea forță dc avangardă în stare 
să-I ducă cu mină sigură către țelurile 
spre care aspiră. Inirînd în cel dc-al șa
selea deceniu «îl existenței sale, Partidul 
Comunist Român — puternic, unit, strîns 
lega! dc masele largi populare — își în
deplinește cu cinste misiunea istorică dc 
călăuză a întregului popor pe calea so- 

< i.ilismnlui, bunăstării și fericirii. (Aplau
ze puternice. îndelungate).

Stimați tovarăși,

In întreaga sa activitate partidul nos
tru ține scama dc legile obiective ale dia
lecticii, dc faptul că societatea, inclusiv 
societatea socialistă, sc dezvoltă prin în
fruntarea dinlrc vechi și nou — care con
stituie însuși factorul motor al progresu
lui. Lupta dintre vechi și nou este ge
nerată în socialism atît dc existența ră
mășițelor vechii orînduiri în gîndire și 
morală, în raporturile dintre oameni, cît 
și dc schimbările rapide ce au loc în so
cietate, de faptul că conștiința râmtne în 
urma dezvoltării vieții materiale. In a- 
celași timp, deși în noua orinduire nu 
mai există clase antagoniste, categoriile 
și păturile sociale existente au uncie in
terese specifice de care trebuie să se țină 
scama în construcția socialistă: această 
situație va continua încă mull 'imp, pî
nă la dispariția totală a deosebirilor de 
clasă, pînă la organizarea deplină a so
cietății.

Ignorarea sau subaprecierea faptului 
că în societatea socialistă există contra
dicții, nesocotirea necesității de a acțio
na pentru soluționarea lor judicioasă 
duc la agravarea acestora, contradicțiile 
puțind lua forme antagoniste, cvoluînd 
chiar pînă l«n -apariția unor conflicte so
ciale. Pornind de la teza marxistă că fău
rirea socialismului este rodul activității 
conștiente, datoria partidului este de a 
studia și înțelege la timp toate contra
dicțiile ce sc manifestă în societate, de a 
acționa cu hotărîre pentru eliminarea fe
nomenelor negative din viața socială. 
Totodată, partidul trebuie să studieze și 
să înțeleagă tendințele și fenomenele noi. 
să creeze condiții politice, economice, or
ganizatorice necesare promovării noului, 
astfel ca legile dialectice să se manifes
te nu stihinic, ci fn mod organizat, pe 
baza unei activități conștiente. In 
aceasta se exprimă pînă la urmă rolul 
de conducător și organizator al partidu
lui în societatea Gocialistă.

Una din căile do perfecționare conti
nuă a vieții economice și sociale, a rela
țiilor socialiste de producție și a rapor
turilor dintre oameni este promovarea 
consecventă a criticii și autocriticii, che
mată sâ stimuleze lupta noului împotriva 
vechiului, triumful a tot ce este înaintat 
în societate. Considerînd că dezvăluirea 
neajunsurilor și lipsurilor este o condi
ție a însăși înlăturării lor, a mobilizării 
celor ce muncesc în direcția îmbunătăți
rii continue a muncii, partidul nostru 
scoate la iveală și înfățișează în mod 
deschis stările de lucruri negative din so
cietate. acționează neîntrerupt pentru în
dreptarea greșelilor, pentru perfecționa
rea întregii noastre activități. Dezbaterea 
exigentă, principială a tuluror «aspectelor 
vieții- și muncii partidului sporește com
bativitatea comuniștilor, a organizațiilor 
de partid, asigură ca fiecare organizație 
să fie cu adevărat forța dinamică a co
lectivului din care face parte. Folosirea 
largă a acestei metode comuniste de mun
că în întreaga viață socială constituie un 
mijloc de punere fn valoare a experien
ței colective a celor ce muncesc, a ini
țiativei și competenței construc'crilor so
cialismului. a devotamentului lor față 
de noua orinduire pe care o doresc cit 
mai înfloritoare. Promovarea cu curaj a 
criticii și autocriticii în întreaga activi
tate dc partid și de stat, în viața socia
lă, constituie dovada seriozității, a spi
ritului de exigență și răspundere a par
tidului comunist, a încrederii sale pro
funde în mase, în forța lor creatoare, este 
expresia capacității partidului de n ține 
pasul cu cerințele dezvoltării continue a 
societății, de a conduce cu succes mă
reața operă de făurire a orinduirii comu
niste. (Aplauze prelungite).

Tocmai de aceea partidul conduce so- 
cîetatea în condițiile unui larg și perma
nent dialog cu masele de oameni ai mun
cii, în cursul căruia se produce un flux 
continuu de idei și experiențe, atît de la 
partid la mase. cît si de la mase *qx'e par
tid. Aceasta osie o garanție că politica 
partidului nostru, programul său. liotărl- 
rile și măsurile sale corespund inte
reselor și •'snirațiilor tuturor categoriilor 
de oameni ni muncii. întregii națiuni so
cialiste. (Vii aplauze).

Este cunoscut că în decursul istoriei sa
le au fost perioade cînd partidul nostru 
a avut de făcut față unor lupte fraețio- 
niste care i-au adus multe daune și i-au 
slăbit, în împrejurările respective, capa
citatea de luptă. Tocmai bazat pe aceas
tă experiență, partidul nostru acordă o 
atenție deosebită întăririi continue a uni
tății rîndurilor sale, considerînd aceasta 
drept una din condițiile de bază ale în
deplinirii misiunii istorice ce-i revine în 
societate. De aceea nu admitem și nu vom 
admite nici un fel de acțiuni care ar pu
tea slăbi unitatea, capacitatea de luptă a 
partidului. (Aplauze puternice). Numai 
procedînd astfel ne facem datoria față 
de partid, față de popor, față de intere
sele construirii socialismului în patria 
noastră, față dc cauza generală a socia
lismului și comunismului. (Aplauze înde
lungate).

In același timp, ne preocupăm perma
nent de dezvoltarea democrației interne 
de partid. Este cunoscut că, îndeosebi 
după Congresul a) IX-lea, a crescut con
tinuu rolul organelor și activului de par
tid. toate hotărîrile privind politica inter
nă și externă fiind rodul activității co
lective a acestora, a tuturor comuniștilor. 
Comitetul nostru Central și-a îmbunătă
țit, de asemenea, modul de lucru, dezbă- 
tfnd și pronunțîndu-se în mod colectiv a- 
supra celor mai importante probleme ale 
dezvoltării societății, manifestîndu-se în 
fapt ca stat major al întregii activi
tăți de construcție a socialismului în 
România. (Aplauze puternice, prelungite). 
Creînd cadru) larg de dezbatere organi
zată a tuturor problemelor noi avem în 
vedere, totodată, necesitatea ca fiecare 
comunist, fiecare activist să acționeze 
cu toată fermitatea pentru transpunerea 
în viață a hotărîrilor de partid, neadmi- 
țînd nici o încălcare a principiilor și nor
melor care stau la baza activității parti
dului nostru comunist întărirea discipli
nei conștiente reprezintă o parte insepa
rabilă a democrației noastre de partid. 
Democrația și disciplina constituie o uni
tate dialectică care asigură forța partidu
lui nostru, coeziunea sa de granit, capa
citatea organizatorică și politică dc a con
duce poporul în opera de făurire a noii o- 
rinduiri sociale. (Aplauze puternice).

îndeplinirea cu succes de către partid a ro
lului ce-i revine în societate depinde, în 

măsură tot mai însemnată, de ridicarea ni
velului ideologic șl politic al comuniștilor, 
de i i firea orizontului lor de cunoștiiițe, de 
dezvoltarea capacității dc a înțelege pro
cesele soctale ale lumii contemporane, 
dc a se orienta de sine slăfător. in mod 
just, în lumina învățăturii marxist leni
niste, în toate imprejurărije vieții, in în
treaga lor activitate. De asemenea, for
marea unui om multilateral pregătii • n 
o concepție avansată despre lume și so
cietate, educat In spiritul patriotismului 
și internaționalismului proletar, cu o înal
tă moralitate și o bogată viață spirituală, 
constituie o necesitate obleelîvâ. o < crin- 
țâ legică a progresului societațh socia
liste și, totodată, obiectivul fund im» mal 
al activității ideologice a partidului E- 
ducația socialistă presupune In același 
timp combaterea hotărîtă a tuturor in
fluențelor străine din conștiința oameni
lor. a tendințelor individualiste, a vechi
lor mentalități, a ideilor și concepțiilor 
retrograde, idealiste, propagate pe dife
rite căi din lumea capitalistă.

Dczvoltare.a conștiinței socialiste este 
un proces complex, la care sînt chemați 
să concure activ toți factorii educativi de 
care dispune societatea noastră Sarcini 
importante revin în acest sens mijloace
lor dc informare în masă — organelor 
dc presă, emisiunilor de radio și televi
ziune, publicațiilor periodice de țoale ge
nurile. Informînd obiectiv opinta publică 
asupra procesului construcției socialiste, 
asupra marilor victorii ale poporului ro
mân pe drumul vieții noi, luind ati
tudine critică față de lipsuri și neajun
suri, acestea trebuie să acționeze și mai 
perseverent, la un nivel calitativ supe
rior, pentru dezbaterea aprofundată, și 
elucidarea, de pe pozițiile filozofice 
partidului nostru, a tuluror problemelor 
cc compun astăzi universul spiritual al 
oamenilor muncii. Dc aM?menea, o puter
nică influentă în direcția formării omului 
nou exercită literatura, cinematografia, 
•arta plastică, muzica, teatrul, chemate să 
redea cît mai bogat și convingător prin 
graiul minunat al artei, cronica clocoti
toarei epoci pe care o trăim, ta
bloul impresionant al muncii ero;- 
ce și al vieții noi a națiunii noastre, 
ampla frescă a transformărilor revolu
ționare ale societății românești și, în a- 
celași timp, să înfățișeze imaginea însu- 
flețâtoare a zilei de mime, a viitorului 
măreț al comunismului — idealul pentru 
care luptă întregul nostru partid. (Aplauze 
puternice).

La jubileul gloriosului său semicente
nar, în momentul cînd intră In a doua 
jum«âi«-ite de secol a eroicei sate existen
țe. în fața Partidului Comunist Român 
stau sarcini mărețe, r v;>s'ă perspcc’ivă 
de muncă și l"ptă în slujba poporului. 
In epoca ce vine, pentru c lungă perioa
dă de timp, partidul nestiii va avea de 
jucat un rol tot m.ni important în socie
tate, îndeplinind misiunea de forță poli
tică conducătoare conștientă a tuturor 
sectoarelor de activitate Acea'ta ne im
pune să acționăm cu hotărîre pentru ri
dicarea continuă a nivelului teoretic al 
întregului pari id, pentru înarmare.n tu
turor cadrelor, a tuturor comuniștilor u 
cele mai noi cuceriri ale științei condu
cerii, cu cele mai noi descoperiri ale știin
ței în general, pentru perfecționarea tu
turor formelor și metodelor noastre de 
muncă. Procedînd astfel, partidul nostru 
își va îndeplini tot mai bine rolul de 
motor dinamizator al întregit societal» pe 
drumul socialismului si comunismului. 
(Aplauze prelungite).

A intrat în obișnuință să vorbim despre 
partid ca despre o noțiune generală, i- 
dea)izîndu-l. Cîteodată uităm însă că. de 
fapt, partidul .sînt oamenii, istoria sa este 
istoria oamenilor, conștiința lui este con
știința oamenilor. Putem spune cu deplin 
temei: partidul sîntem noi. membrii săi, 
reprezentanții poporului El nu este nici 
mai bun, nici mai rău decîl sîntem noi, 
clarviziunea sa este clarviziunea colectivă 
a membrilor săi, a conducerii sale. Sîoicm 
astăzi întru totul îndreptățiți să -afirmăm: 
partidul este poporul, reprezentat pria cei 
mai buni fii ai săi. (Aplauze puternice, în
delungate).

De aceea, doresc că adresez clasei mun
citoare, tuturor oamenilor muncii următorul 
ape] : dacă vreți ca parbdu] să fi? pu
ternic, să-și poată îndeplini și în viitor, 
cu cinste misiunea istorică, vegheati per
manent 1a întărirea rîndurilor sale, asi
gurați împrospătarea sa cu cei mai buni 
dintre voi. acționați pentru apărare;» uni
tății sale ! Uniți-vă strîns în jurul său ! 
Partidul trăiește prin voi și pentru voi, 
de voi depinde ca el să fie veșnic tfnăr 
și atotputernic I (Aplauze polemice. în
delung repetate, urale).

Politica externă a Româ
niei-expresie a interese
lor poporului român, a 
cerințelor dezvoltării 
societății contemporane

Stimați tovarăși,
«Sărbătorim a 50-a aniversare a parti

dului în condițiile unor profunde transfor
mări în viața social-politică a lumii, în 
gîndirea și cunoașterea umană, în rapor
tul de forțe pe plan mondial, în condițiile 
în care noi și noi forțe sociale se înregi
mentează în lupta pentru progres social, 
pentru democrație și pace.

Caracteristica esențială a epocii contem
porane este afirmarea socialismului într-un 
număr tot mai mare de state, creșterea 
rolului și influenței lui in viața interna
țională. După cum se știe, victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie a pus 
bazele făuririi primului stat socialist din 
lume, a produs o breșă adîncă în sistemul 
capitalist mondial, a adincil criza gene
rală a capitalismului, a inaugurat era re
voluțiilor proletare, a dat un oulernie a- 
vînț luptei pentru eliberare națională și 
socială. Popoarele sovietice au construit 
cu succes socialismul și au trecut la crea
rea bazei tebnico-m.nteriale a societății co
muniste. Existența Uniunii Sovietice — 
cu uriașul ei potențial economic. potiLic și 
militar — a avut și are un rol deosebit de 
important în lupta forțelor revoluționare, 
progresiste din întreaga lum\ a exercitat 
și exercită o puternică influență asupra e- 
voluției vieții internaționale. (Aplauze pu
ternice).

După cel de-«il doilea război mondial în 
condițiile înfrîngcrii fascismului, ca re
zultat al creșterii avîntului revoluționar al 
popoarelor, al sporirii rolului și capacită
ții de luptă a partidelor comuniste și mun
citorești, în lume s-au produs noi si pro
funde schimbări. După cum se știe revo
luția populară a ieșit victorioasă sî socia
lismul a triumfat în România și intr-un 
sir de alte țări europene Republi i Popu
lară Albania, Republica Populară Biilga-

(Continuare in pag. a 4 a)
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rin. Republica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia. Republi
ca Populară Polonă și Republica Populară 
Vnenră. (Aplauze puternice).

O uriașă însemnătate internațională a 
avut victoria luptei revoluționare purta
tă timp de aproape două decenii de po
porul chinez sub conducerea Partidu
lui comunist pentru răsturnarea vechiu
lui regim și lichidarea dominației impe
rialiste. Crearea Republicii Populare Chi
neze a determinat o cotitură radicală în 
destinele poporului chinez și, totodată, 
a produs o schimbare istorică în raportul 
de forțe pe plan mondial. (Aplauze 
puternice). Apariția pe scena politi
că a lumii a Republicii Populare 
Chineze, crearea Republicii Populare De
mocrate Coreene Și a Republicii Demo
crate Vietnam, precum și existența Repu
blicii Populare Mongole au sporit consi
derabil forțele socialismului, făcînd ca 
ele să înglobeze peste o treime din popu
lația planetei. A avut, de asemenea, o im
portanță deosebită victoria revoluției în 
Cuba, crearea primului stat socialist pe 
continentul american. (Aplauze puternice).

Ca urmare a ieșirii socialismului din ca
drul unei singure țări, a afirmării sale 
pe o mare suprafață a lumii, a victo
riei noii orînduiri în 14 state, a apărut sis
temul socialist mondial. El întruchipea
ză o realitate socială obiectivă, exprimă 
existența socialismului, ca mod de pro
ducție, într-un număr de state ce se dez
voltă independent, într-o mare diversita
te de condiții economice și politice, de 
particularități istorice, și care construiesc 
noua orinduire călăuzindu-se după legile 
sociale obiective, după învățătura mar- 
xist-leninistă. întărirea continuă a siste
mului socialist mondial are loc ca rezultat 
al unui proces legic, atît prin înflorirea 
continuă a țărilor socialiste, cît și prin tre
cerea a noi și noi popoare pe calea făuririi 
noii orînduiri. (Aplauze).

O altă caracteristică a dezvoltării socia
le contemporane este afirmarea tot mai 
puternică — drept cea mai remarcabilă 
forță socială a lumii — a clasei 
muncitoare. Crește continuu amploarea 
și avîntul luptei revoluționare a proleta
riatului din țările capitaliste, sporește ro
lul său în viața politică, în înfruntarea cu 
clasele exploatatoare, cu monopolurile, în 
apărarea drepturilor economice și politice 
ale celor ce muncesc. In cursul bătăliilor 
de clasă se manifestă tot mai evident ten
dința spre realizarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare, se dezvoltă și se în
tărește colaborarea partidelor comuniste 
cu partidele socialiste și social-democrate, 
cu alte organizații ale clasei muncitoare. 
Atît experiența noastră proprie, cît și ex
periența mișcării muncitorești internațio
nale arată că numai acționînd unită cla
sa muncitoare își poate îndeplini misiunea 
istorică în lupta revoluționară, poate coa
liza în jurul său toate forțele progresiste, 
înaintate ale societății, poate conduce cu 
succes poporul spre eliberarea socială și 
națională.

Analiza proceselor care au loc în lumea 
de azi scoate în evidență dezvoltarea și 
maturizarea partidelor comuniste și mun
citorești dintr-un număr tot mai mare de 
țări capitaliste, afirmarea lor ca forțe po
litice naționale ce se bucură de adeziunea 
și simpatia maselor largi și au un cu- 
vînt greu de spus în viața statelor respec
tive.

Prăbușirea sistemului colonial al impe
rialismului a determinat modificarea ra
dicală a hărții social-politice a lumii 
și a raportului de forțe pe plan internațio
nal. Noile state apărute în perioada post
belică își afirmă tot mai energic hotărî- 
rea de a-și apăra independența cucerită 
prin luptă, de a găsi căi de dezvoltare de
mocratică, socialistă, care să le permită va
lorificarea în folosul propriu a bogățiilor 
naționale, înfăptuirea aspirațiilor de bună
stare a poporului. Experiența istorică în
vederează importanța deosebită pe care 
o are pentru salvgardarea cuceririlor do- 
bîndite, pentru apărarea împotriva politi
cii de dominație a imperialismului, unirea, 
(n aceste țări, a tuturor forțelor revolu
ționare și democratice, în rîndul cărora 
un loc de seamă îl ocupă comuniștii.

O deosebită intensificare cunosc miș
cările sociale din țările Americii Latine 
și Africii, lupta popoarelor de pe aceste 
continente pentru apărarea independenței 
naționale, împotriva amestecului cercu
rilor imperialiste în treburile lor interne, 
a subordonării economice de către mono
polurile străine, pentru dezvoltare de 
sine stătătoare pe calea progresului so
cial.

In lumea capitalistă se ridică noi și noi 
forțe sociale pentru schimbări progresiste 
In societate, pentru făurirea unei vieți mai 
bune, mai drepte, pentru pace. In rîndul 
acestora se înscriu masele țărănimii care 
£ntr-o serie de țări dețin o pondere însem
nată și au un rol important în viața eco
nomică și social-politică. In aceeași direc
ție acționează păturile mijlocii și alte ca
tegorii sociale interesate în mod obiectiv 
în promovarea unei politici de apărare a 
intereselor naționale, în lupta împotriva 
monopolurilor, pentru colaborare între 
popoare.

Acționează, de asemenea, tot mai hotă- 
rît. intelectualitatea, căreia revoluția teh- 
nico-șliințifică, creșterea rolului științei 
și culturii in dezvoltarea societății îi con
feră un loc deosebit in lupta pentru ci
vilizație, pentru punerea geniului uman 
în slujba cunoașterii, a progresului și 
păcii — și nu a exploatării și asupririi 
popoarelor. Putem spune că o caracteristi
că a societății de astăzi este afirmarea 
tot mai puternică a intelectualității ca 
forță progresistă revoluționară. (Vii a- 
plauze).

Un mare rezervor de energie și comba
tivitate în mișcarea antiimperialistă îl re
prezintă masele largi de femei care alcă
tuiesc peste jumătate din populația glo
bului. Femeile participă lot mai activ la 
lupta împotriva exploatării capitaliste, a 
discriminării rasiale, a politicii de război 
și agresiune, pentru apărarea liniștei și 
securității căminelor lor, patriei lor.

O caracteristică pregnantă a zilelor 
noastre o constituie intrarea hotărîtă în 
arena luptelor sociale a tinerei generații. 
Deosebit de viguros răsună, în numeroase 
țări capitaliste, protestul tineretului — ca
re de altfel întotdeauna s-a aflat în pri
mele rînduri ale luptei pentru progres — 
împotriva nedreptăților și inegalităților ce 
guvernează organizarea socială din sta
tele capitaliste. Milioane și milioane de 
tineri din lumea capitalistă își pun tot 
mai acut întrebarea : cum va arăta lu
mea de mîine, cum va fi viitorul, cum 
vor trăi ei ? Tînăra generație se ridică cu 
vehemență împotriva războiului — în care 
ea este chemată să dea cel mai greu tri
but de sînge —, pentru dreptate și egali
tate socială, pentru instaurarea unor rela
ții de încredere și conlucrare pașnică în
tre state, pentru securitate și pace. (A- 
plauzc puternice).

In slujba democrației, destinderii și co
laborării internaționale acționează, de a- 
semenea, oameni politici burghezi realiști, 
cercuri sociale de diferite orientări și con
vingeri politice și filozofico, reprezentanți 
ai cultelor religioase.

Se poate spune pe drept cuvint că nici
odată în istorie lupta omenirii pentru 
progres, democrație și pace nu a cunos
cut o asemenea intensitate, dimensiuni de 
o asemenea amploare. Iată de ce analiza 
dezvoltării sociale, a acțiunii legilor obiec
tive, a realităților în continuă transfor
mare, ne dă temei să afirmăm că există 
perspective mărețe pentru desfășurarea 
luptelor revoluționare, antiimperialiste, 
ne îndreptățește să privim cu încredere 
viitorul lumii, care nu poate fi decît un 
viitor socialist. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Desigur, rclevînd creșterea continuă a 
mișcării antiimperialiste, subliniind per
spectivele îmbucurătoare ale dezvoltării 
sociale, nu uităm nici un moment că exis
tă încă imperialism, forțe reacționare care 
caută să împiedice evoluția progresistă a 
societății, care mențin pericolul de răz
boi, rcprezentînd o permanentă primejdie 
la adresa păcii- Cercurile imperialiste duc 
o politică de încordare a relațiilor dintre 
state, de dominație și dictat, se amestecă 
în treburile interne ale altor popoare, în
cearcă să mențină prin forța armelor re
gimuri reacționare, antipopulare în dife
rite țări, întrețin și creează în diferite zo
ne ale globului surse de animozitate și con
flict.

Drumul istoric al înfruntării dintre for
țele păcii șl forțele războiului, dintre ome
nirea progresistă și imperialism nu este 
desigur neted, rectiliniu. Lupta cunoaște atît 
victorii cît și Infringed temporare, atît 
momente de ofensivă cît și de reflux. Via
ța arată însă că superioritatea se află de 
partea frontului antiimperialist, că so
cietatea merge neabătut înainte, con
form legilor obiective ale dezvoltării 
istorice; nimic și nimeni nu poate 
opri acest proces, nu poate împiedica 
popoarele să-și făurească o viață mai bu
nă, liberă și independentă I (Aplauze pre
lungite). înfăptuirea aspirațiilor de pro
gres ale omenirii cere forțelor sociale re
voluționare, democratice, antiimperialis
te să acționeze strîns unite atît pe 
plan național cît și internațional, să-și 
unească eforturile și să-și întărească ne
încetat coeziunea. Aceasta este condiția 
fundamentală a victoriei în lupta împo
triva imperialismului, pentru pace și 
progres social. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși.
Pornind de la analiza marxist-leninis- 

tă a proceselor care au loc pe plan mon
dial, partidul și guvernul țării noastre au 
desfășurat și desfășoară o amplă activita
te internațională, dezvoltă larg relațiile 
externe, participă activ la lupta pentru 
destindere și colaborare.

Ca țară socialistă, Romănia acordă o 
atenție primordială dezvoltării prieteniei, 
alianței și colaborării cu toate popoarele 
care construiesc noua orînduire. Extin
dem legăturile de cooperare și priete
nie cu Uniunea Sovietică, cu țările 
socialiste vecine, cu toate statele so
cialiste din Europa ; dezvoltăm, de ase
menea, largi relații prietenești, de cola
borare și solidaritate cu Republica Popu
lară Chineză, precum și cu celelalte țări 
socialiste din Asia și America Latină. Ra
porturile bune pe care le avem cu toate 
țările socialiste constituie o ilustrare a 
justeței politicii externe a țării noastre 
stabilită de congresele al IX-lea și al 
X-lea ale Partidului Comunist Român — 
politică ce pornește de la interesele ge
nerale ale socialismului. Desfășurarea e- 
venimentelor demonstrează în mod grăi
tor că numai pe baza unei astfel de po
litici, numai acționînd consecvent pentru 
colaborare și prietenie cu toate țările so
cialiste se poate asigura unitatea și coe
ziunea forțelor socialismului, creșterea 
prestigiului și autorității lor în lume. Pa
șii făcuțl de o serie de state socialiste în 
direcția depășirii conflictelor, a normali
zării relațiilor dintre ele, demonstrează 
posibilitatea realizării unității, în intere
sul fiecărui popor care făurește noua o- 
rînduîre, al cauzei generale a socialismu
lui. (Vii aplauze).

O dată cu apariția țărilor socialiste s-a 
creat în mod obiectiv necesitatea afirmă
rii unui nou tip de relații interstatale, 
complet diferite de raporturile statornici
te între țările lumii capitaliste — înteme
iate pe inegalitate șl asuprire națională, 
pe dominația celor puternici asupra celor 
slabi. Menirea relațiilor de colaborare 
dintre țările socialiste, bazate pe egalita
te și respect reciproc, este de a favoriza 
și stimula progresul economic și social al 
fiecărei țări în parte, de a contribui la 
dezvoltarea și propășirea fiecărei națiuni 
socialiste, de a asigura afirmarea tot mai 
puternică a specificului și forței creatoa
re a fiecărui popor. Acesta este drumul 
obiectiv al întăririi prieteniei și solidari
tății dintre popoare, al apropierii și înțe
legerii dintre națiuni, al înfăptuirii unei 
lumi a colaborării și prieteniei, la care 
au visat timp de secole mințile cele mai 

luminate ale omenirii, întemeietorii mar- 
xism-lcninismului. (Aplauze puternice).

Intre grija pentru înflorirea multila
terală a fiecărei națiuni, pentru prospe
ritatea patriei socialiste și principiile in
ternaționalismului socialist nu există 
nici un fel de contradicție. Dimpotrivă, 
cele două laturi nle politicii partidului 
comunist formează un tot unitar, de ne
despărțit. De aceea, considerăm că tre
buie combătute atît îngustimea și izolarea 
națională, cît și hegemonismul, șovinis
mul de mare putere — încriminat, la 
timpul său, de Lenin, cu deosebită energie 
— ambele tendințe dăunînd atît intere
selor naționale ale popoarelor cît și cau
zei generale a socialismului. Ducînd 
lupta pe ambele fronturi, este necesar, 
în același timp, să se acționeze cu 
toată fermitatea pentru respectarea inte
reselor naționale ale fiecărui popor și în
tărirea solidarității )or internaționale. în- 
făptuindu-se astfel unitatea dialectică 
dintre național și internațional. (Aplauze 
puternice).

In acest spirit acționează și vor acționa 
și in viitor partidul și statul nostru ; a- 
sigurînd dezvoltarea cu succes a operei 
de construcție socialistă în România. în
tărind colaborarea cu țările socialiste, mi- 
litînd pentru întărirea unității lor, ne 
îndeplinim atît principala îndatorire na
țională față de propriul popor, cît și obli
gațiile internaționaliste, față de țările so
cialiste, față de cei ce muncesc de pre
tutindeni. (Aplauze îndelungate).

Dragi tovarăși,
înfăptuind principiile coexistenței paș

nice, ținînd seama de necesitatea partici
pării la diviziunea internațională a mun
cii, România își extinde relațiile cu toate 
țările, fără deosebire de orinduire socia
lă. Promovarea și lărgirea cooperării in
ternaționale se impune ca o necesitate o- 
biectivă a progresului fiecărei țări în par
te, a dezvoltării civilizației umane în ge
neral, ca o condiție esențială a instaură
rii unui climat de încredere între popoa
re, de securitate și pace în lume. Nici o 
țară care vrea să progreseze, să beneficie
ze de roadele cuceririlor științei și teh
nicii contemporane și, în același timp, 
să-și aducă contribuția la soluționarea 
marilor probleme ce confruntă omenirea, 
nu poate rămîne în afara acestui proces. 
Noi considerăm că dezvoltarea relațiilor 
țărilor socialiste cu celelalte țări slujește 
păcii și securității, contribuie la instaura
rea egalității în drepturi între state. (Vii 
aplauze).

Una din direcțiile politicii noastre ex
terne o constituie dezvoltarea relațiilor 
cu tinerele state independente, care pă
șesc pe calea dezvoltării economice și 
sociale de sine stătătoare. In ultimii ani 
țara noastră a extins contactele și a in
tensificat colaborarea cu statele din Asia 
și Africa, cu numeroase țări din America 
Latină. Raporturile României cu statele 
în curs de dezvoltare și cu alte state care 
se preocupă de progresul lor eco- 
nomico-social au un caracter reciproc 
avantajos, contribuind la propășirea 
economică, științifică și culturală a 
țărilor noastre; ele se înscriu, totodată, 
în contextul luptei generale împotriva im
perialismului și neocolonialismului, a ori
căror forme de dominație și înrobire a 
popoarelor, contribuie la intensificarea 
participării țărilor noastre la viața poli
tică internațională. (Aplauze puternice).

Este cunoscut, de asemenea, că Româ
nia dezvoltă larg relațiile atît pe plan po
litic, cît și economic, tehnico-științific și 
cultural, cu țările capitaliste dezvoltate, 
extinde conlucrarea multilaterală cu aces
tea, inclusiv în eforturile pentru destin
dere, pentru instaurarea păcii și colabo
rării în lume.

La baza relațiilor cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, România 
situează în mod ferm principiile indepen
denței și suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reciproc. 
Aceste principii, îmbrățișate tot mai 
larg de popoare, se afirmă cu tot 
mai multă acuitate ca singurele în 
măsură să chezășuiască relații nor
male și fructuoase între state, să evite noi 
conflicte, să însănătoșească climatul inter
național. Am fost întrebat, cu prilejul u- 
nor interviuri, dacă România se gîndește 
să renunțe la susținerea acestor principii. 
Noi considerăm că într-un anumit sens 
aceste principii sînt pentru societatea ome
nească de astăzi, pentru relațiile de cola
borare în lume, așa cum sînt apa și aerul 
pentru existența omului. Cum am putea 
să renunțăm la apă șl la aer ? Ar însem
na să renunțăm la viață. Nu, nu putem 
renunța la aceste principii, pentru că ele 
constituie condiția vieții noastre indepen
dente și libere, condiția vieții indepen
dente și libere a tuturor națiunilor 
lumii. (Aplauze puternice, prelungite). 
Respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, de 
a-și decide de sine stătător calea dezvol
tării constituie piatra unghiulară a cola
borării internaționale. Orice atingere sau 
știrbire a acestui drept sacru, a preroga

tivelor suverane ale popoarelor, declnn- 
șează stări de încordare, periclitează se
curitatea și pacea. Este, de aceea, nece
sară afirmarea în dreptul internațional a 
principiilor noi rezultate din evoluția is
torică, din aspirațiile de azi ale omeni
rii, precum și desfășurarea energică a 
luptei pentru impunerea acestor principii 
în practica relațiilor interstatale. Un rol 
important în respectarea legalității inter
naționale are Organizația Națiunilor U- 
nite care, pentru a-și putea îndeplini a- 
ceastă misiune, trebuie să înfăptuiască 
principiul universalității sale. In acest 
context, o importanță deosebită ar avea 
restabilirea dreptului legitim al Republi
cii Populare Chineze la Organizația Națiu
nilor Unite, în Consiliul dc Securitate și 
în alte organisme internaționale, precum 
și primirea altor țări în aceste organisme. 
Aceasta este o cerință a soluționării pozi
tive a problemelor internaționale. (Vii a- 
plauzc).

Devine tot mai evident că găsirea unor 
soluții acceptabile pentru problemele ma
jore care confruntă azi omenirea este de 
neconceput fără participarea intensă la 
viața internațională, la lupta pentru secu
ritate și pace a tuturor statelor. Fiecare 
țară, indiferent de mărimea teritoriului și 
a populației, de puterea economică și mi
litară, poate și are datoria să-și aducă 
contribuția la rezolvarea constructivă a 
tuturor problemelor internaționale. Este 
evident că, alături de marile puteri, 
țările mici și mijlocii — care re
prezintă marea majoritate a statelor lu
mii — pot juca astăzi un rol remarcabil 
pe arena mondială, pot influența într-o 
măsură considerabilă desfășurarea eveni
mentelor în spiritul dorinței popoarelor 
de pace și colaborare. (Aplauze puternice).

Evenimentele din ultima vreme eviden
țiază, ca o trăsătură deosebit de pozitivă, 
tendința spre abordarea problemelor com
plexe ale lumii, a litigiilor interstatale 
prin tratative, discuții și contacte. Aș 
aminti în acest sens activitatea tot mai 
largă desfășurată în cadrul organismelor 
internaționale cu caracter politic, econo
mic, social și științific — și, în mod spe
cial, importanța activității Comitetului 
pentru dezarmare de la care opinia pu
blică internațională așteaptă însă mult mai 
mult. Merită a fi subliniate, de asemenea, a- 
cordurile interstatale realizate în ultima 
vreme și care constituie pași importanți 
pe calea lichidării reziduurilor celui de-al 
doilea război mondial. O însemnătate 
deosebită are Tratatul încheiat între Uni
unea Sovietică și Republica Federală a 
Germaniei privind renunțarea la forță și 
amenințare cu folosirea forței. In această 
serie se înscriu și Tratatul dintre Repu
blica Populară Polonă și Republica Fede
rală a Germaniei. Desigur, este necesar 
să se ajungă la ratificarea acestor trata
te pentru ca ele să intre în vigoare, să-și 
exercite pe deplin influența. De asemenea, 
apreciem ca pozitive tratativele ,ce se des
fășoară între reprezentanții Republicii 
Democrate Germane și Republicii Fede
rale a Germaniei, începerea tratativelor 
între Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Federală a Germaniei. Sînt ur
mărite, de asemenea, cu interes, tratati
vele S.A.L.T. purtate în prezent, la Viena 
și Helsinki, între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii, pentru limitarea 
producerii de noi tipuri de arme atomice.

Se evidențiază, pregnant, tendința a- 
bordării mai realiste a problemelor inter
naționale, pornindu-se de la recunoașterea 
realităților postbelice. In acest sens este 
semnificativă recunoașterea Republicii 
Democrate Germane de către un număr 
tot mai mare de state, stabilirea de către 
o serie de țări a relațiilor diplomatice 
cu Republica Cuba și Republica Populară 
Democrată Coreeană. In același context 
se înscriu restabilirea relațiilor diplomati
ce de către o serie de țări cu China populară, 
tendințele lot mai pronunțate manifestate 
în lumea capitalistă pentru normalizarea 
relațiilor cu Republica Populară Chineză. 
Remarcăm ca pe un fapt pozitiv pașii fă
cuțl, deși încă mici, pe calea contactelor 
între Republica Populară Chineza și Sta
tele Unite ale Americii. Este știut că im
pedimentul principal în calea normalizării 
relațiilor dintre Statele Unite ale Americii 
și China populară a fost întotdeauna po
litica discriminatorie promovată de admi
nistrația americană, precum și ocuparea 
militară a Taiwanului. Normalizarea 
relațiilor tuturor statelor capitaliste, in
clusiv ale Statelor Unite ale Americii, cu 
Republica Populară Chineză — fără par
ticiparea căreia nu poate fi concepută as
tăzi rezolvarea marilor probleme ale vie
ții internaționale — corespunde cauzei co
laborării între state cu orînduiri sociale 
diferite, intereselor păcii și securității in
ternaționale. (Aplauze puternice).

Ce dovedește ponderea tot mai mare 
pe care o dobîndește în viața internațio
nală, în relațiile interstatale, metoda con
tactelor și tratativelor? Faptul că cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice înțeleg 
că singura alternativă a unui nou război 
mondial distrugător este discutarea pro
blemelor litigioase în scopul găsirii unor 
căi de înțelegere, lichidarea discrimină
rilor în relațiile dintre popoare, desfășu

rarea unei largi și active cooperări inter
naționale. Sini necesare eforturi susținute 
pentru dezvoltarea acestui proces pozitiv, 
pentru eliminarea tuturor factorilor care 
împiedică popoarele să se înțeleagă și să 
coopereze.

In acest spirit acționează țara noastră 
cu toată consecvența : dezvoltînd larg con
tactele și schimbul dc vizite guvernamen
tale și de altă natură, inclusiv la nivel 
înalt, cu numeroase state de pe toate con
tinentele, particlplnd activ la activitatea 
organizațiilor internaționale, ne aducem 
contribuția la Intensificarea conlucrării 
dintre toate statele, la promovarea des
tinderii în viața internațională. (Aplauze 
puternice).

O problemă importantă căreia ca țară 
europeană România ii acordă o atenție 
neslăbită este asigurarea păcii și secu
rității în Europa. După părerea noastră 
înfăptuirea acestui deziderat constituie un 
factor esențial pentru statornicirea pe con
tinentul nostru a unui climat sănătos, pen
tru normalizarea relațiilor dintre toate 
statele, pentru excluderea din viața poli
tică a acestui continent greu încercat, a 
folosirii forței sau a amenințării cu forța. 
Apreciem că în direcția creării condițiilor 
pentru realizarea securității în Europa 
s-au făcut în ultima vreme pași însemnați; 
în acest sens s-au pronunțat numeroși con
ducători de state, cercuri largi ale opiniei 
publice, a cîștigat teren ideea ținerii u- 
nej conferințe general europene și, după 
cum se știe, s-a ajuns chiar la un consens 
cu privire la participants la conferință, 
precum și la elaborarea unor puncte ale 
ordinii de zi. Realizarea de noi progrese 
în direcția pregătirii și ținerii acestei con
ferințe cere să se renunțe la punerea u- 
nor condiții prealabile. După părerea noas
tră conferința nu trebuie condiționată de 
soluționarea problemelor rămase în sus
pensie sau acumulate după cel de-a) doi
lea război mondial, întrucît însuși țelul ei 
este de a deschide calea reglementării a- 
cestor probleme, de a netezi drumul spre 
instaurarea unui climat de destindere, co
laborare și securitate pe continent. Guver
nul român consideră că trebuie să se trea
că în cel mai scurt timp la organizarea 
unor întîlniri pregătitoare, cu participa
rea tuturor statelor interesate, în vederea 
ținerii conferinței — răspunzînd astfel do
rinței popoarelor care aspiră în modul 
cel mai arzător spre realizarea securită
ții pe continentul nostru. In cadrul efortu
rilor pentru securitate europeană, Româ
nia acordă o atenție deosebită înțelegeri
lor cu caracter regional și, în primul rînd, 
întăririi relațiilor de bună vecinătate în 
Balcani. Transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei înțelegeri, lipsită de 
arme nucleare, corespunde intereselor vi
tale ale tuturor popoarelor din această re
giune, și de aceea este necesar ca toate 
guvernele să acționeze în această direcție.

Pornind de la considerentul că în lumea 
de azi pacea este indivizibilă, România se 
pronunță și acționează cu hotărîre pentru 
stingerea tuturor focarelor de încordare 
și conflict care mai persistă în diferite 
zone ale lumii. Sprijinim activ lupta po
porului vietnamez și a celorlalte popoa
re din Indochina împotriva agresiunii Sta
telor Unite ale Americii — luptă ce de
monstrează că in zilele noastre popoarele 
care se ridică cu toată hotărîrea în apăra
rea vieții lor libere sint de neînvins. Con
siderăm că drumul sigur pentru a se pune 
capăt războiului din Indochina este re
tragerea de către Statele Unite ale Ameri
cii a trupelor din această parte a lumii, 
dîndu-se astfel curs cererilor opiniei pu
blice mondiale iubitoare de pace, inclusiv 
a poporului american, asigurîndu-se și res- 
pectîndu-se dreptul popoarelor vietnamez, 
laoțian și cambodgian de a-și hotărî sin
gure soarta. (Aplauze puteri ice).

împreună cu popoarele iubitoare de pa
ce din întreaga lume, poporul nostru este 
preocupat de evoluția evenimentelor din 
Orientul Apropiat. După părerea noastră, 
este timpul să se acționeze în mod hotă- 
rît, în spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, pentru so
luționarea conflictului, a problemelor li
tigioase din această zonă, pe calea trata
tivelor. Apreciem pașii făcuți de Repu
blica Arabă Unită în această direcție, in
clusiv propunerile privind redeschiderea 
navigației pe Canalul de Suez — propu
neri de natură să favorizeze diminuarea 
încordării din Orientul Apropiat. Consi
derăm că Israelul trebuie să dovedească 
mai multă receptivitate pentru soluționa
rea pe cale pașnică a problemelor litigioa
se din această zonă. Trebuie înțeles că po
litica de anexiuni teritoriale nu poa
te fi acceptată sub nici un motiv 
de popoare. Asigurarea unei păci 
durabile în Orientul Apropiat impu
ne retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, recunoașterea 
dreptului la dezvoltare independentă a fie
cărui stat din această regiune. In același 
timp, este necesar să se asigure soluții ac
ceptabile pentru rezolvarea problemei 
populației palestiniene în conformitate cu 
interesele ei naționale.

Una din aspirațiile cele mai arzătoare 
ale omenirii de astăzi este înfăptuirea dez
armării generale și în primul rînd a dez
armării nucleare. In condițiile cînd cursa 
înarmărilor apasă atît de greu viața po
poarelor, cînd în lume s-au acumulat și 
continuă să se acumuleze stocuri uriașe 
de arme clasice și atomice, cînd tehnica 
nucleară a ajuns la o asemenea perfecțiu
ne îneît face vulnerabilă orice regiune a 
globului, punînd în pericol întreaga civi
lizație umană, intensificarea luptei pentru 
dezarmare a devenit o necesitate impe
rioasă. La înfăptuirea acestui deziderat 
vital este necesar să participe toate po
poarele ; în acest sens considerăm necesar 
ca la conferința de la Geneva să participe 
toate statele interesate, abordîndu-se mai 
concret căile practice de dezarmare, așa 
cum credem că ar fi, de asemenea, deose
bit de utilă, organizarea unei conferințe 
generale a tuturor statelor pentru discu
tarea problemei dezarmării și în primul 
rînd a dezarmării nucleare.

Este timpul, după părerea noastră, să 
se treacă de la discuții generale despre 
dezarmare Ia măsuri concrete. Ar fi 
deosebit de utilă chiar luarea unor mă
suri parțiale cum ar fi lichidarea baze
lor militare existente pe teritoriile altor 
state, retragerea trupelor în teritoriile na
ționale, reducerea cheltuielilor militare 
și altele, menite să creeze condiții pro
pice pentru desființarea Pactului Atlan
ticului de Nord și, concomitent, a Trata
tului de la Varșovia, a tuturor blocurilor 
militare. Popoarele care suportă pe u- 
merii lor povara uriașelor cheltuieli mi
litare, care, într-o nouă conflagrație mon
dială ar trebui să dea un inimaginabil 
tribut de sînge, cer să se acționeze cu 
toată fermitatea în direcția dezarmării pî- 
nă nu e prea tîrziu. Știm că sînt forțe 
care văd în perspectiva dezarmării un 
pericol pentru interesele lor înguste. Toc
mai de aceea este necesar ca opinia pu
blică, toți cei ce doresc să-și apere viața, 
să-și ridice glasul și să acționeze hotărît 
pentru a impune dezarmarea, distrugerea 
și scoaterea în afara legii a armelor nu
cleare. (Vii aplauze). Nu trebuie să se aș
tepte ca aceste probleme vitale ale ome

nirii să fie rezolvate numai la masa tra
tativelor ; este necesar ca masele să lup
te pentru a-și apăra, prin forță proprie, 
viața, securitatea, perspectiva dezvoltării 
civilizației umane. Numai masele pot im
pune dezarmarea, numai ele vor realiza 
dezarmarea. (Aplauze puternice)

Considerăm că indatorirea de prim or
din a tuturor popoarelor a tuturor țări
lor iubitoare dc pace, a tuturor forțelor 
sociale progresiste este de a acționa cu 
energic pentru instaurarea unei atmosfere 
de conlucrare fructuoasă între națiuni, 
pentru eliminarea din viața internațio
nală a tuturor factorilor care generează 
agresiune, amestec ta treburile altor 
state. (Aplauze) Cu prilejul acestei so
lemne aniversări, doresc să exprim încă 
o dată hotărîrea partidului și statului 
nostru de a lupta și în viitor, cu toată e- 
nergia, pentru crearea condițiilor ca po
poarele lumii să trăiască și să muncească 
în înțelegere și colaborare, în pace și se
curitate. (Aplauze puternice, prelungite).

Partidul Comunist Român- 
detașament activ al marii 
armate revoluționare 
internaționale

Stimați tovarăși.

Așa cum am mai arătat, încă de la a- 
pariția lor, mișcarea revoluționară din 
România, partidul nostru comunist și au 
înscris pe steagul de luptă unirea cu 
proletarii și oamenii muncii din întrea
ga lume. Se poate spune că nu au exis
tat bătălii mai importante ale clasei mun
citoare din alte țări — începînd cu Co
muna din Paris — la care reprezentanți 
ai proletariatului român, ai forțelor re
voluționare, progresiste din România să 
nu fi luat parte. Spiritul internaționalist 
a animat mișcarea noastră revoluționară 
încă de la începuturile ei. manifestîn- 
du-se cu putere de-a lungul anilor în 
sprijinirea și apărarea Marii Revoluții 
din Octombrie, în solidaritatea cu revolu
ția proletară ungară, cu lupta revoluțio
nară a poporului chinez, în participarea 
revoluționarilor și patrioților români la 
lupta cu arma în mină împotriva fascis
mului în Spania, în mișcarea de rezisten
ță din Franța și Belgia. în rîndul partiza
nilor din Uniunea Sovietică, Iugoslavia 
și Cehoslovacia. O pagină glorioasă a is
toriei noastre naționale o constituie lupta 
armatei române, alături de Armata Roșie, 
pentru înfrîngerea definitivă a Germa
niei fasciste. După înfăptuirea insurec
ției de la 23 August, precum și în întrea
ga perioadă a construcției socialiste, cînd 
a devenit forță conducătoare a societății 
românești, partidul nostru comunist s-a 
situat permanent alături de forțele revo
luționare antiimperialiste de pretutindeni, 
îndeplinindu-și cu consecvență îndatori
rile internaționaliste, contribuind la victo
ria cauzei generale a socialismului, de
mocrației și pării în lume. (Aplauze pu
ternice). In același timp. Partidul Comu
nist Român, clasa muncitoare. întregul 
popor român au simțit întotdeauna spri
jinul internaționalist al partidelor comu
niste, al clasei muncitoare și al forțelor 
democratice și revoluționare din alte țâri, 
atît în anii luptei ilegale împotriva re
gimului burghezo-moșieresc, pentru eli
berare socială și națională, cît și în pe
rioada activității de conducere a trans
formării revoluționare a societății, a e- 
dificării socialismului. Comuniștii români 
au văzut întotdeauna în acest sprijin o 
expresie a relațiilor de strînsă solidarita
te internaționalistă dintre partidul nos
tru și celelalte detașamente revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale celor ce mun
cesc, un izvor nesecat de îmbărbătare în 
lupta pentru eliberarea națională și so
cială a poporului, pentru victoria cauzei 
socialismului în patria noastră. (Vii a- 
plauze).

Spiritul de simpatie și de solidaritate 
de care se bucură partidul nostru în miș
carea comunistă, în rîndurile forțelor pro
gresiste internaționale se oglindește șl 
în numeroasele manifestări organizate în 
întîmpinarea semicentenarului în multe 
țări ale lumii, în mesajele primite din 
partea partidelor comuniste, a organiza
țiilor progresiste, democratice, a mișcă
rilor de eliberare națională care aprecia
ză elogios lupta dusă de partidul nostru, 
realizările sale, exprimă sentimente de 
caldă solidaritate față de comuniștii din 
România, față de poporul român. (Aplau
ze prelungite).

Adresăm de la această tribună mulțu
mirile noastre comuniștilor, clasei mun
citoare, partidelor comuniste pentru aju
torul acordat de-a lungul istoriei. în în
treaga activitate a partidului nostru, pre
cum și tuturor celor care au cinstit îm
preună cu noi, în aceste zile, marea săr
bătoare a Partidului Comunist Român, 
care ne-au adresat felicitări și saluturi la 
această aniversare glorioasă. (Aplauze pu
ternice).

Acționînd ca detașament activ al marii 
armate revoluționare internaționale, Par
tidul Comunist Român a stabilit și dez
voltă relații cu partidele comuniste și 
muncitorești din întreaga lume, cu nu
meroase alte forțe socialiste și mișcări de
mocratice, antiimperialiste Numai în 
cursul anului trecut, partidul nostru a a- 
vut întîlniri, contacte, schimburi de de
legații și de informări cu 73 partide co
muniste, cu 12 partide socialiste și so
cial-democrate, cu 15 organizații repre- 
zentînd fronturi și mișcări de eliberare 
națională, partide democratice și progre
siste din țările în curs de dezvoltare. Do
resc să subliniez că aceste relații bilate
rale, ca și participarea reprezentanților 
Partidului Comunist Român Ia congresele 
altor partide, la diferite reuniuni și ma
nifestări internaționale au contribuit la 
dezvoltarea prieteniei partidului nostru 
cu celelalte partide, constituind un aport 
prețios la cauza unității mișcării comu
niste și muncitorești, la întărirea forțe
lor antiimperialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.

După cum se știe, fiecare partid comu
nist își desfășoară activitatea în condiții 
specifice, diferite de ia țară la țară, care 
cer adoptarea unei linii politice a unei 
strategii și tactici diferențiate. însăși ex
periența partidului nostru, a revoluției și 
construcției socialiste din România, ca și 
experiența altor partide și țări socialiste, 
au pus în evidență o mare varietate da 
soluții atît în lupta pentru cucerirea pu-

(Continuare in pag. a 5-a).
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terii politice, cit și în opera de edificare 
n noii orînduiri. Se poate spune că trans
formarea revoluționara a societății în fie
care țară u evidențiat, pe lingă trăsăturile 
comune, o multitudine de particularități 
care au îmbogățit tezaurul experienței 
practice și a teoriei marxist-leninlstc. E- 
iemente noi, originale aduc în zilele noas
tre mișcarea de independență națională, 
antiimperialistă și, cu deosebire, lupta 
pentru transformarea societății în unele 
țări din America Latină și Africa, la care 
participă forțe din ce în ce mai largi, 
inclusiv cercuri ale burgheziei și armatei.

Evenimentele adeveresc ideea lui Le
nin că .mișcarea revoluționară a pr-ole- 
t triatului nu se desfășoară și nu se poate 
desfășura uniform, ea nu îmbracă și nu 
poate îmbrăca forme identice în țări di
ferite. Folosirea deplină și multilaterală a 
tuturor posibilităților în toate domeniile 
de activitate, se obține numai ca rezultat 
al luptei de clasă a muncitorilor din di
ferite țări. Fiecare țară aduce particula
ritățile ci prețioase, originale. în torentul 
general..u De aici decurge una din con
cluziile fundamentale ale mișcării revolu
ționare și anume că. atît în lupta pentru 
cucerirea puteri' politice, cît și în proce
sul edificării orînduirii noi, este necesară 
studierea și luarea în considerare a parti
cularităților fiecărei țări, elaborarea de 
către partidul comunist a liniei sale po
litice proprii în conformitate atît cu ce
rințele legilor generale ale dezvoltării so
ciale. cît și cu condițiile concrete din fie
care țară. Se știe doar că legile generale 
se manifestă în condiții concrete, că ge
neralul se realizează prin particular; dacă 
nu capătă întruchipare concretă, în forme 
particulare multiple, adevărul general, 
oricît ar fi de just, riscă să rămînă doar 
o asoirație. o dorință abstractă.

Este cunoscut că astăzi se pronunță pen
tru socialism, alături de proletariat, forțe 
democratice și categorii sociale tot mai 
largi din țările capitaliste, unele mișcări 
’de eliberare națională, chiar și reprezen
tanți ai unor culte religioase. Tn aseme
nea condiții, este evident că trecerea spre 
noua societate, ca și forțele care participă 
la acest proces, vor fi în mod inevitabil 
tot mai diferite. Datoria partidelor co
muniste este de a ține seama de condi
țiile specifice, de a elabora în fiecare 
caz platforma politică care să faciliteze 
antrenarea în șuvoiul revoluționar a tu
turor categoriilor interesate în schimbarea 
rînduielilor sociale. în înfăptuirea prin
cipiilor socialisrmilui. Generalizarea teo
retică a aspectelor noi care apar în lupta 
pentru transformarea societății constituie 
o contribuție a fiecărui partid la dezvol
tarea gîndirii și practicii sociale, la defi
nirea perspectivelor evoluției societății în 
noua etapă istorică.

Este știut că încă în 1943. în hotărîrea 
Prezidiului Comitetului Executiv al Co- 
mintemului privind autodizolvarea Inter
naționalei Comuniste, evidențiindu-se .deo

sebirea adîncă a problemelor ce se pun 
în fața clasei muncitoare în diferite țări" 
se sublinia că „rezolvarea problemelor 
mișcării muncitorești din fiecare țară luată 
separat, prin forțele unui centru interna
țional, oricare ar fi el, va întâmpina pie
dici de netrecut’. Experiența ulterioară 
a activității Biroului Informativ a confir
mat cîtă dreptate a avut Prezidiul Comin- 
ternului cînd a hotărît să se autodizolve 
și cît de greșită a fost hotărîrea de înfi
ințare a Biroului Informativ. Cu atît mai 
mult astăzi, cînd numărul partidelor co
muniste a crescut foarte mult, cînd ele 
s-au călit și maturizat, dovedindu-și capa
citatea de a gîndi și acționa în mod au
tonom. cînd mișcarea revoluționară s-a 
amplificat și a îmbrăcat forme noi, exis
tența sub orice formă a unui centru în 
mișcarea comunistă nu mai e nici nece
sară, dar nici posibilă. (Aplauze). Dc aceea 
relațiile dintre partidele comuniste și 
muncitorești trebuie să se bazeze. în mod 
obligatoriu, pe deplina egalitate în drep
turi și autonomia fiecăruia, pe stimă și 
respect reciproc, pe dezvoltarea solidari
tății și Întrajutorării tovărășești.

Ca rezultat al condițiilor diferite în 
care își desfășoară activitatea fiecare par- 
’id. precum și al nivelului de dezvoltare, 
al gradului de experiență și al modului 
de a gîndi, apar aprecieri și poziții dife
rite asupra unor probleme ale dezvoltă
rii sociale contemporane, ale mișcării co
muniste și muncitorești și ale vieții inter
naționale. Este posibil ca în cadrul unor 
aprecieri făcute de un partid sau altul 
să apară și păreri greșite. După opinia 
noastră, deosebirile de vederi trebuie să 
formeze obiectul unor discuții teoretice, 
principiale între partide, între conducerile 
acestora, acționîndu-se în direcția întări
rii colaborării și unității lor. Luarea în con
siderare a situațiilor diferite de la țară la 
țară, a modurilor deosebite în care partide
le abordează sarcinile concrete, a deosebi
rilor în interpretarea realităților contem
porane constituie o premisă esențială a 
întăririi unității lor, a realizării unei soli
darități reale, a întăririi încrederii și res
pectului reciproc. Aceasta este, după pă
rerea noastră, singura cale pentru depăși
rea dificultăților actuale din mișcarea 
comunistă internațională, pentru normali
zarea relațiilor și întărirea solidarității 
partidelor comuniste și muncitorești, pen
tru realizarea unei unități noi, corespun
zătoare noilor condiții istorice. (Vii aplau
ze)

Viața arată că .în activitatea unuia sau 
altuia din partidele comuniste pot apare 
greutăți, chiar unele disensiuni tempora
re. In asemenea cazuri, celelalte partide 
frățești călăuzindu-se de grija ca fiecare 
detașament al clasei muncitoare să fie 
cît mai puternic și unit pentru a-și putea 
îndeplini misiunea ce-i revine atît pe plan 
intern cît și internațional, au datoria de 
a evita orice amestec în treburile interne 
ale partidului respectiv, de a nu încuraja 
sau alimenta sub nici o formă, lupta frac

tion istA, Apărarea și întărirea unității 
fiecărui partid comunist este o condiție 
esențială pentru menținerea coeziunii în
tregii mișcări comuniste și muncitorești ! 
(Aplauze puternice). Orice nesocotire a 
normelor de relații între partidele comu
niste și muncitorești, orice ingerință în 
treburile lor interne, orice recurgere la 
metoda blamării și condamnării nu poate 
decît să aducă daune și să îngreuneze 
procesul de refacere și întărire a unității 
mișcării comuniste internaționale. (Vii 
aplauze).

In legătură cu aceasta considerăm de 
datoria noastră să afirmăm deschis, și cu 
prilejul acestei sărbători istorice că parti
dul nostru a greșit în trecut cînd a luat 
parte la acțiuni de criticare și condam
nare a unor partide comuniste frățești. 
După cum cunoașteți, Congresul al X-lea 
al partidului a dat mandat Comitetului 
Central ca în rezolvarea deosebirilor de 
păreri politice și Ideologice să nu se mal 
angajeze pe linia blamării și condamnării 
altor partide frățești, ci să acționeze per
severent pentru rezolvarea acestora pe 
calea discuțiilor tovărășești, de la partid 
la partid, de la conducere la conducere. 
Comitetul nostru Central a acționat și va 
acționa neabătut pentru înfăptuirea aces
tei hotărîri, pornind de la înalta respon
sabilitate pe care o are față de propriul 
partid, cît și față de cauza mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. (Â- 
plauze puternice). Partidul nostru va face 
tot ce depinde de el pentru a contribui 
la depășirea actualelor dificultăți și di
vergențe, pentru întărirea unității șl 
coeziunii întregului front antiimperialist.

La aniversarea semicentenarului său, 
Partidul Comunist Român adresează tu
turor partidelor comuniste și muncito
rești, comuniștilor, revoluționarilor din 
întreaga lume, un cald salut, un fierbinte 
mesaj de solidaritate tovărășească, urări 
de noi succese în lupta plină de abnega
ție pusă în slujba intereselor clasei mun
citoare, ale popoarelor, pentru socialism, 
pentru pace și progres social. (Aplauze 
prelungite). Adresăm, de asemenea, un 
salut cordial mișcărilor de eliberare na
țională, partidelor și organizațiiloi- demo
cratice, progresiste, socialiste, tuturor ce
lor care militează pentru libertate, pentru 
dreptate socială și națională, pentru pro
gresul și prosperitatea popoarelor, pen
tru colaborare internațională și pentru 
pace între popoare. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
Marile cuceriri ale științei contempora

ne, impetuoasa revoluție tehnico-științi- 
fică și îndeosebi descoperirile epocale în 
domeniul științelor naturii, fizicii și chi
miei demonstrează cu putere sporită jus
tețea concepției materialist-dialectice, 
confirmă încă o dată, dacă mai era ne
voie, materialitatea lumii, valabilitatea 
legilor dezvoltării dialectice a naturii și 
societății.

Aceste schimbări, procesele social-politico 
noi ce se desfășoară în lumea contempo- 
îană solicită o analiză aprofundată de pe 
poziția marxism-lcninismului creator, ne
cesită dezvoltarea gîndirii sociale, a teori
ei noastre revoluționare. Se impune mai. 
mult ca oricînd promovarea spiritului no
vator în abordarea realităților social-po
liticc, depășirea închistării dogmatice, a 
simplei repetări dc adevăruri generale, 
fructificarea pe pian teoretic a noilor ex
periențe sociale, precum și a datelor re
cente ale cunoașterii umane.

Ideile socialismului științific sc bucură 
de o largă audiență în întreaga lume, în 
pături sociale dintre cele mai diferite. 
Totodată nu trebuie ignorat faptul că în 
lumea capitalistă se manifestă gînditori 
cu vederi democratice, progresiste care 
dezvăluie și critică, uneori deosebit dc 
ascuțit, tarele orînduirii întemeiate pe ex
ploatare, evidențiază caracterul anacro
nic al acesteia, sc pronunță sub o for
mă sau alta pentru schimbarea vechilor 
rînduicli și instaurarea unei societăți mai 
drepte. Aceasta evidențiază necesitatea 
extinderii relațiilor, a 'dialogului comu
niștilor ou toate forțele și curentele 
progresiste ale gîndirii contemporane. 
Marxism-leninismul nu a afirmat niciodată 
că deține monopolul gîndirii sociale; dim
potrivă el a apărut și s-a dezvoltat în ca
drul contactului și al confruntării cu ce
lelalte curente de idei din lume, însu- 
șindu-și tot ce a creat mai valoros gîn
direa umană de-a lungul istoriei. „Istoria 
filozofiei și Istoria științelor sociale — 
spunea Lenin — ne arată foarte clar că 
în marxism nu există nimic care să se
mene cu .sectarismul", în înțelesul unei 
doctrine închise, osificate, care s-ar fi 
ivit alăturea pe drumul larg al dezvoltării 
civilizației mondiale. Dimpotrivă, întreaga 
genialitate a Iu’ Marx constă tocmai în 
faptul că el a dat răspuns la problemele 
pe care gîndirea înaintată a omenirii le 
pusese de mai înainte. învățătura lui a 
luat ființă ca o continuare nemijlocită și 
directă a învățăturilor celor mai mari re
prezentanți ai filozofiei, ai economiei po
litice și ai socialismului". (Aplauze puter
nice). îmi pare bine că îl aplaudați pe 
Lenln, pentru că unii îl uită, cîteodată. 
(Animație în sală).

Cu atît mai mult în zilele noastre, cînd 
lumea cunoaște o impresionantă eferves
cență a gîndirii și cunoașterii, cînd so
cietatea e dominată de uriașa revoluție 
a științei și tehnicii, cînd la scara mon
dială au loc profunde transformări so
ciale înnoitoare, nu se poate concepe ca 
marxism-leninismul să se dezvolte izo
lat, ignorînd ceea ce se petrece în jur. 
A proceda astfel ar însemna să condam
năm teoria revoluționară a proletariatu
lui la sterilitate, la stagnare și, pînă la 
urmă, la moarte. Legea dezvoltării mar- 
xism-leninismului a fost și râmîne împros
pătarea neîncetată a esenței sale din iz
vorul gîndirii și cunoașterii universale, 

din cuceririle tuturor științelor, din ex
periența socială inepuizabilă și în conti
nuă amplificare a societății omenești. A- 
ceasla cerc o receptivitate maximă față 
de tot ce este nou și progresist în lume, 
sintetizarea roadelor întregii cunoașteri, 
găsirea răspunsului la problemele pc ca
re viața le ridică neîncetat în fața oame
nilor, pe care Ic pune evoluția în pers
pectivă a societății. Numai în felul acesta 
filozofia clasei muncitoare va putea să ac
ționeze în sensul afirmat dc Marx — de 
a nu sc rezuma la a explica lumea, ci de a 
contribui la transformarea ei. (Vii aplauze). 
. In acest spirit, după aceste poziții, știin
țele sociale din țara noastră trebuie să 
analizeze schimbările ce se produc atît 
în societatea românească, ca urmare a 
progresului forțelor de producție și a per
fecționării relațiilor sociale, căile îmbună
tățirii continue a organizării societății 
noastre, ale făuririi socialismului multila
teral dezvoltat, ale trecerii treptate spre 
comunism, cît și transformările social- 
politice care au loc în lume, deplasările 
ce se produc în gîndirea și conștiința o- 
menirii. Păslrînd permanent caracterul viu 
și creator al marxism-leninismului, ne 
aducem contribuția la dezvoltarea con
tinuă a teoriei revoluționare a proletaria
tului — armă invincibilă în mina forțe
lor progresiste de pretutindeni, în lupta 
pentru eliberarea națională și socială, 
pentru victoria comunismului în lume. 
(Aplauze puternice, îndelungi).

Stimați tovarăși,

Jubileul de aur al partidului a devenit 
cea mai scumpă sărbătoare a întregului 
nostru popor. Se poate spune că nu există 
cetățean al României care, intr-un fel sau 
altul, să nu-și fi manifestat dragostea și 
încrederea în partid, în Comitetul său 
Central. (Aplauze). Aceasta reprezintă cea 
mai grăitoare dovadă a legăturilor indi
solubile dintre partid și popor, a faptu
lui că Partidul Comunist Român s-a iden
tificat întrutotul cu năzuințele națiunii 
noastre socialiste. întregul popor înțelege 
că tot ce am realizat In anii construcției 
socialiste, viitorul luminos ce se deschide 
națiunii noastre pe drumul comunismu
lui, libertatea și independența patriei sînt 
asigurate numai de partidul nostru, de 
politica sa marxist-leninistă. (Aplauze pu
ternice).

Partidul intră în a doua jumătate a unui 
secol de existență mai puternic și mai 
unit ca oricînd. Vigoarea și tinerețea 
partidului sînt la fel ca și ale anotimpu
lui în care s-a născut. El este veșnic tînăr 
și devine an de an tot mai viguros de
oarece își trage seva dătătoare de viață 
din legăturile indestructibile cu poporul, 
cu glia strămoșească, din concepția des
pre lume și viață a clasei muncitoare — 
materialismul dialectic și istoric. ^Aplauze 
puternice). Partidul se reînnoiește an de 
an prin zecile de mii de noi membri ti
neri. promovînd cu curaj noul, bazîn- 

du-și politica pe ccic mai noi cuceriri alo 
științei, pe realitățile patriei noastre.

Pentru a râmîne veșnic tînăr, pentru 
a avea, cum se spune în poveste, o tine
rețe fără bătrînețe, partidul va trebui să-și 
întărească necontenit legăturile cu po
porul, cu viața, servind ferm, prin în
treaga sa activitate, intereselor vitale ale 
națiunii noastre socialiste, cauza colaboră
rii libere între popoare, cauza comiinis- 
tnului. (Aplauze puternice, prelungite).

Această minunată sărbătoare este, s-ao 
puica spune, o piatră de hotar atît în 
istoria partidului, cît și a patriei noastre 
socialiste. Este o coincidență fericită că 
partidul își inaugurează cea de-a doua 
jumătate de secol o daft cu intrarea Ro
mâniei într-o nouă etapă de dezvoltare.

In perioada care vine, partidul are me
nirea dc a conduce poporul pe drumul 
luminos al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pregătind trecerea 
la realizarea societății comuniste. Tn acest 
moment solemn, partidul. Comitetul său 
Central, făgăduiesc întregului popor ca 
vor face totul pentru a realiza mărețul* 
program de bunăstare si fericire al ma
selor largi populare. (Aplauze puternice, 
îndelungate) Așa cum avem încredere, 
cu an de an va veni primăvara, tot așa 
ne exprimăm încrederea fermă în viito
rul fericit, în destinul nemuritor al na
țiunii noastre socialiste (Aplauze puterni
ce, prelungite).

In ce mă privește, puteți fi siguri, dragi 
tovarăși și prieteni, că întreaga mea viață 
este închinată poporului pe care îl voi 
servi cu credință în orice împrejurări, 
cauzei partidului, cauzei comunismului/; 
(Aplauze puternice, îndelungate: în-’ 
treaga asistentă. în picioare, scandează 1 
Ceaușescu-P.C.R.).

Să ne luăm cu toții angajamentul de a 
munci astfel îneît să merităm încrederea 
partidului șl poporului Numai așa ne 
vom îndeplini îndatorirea de comuniști. 
Numai astfel vom contribui la ridicarea 
patriei, la asigurarea viitorului ei lumi
nos. Numai așa urmașii vor putea vorbi 
cu mîndrie desorc noi. (Aplauze puternice, 
îndelung repetate).

Trăiască Partidul Comunist Român —* 
forța conducătoare a poporului nostru pe 
calea unei vieți îmbelșugate și libere!, 
(Aplauze puternice, prelungite: sc scan
dează îndelung P.C.R.. P.C.R.).

Trăiască eroicul nostru popor, națiunea 
noastră socialistă ! Trăiască scumpa noastră! 
patrie, Republica Socialistă România! 
(Urale puternice, aplauze îndelungate).

Trăiască unitatea țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor antiimperialiste! (Aplauze 
puternice, prelungite, urale).

Trăiască prietenia și colaborarea între 
popoare ! Trăiască oacea 1 (Asistenta, în 
picioare, aplaudă minute în șir: în sală 
răsună puternice urale. Se ovaționează 
puternic pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu)

Adunarea festivă din Capitală
(Urmare din pag. 1) 

cipa cu pasiune și înaltă res
ponsabilitate patriotică la ela
borarea și traducerea in via
ță a politicii Partidului Co
munist Român, inălțînd pe 
pămîntul patriei noastre edi
ficiul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Erau de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați in Republica Socialistă 
România.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al

In sala Palatului Republi
cii Socialiste România â avut 
loc vineri seara spectacolul 
de gală, organizat cu prile
jul semicentenarului Parti
dului Comunist Român.

La spectacol au asistat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
cu soția. Elena Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, cu so
ția, Elena Maurer, Emil Bod- 
naraș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin. II ie Verdeț, 
Maxim Berghianu. Florian 
Dânălache, Constantin Dră- 
gan. Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc. 
Constantin Băbălău, Petre 
Blajovici, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Aurel Duca, Mihai

P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

In ovațiile asistenței, la a- 
dunarea solemnă a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România.

Ampla expunere a secre
tarului general al partidului 
a fost ascultată cu profund 
interes de cei prezenți în 
sală, de milioane de cetățeni 
din întreaga țară, prin inter
mediul stațiilor de radio și 
televiziune.

In repetate rinduri, cei pre

Spectacol! de gafâ
Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Carol Kiraly, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, Mihai Te- 
lescu, Tosif Uglar, Richard 
Winter, împreună cu soțiile, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

In sală se aflau, de aseme
nea. vechi militanți ai miș
cării muncitorești din tara 
noastră, activiști de partid și 
dc stat, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, personali
tăți ale vieții științifice, cul
turale și artistice, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
i "‘ tutiile Capitalei.

Au asistat, de asemenea, 
la spectacol, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București, atașați culturali 
și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Apariția în loja oficială 
a tovarășilor Nicolae Ceaușes
cu, Ion Gheorghe Maurer, a 

zenți în sală au subliniat cu 
puternice aplauze și ovații ex
punerea secretarului general 
al Partidului Comunist Ro
mân, omagiind actul istoric 
deschizător de drumuri de la 
8 mai 1921, gloriosul drum 
de luptă și victorii al parti
dului și înfăptuirile remarca
bile obținute in îndelungata 
luptă pentru eliberarea națio
nală și socială, in opera de 
construire a socialismului în 
România, care au adeverit și 
adeveresc, zi de zi, marele rol 
al comuniștilor, al partidului 
lor in viața și destinele po
porului nostru.

celorlalți conducători de par
tid și dc stat a fost întîmpi- 
nată cu îndelungi aplauze de 
asistență.

La spectacol și-au dat con
cursul ansamblurile artistice 
..Doina’ al armatei și „Rap
sodia Română", corul Filar
monicii de Stat ..George E- 
nescu“, corul „Madrigal" al 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu". baletul Opere: 
Române, Studioul cinemato-_ 
grafic „Alexandru Sahia", 
formații instrumentale și de 
dansuri populare din jude
țele Vîlcea, Caraș-Severin, 
Alba, Satu Mare, Olt, Neamț, 
Covasna, Timiș, Constanța, 
Brașov, Teleorman, Dolj, 
laureate la cel de-al 10-lea 
Concurs al artiștilor ama
tori români, maghiari, ger
mani, sîrbi, precum și inter- 
preți de seamă ai scenelor 
bucureștene.

Spectacolul a constituit o

La sfîrșitul expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
minute in șir se înalță sub 
cupola sălii urale și ovații 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul Cen
tral și secretarul general al 
Partidului, pentru eroicul po
por român, constructor al so
cialismului, pentru patria 
noastră liberă și mindră — 
Republica Socialistă România.

In sală răsună înălțător 
imnul de lupta al clasei mun
citoare din lumea întreagă 
— „Internaționala".

(Ager preș)

impresionantă evocare a ce
lor 50 de ani de activitate 

'glorioasă a Partidului Co
munist Român — anii grei 
ai luptei ilegale a partidului 
pentru libertate și indepen
dență națională, insurecția 
armată de Ia 23 August 1944, 
inițiată, organizată și con
dusă de partid, munca pli
nă de avînt pentru edifica
rea României socialiste.

Spectacolul se încheie a- 
poteotic cu un imn închinat 
partidului.

Toți cei prezenți în marea 
sală se ridică în picioare, 
aplaudă îndelung, cu entu
ziasm și căldură, pentru 
Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In încheiere, artiștilor și 
realizatorilor spectacolului 
le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid 
și de stat.

(Agerpres)
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înainte de șut, șeful de schimb Petru Rus din brigada lui Hușan Iosif de la mina Petrila, la un scurt schimb de păreri 
cu ortacii Neghină, Chirică și Fazakas...

Intr-o haină grafică fes
tivă. cu un conținut deosebit 
de bogat și variat, numărul 
5—6 al revistei cultural-știin- 
țifice „SPRE ÎNĂLȚIMI-, a 
Școlii generale nr. 1 Petrila, 
constituie o reușită de pres
tigiu, atestînd saltul calitativ 
pe care l-au înregistrat tine
rele condeie ale elevilor pc- 
trilenj în ultimul timp. De-

„Spre
dicat glorioasei aniversări a 
Partidului Comunist Român, 
acest număr dublu se deschi
de simbolic cu poezia „Iți 
mulțumim, partid iubit" de 
eleva Gabriela Gaia, din cla
sa a VIII-a, în care sînt ex
primate sentimentele de re
cunoștință ale copiilor pen
tru viața fericită pe care o 
trăiesc astăzi în patria noas
tră. Alte materiale vorbesc 
despre prezența în mijlocul 
pionierilor a conducătorilor 
locali de partid și de stat, e- 
moția celor mai proaspeți u- 
teciști în momentul primirii 
lor în organizație, activitatea 
interesantă depusă în cadrul 
cercului de zoologie al școlii, 
emoțiile și deliciile „Carna
valului mărțișorului" etc.

O rubrică inspirată este „In 
cinstea semicentenarului" un
do sînt prezentate cîteva din 
activitățile cele mai intere

sante organizate de elevii și 
profesorii școlii în întâmpina
rea zilei partidului. Rubrica 
de încercări literare reține a- 
tenția prin numeroasele po
ezii. atît în limba română 
cît și în limba maghiară, pe 
care le cuprinde și dintre 
care mai reușite sînt ..Parti
dului" de Constantin M. Moa
că, „Gînd" de Eugenia Do-

înălțimi" nr. 5-0 ;
dică. „Mama", de Mirela Mî- 
hăiescu, „Greierul" de Lidia 
Hâțegan ș.a. Iată mai jos 
frumoasele versuri ale po
eziei „Gînd" ; „Aș vrea să 
cioplesc în stâncă/ Nume 
scump—Partid — părinte.../ 
Inima să-mi las adîncă,/ In- 
crustată-n stei fierbinte/. 
Și-an de an, cu nemurirea/ 
Pe al țării cer albastru/ Să-ți 
măsor nemărginirea/ Să te 
știu al vieții astru".

Alte compartimente ale re
vistei cuprind materiale ca
re evocă mari personalități 
(Nicolae Bălcescu, Aurel 
Vlaicu), evenimente, istorice 
cruciale (războiul de indepen
dență, luptele de la Mărășeșli, 
actul de la 23 August 1944), 
momente din istoria luptelor 
revoluționare ale minerilor 
din anii crizei economice din 
1929— 1933, apoi curiozități 
din lumea plantelor și ani

malelor, probleme de pers
picacitate etc. etc. Această 
succintă trecere în revistă a 
sumarului ne poate forma o 
părere privind preocupările 
deosebit de variate și serio
zitatea copiilor care, sub în
drumarea profesorilor, au al
cătuit numărul festiv. A fost 
mult îmbogățit compartimen
tul dedicat acțiunilor din 

școală. evitându-se caracterul 
de magazin remarcat cu alb 
prilej și imprimîndu-se pa
ginilor o pregnantă originali
tate. Au fost diversificate și 
genurile publicistice abordate, 
deși în această privință mai 
sînt posibilități încă nefolo
site. Lipsesc, astfel, interviu
rile cu personalități locale, 
cu oameni de știință și artă, 
anchetele în rîndul elevilor 
despre diferite probleme ca
re îi frămîntă.

Prin recentul număr 5—6, 
revista școlară „Spre înălțimi" 
— prima publicație de acest 
fel din Valea Jiului, aparți- 
nînd unei școli generala —
s-a impus ca o revistă de ți- ț 
nută. cu un bogat conținut |
educativ. Este o reușită care ț
se cere a fi confirmată și în »
viitor. ?

O. P, | }
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Centre pentru 
echipele de 
intervenții ale 
sectoarelor I.G.L.

In scopul îmbunătățirii sere 
viciilor către populație și li
chidării cu operativitate a even
tualelor deranjamente surveni
te la instalațiile sanitare sau 
la rețeaua de încălzire centra
lă, I.G.L. Petroșani a luat mă
sura înființării unor centro 
pentru echipele de intervenții* 
în localitățile Petroșani. Lupeni, 
Vulcan, Petrila. La Petroșani —• 
centrala termică nr. 3 ; Lupeni
— blocul 8 turn : Vulcan —< 
punctul termic nr. 3; Petrila
— centrala termică nr. 2.

La orice oră din zi și din 
noapte, echipele de intervenții 
pot fi solicitate pentru înlătu
rarea unor avarii sau deranj 
jamente.

-----4-----

S-a deschis 
„Șantierul 
tineretului 
de la U.U.M.P."

Prin muncă voluntară, u- 
teciștii de la U.U.M.P. par
ticipă la amenajarea a două 
bazine pentru înot, situata 
în apropierea fostei uzine e- 
lectrice Petroșani—Triaj, (n 
cadrul acestei acțiuni se vov 
curăța bazinele vechi ș se 
va amenaja terenul din jur, 

_ prin nivelare șl gQzonare.
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JONCȚBUtNIEA
Prietenul meu, inginerul, mi se destăinuia deunăzi : 

„S-a-ntîmplat chiar in ajunul sărbătorilor <lc iarna. Mă a- 
Jlam in biroul sectorului, aplecat peste masa scundă, aglo
merații de hărțile mi stadiul curent al lucrărilor. Ochii mi 
se pironiseră — de cit timp ? — pe un fragment de linie 
roșie, cit mucul țigării... Acolo, în capătul ei suspendat, tre
buia să aibă loc joncțiunea... Era necesar ca suitorul in 
săpare să intercepteze galeria transversală principală, și 
asta neîntirziat, altfel producția cerută nu se putea extra
ge, să fi stat și-n cap. și ne pindea un revelion de toată 
minunea... Ca izvorul bogat de cărbune, încremenit unde
va deasupra, să se descătușeze, aveam nevoie de oameni 
care să intre la front in schimburile următoare, adică in 
ziua lor liberă de duminică cu alita nerăbdare așteptată. 
Brusc, am tresărit... O mină mi se așezase pe umăr, ca o 
aripă, parcă onumr să-mi dea puterea ca să mă înalț peste 
impasul clipei. Secretarul de partid (am uitat să-fi spun 
eă-i im|x"irtășiscm neliniștea...), alături, inii suridea : „l-am 
chemat" ..Ușa se deschise și cițiva șefi de brigadă, dintre 
cei mai vechi, oameni de nădejde, comuniști încercați in 
asalturile repetate asupra straielor îndărătnice se apropia
tă, in foșnetul știut, ca de pădure cu trunchiuri uriașe. 
Le-am explicat, doar. Nu le-am cerut să vină, simțeam 
că nu am întregul drept, și mai ales atunci, s-o [ac. /I 
doua zi, in zori, am sosit la mină cu inima strinsă. Nu-s 
prea sentimental, dar știi, oare, ec-am simjit cind i-atn ză
rit echipați de șut, absolut pc toți ? Ori mă crezi, ori nu. 
dar erau și dintre cei bolnavi... La cheful trăznet de Anul 
nou, chestia cu joncțiunea era, deja, fumată cum se mai 
zice. Nimeni nu mai pomenea de ea. Dar vezi, cu mine-i 
altceva, nu-s in stare s-o șterg din memorie..."

...Un pic poet, prietenul meu inginerul. Dar mi-e jdrag 
așa cum e.

T. MORAR

Pași uriași înainte pe drumul nostru
Servirea omului, realizarea 

bunăstării lui, crearea unor con
diții de viață materială și spi
rituală tot mai bune pentru în
tregul popor — iată supremul 
țel a) politicii partidului nos
tru. Spunem cu convingere a- 
dîncă despre partid că este în
truchiparea celei mai înalte 
conștiințe, a înțelepciunii și 
responsabilității majore față 
«te trecutul, prezentul și vii
torul poporului român. Această 
adîncă convingere are 'a bază 
«ca mai solidă temelie, temelia 
faptelor, a realităților ce ne 
înconjoară, realitățile vieții 
noastre luminoase de azi și 
de mîine. Să privim in jur și 
să comparăm. Ce a fost această 
■țară ° Ce viață a trăit poporul 
ei ? O țară ..eminamente a- 
jfricolă** situată la periferia 
civilizației, un popor crunt 
exploatat, asuprit și jignit în 
diinto sa. menținut în înlune- 
aicul ignoranței — acestea sînt 
„realizările* regimului burghe- 
zo-moșieresc de tristă amintire. 
Și re perspectivă ne-a oferit 
acel regim? Perspectiva unei 
permanente slab dezvoltări, a 
unui decalaj enorm față de 
țările civilizate, a unui nivel 
de viață mizer pentru majori
tatea populației. S-a încercat 
să ni se insufle convingerea 
propriei noastre neputințe, a 
..sorții hărăzite de destin”. a 
acțiunii unor legi implacabile 
care r,e împingeau la îrapoie-
re

Ne mîndrim astăzi că Ro
mânia socialistă a ieșit din 
cnonimart ți prin reaBzăriSe 
sale constituie exemplu pen
tru multe alte popoare. Rea
lizăm unul din cele mai ridi
cate ritmuri de dezvoltare din 
lume. Dispunem astăzi de o 
industrie modernă în continuă 
«dezvoltare care, în anul 1970. 
» realizat producția echivalentă 
• întregului an 1938 numai în 
22 de zile. Agricultura tării 
«oastre a cunoscut o continuă 
dezvoltare ș» modernizare. 
Știința și cultura an atîns^ un 
nivel deosebit de în31!. S-au 
făcut pași uriași în creșterea 
nivelului de trai a) întregului 
popor. Prin realitățile din ul
timul sfert de veac, poporul 
»omân a spulberat toate teoriile 
despre lipsa de perspectivă a 
dezvoltării industriale în lain 
noastră, despre soarta ce ne-ar 
fi fost hărăzită de a ne tîrî în 
urma țărilor dezvoltate, de a 
rămîne o tară ..eminamente 
agricolă”.

Cel care ne-a arătat drumul pe 
r-are sâ mergem, cel care a prefi
gurat perspectiva strălucită pe 
care o are România socialistă, 
cel care ne-a demonstrai Ș> 
ne-a convins că avem ba?a

Dr. ing. Petru ROMAN 
director general al Centralei cărbunelui 

Petroșani

materială și capacitatea nece
sară. cel care ne-a mobilizat 
și însuflețit este Partidul 
Comunist Român. Partidul ne-a 
îndrumat pașii, ne-a condus 
cu succes pe drumul strălucit 
al construcției socialismului în 
patria noastră, a stabilit și ne-a 
indicat sarcinile șl obiectivele 
principale în fiecare etapă de 
dezvoltare. Grija deosebită 
pentru destinele poporului nos
tru. înțelepciunea șl clarv’ziu- 
nea partidului s-au manifestat 
fn mod strălucit în politica 
marxist-leninistă de industria
lizare socialistă a tării, de dez
voltare și modernizare a agri
culturii. Această dezvoltare es
te asigurată prin realizarea 
unui raport just între fondul 
de acumulare și fondul de 
consum. Congresul cal X-lea al 
partidului, stabilind o reparti
zare de 28-30 la sută din ve
nitul national pentru reproduc
ția lărgită, a creat condițiile 
în cincinalul '97- —1975 pentru 
dezvoltarea în ritm susținut 
a întregii economii, pentru 
progresul economic și social 
al tării. Politica științifică clar
văzătoare a partidului în do
meniul investițiilor a asigaiat 
o dezvoltare armonioasă a tu
turor ramurilor industriale a 
tuturor reemnr’or patriei noas
tre.

Și în Valea Jiului, important 
centru carbonifer al țării, sînt 
evidente roadele politicii înțe
lepte a partidului de valori
ficare intensă a bogățiilor na
turale ale tării, de asigurare 
a bazei materiale pentru dez
voltarea ramurilor de bază ale 
industriei.

In contextul obiectivelor ge
nerale ale politicii de Indus
trializare socialistă, o impor
tanță deosebită s-a acordat mi
nelor din Vglea Jiului, aîocîn- 
du-se fonduri de investiții tot 
mai sporite de la an la an, de 
la c-încHial la cincinal în sco
pul dezvoltării minelor exis
tente. creării de noi capaci
tăți. modernizării întregului 
proces de extracție și prelu
crare. ridicării nivelului tehnic 
al producție5, reducerii necon
tenite a efortului fizic și îm
bunătățirii continue a condi
țiilor de lucru în subteran.

Pentru realizarea acestor o- 
biective, în perioada 1949— 
1970 a fost realizat la minele 
din bazin un volum de inves- 
t‘tii de 7 4.34 milioane lei. Tn 
peisajul Văii Jiului dezvolta
rea mineritului se oglindește 

:n impunătoarele obiective eco
nomice și sociale apărute într- 
un număr incredibil de mare. 
Spațiul îmj îngăduie să amin
tesc doar cîteva din acestea. 
Au fost redeschise șl i-edale 
producției minele Vulcan, Lo- 
nea I și Lonea TI, Dîlja : au 
fost deschise cîmpuri miniere 
noi și date în exploatare mine
le Uricani, Paroșeni, Bărbăts- 
ni; este în curs de deschidere 
mina Livez.cni : s-a adîncît 
cunoașterea zăcămîntului în 
zona vestică a bazinului în ve
derea sporirii bazei de cărbune 
cocsificabil. Capacitățile de 
prelucrare a cărbunilor au 
fost modernizate și dezvoltate 
și au fost construite instalații 
noi de preparare și valorifi
care superioară a cărbunelui 
cum sînt preparați,-) și insta
lația de brichetare de la Coro- 
cșli ; se desfășoară susținute 
acțiuni de amplificare și mo
dernizare a vechilor preparQ- 
ții de la Lupeni și Petrila. O 
puternică bază pentru lărgirea 
și adîncirea cercetării științi
fice a fost creată la Petroșani 
în vederea găsirii de noi so
luții de rez,olvare a probleme
lor pe care le ridică dezvol
tarea .și modernizarea mineri
tului nostru ; au fost făcute și 
se fac eforturi deosebite pentru 
realizarea cu forțe proprii a 
utilajelor miniere. dezvoltîn- 
du-se capacitățile Uzinei noas
tre de utilaj minier și creîn- 
du-se fabrica de stîlpi hidrau
lici de la Vulcan.

Aș putea da mii și mii de 
exemple de ceea ce a însemnat 
politica partidului pentru mi
neritul Văii Jiului, pentru mi
nerii noștri. A însemnat un 
salt uriaș făcut în însăși esen
ța muncii minerului; mijloa
celor rudimentare de muncă 
le-au luat locul mașini și uti
laje miniere moderne de înal
tă productivitate. De la aba
tajele de altă dată sărăcăcios 
echipate tehnic, saltul s-a fă
cut la marile abataje frontale 
de astăzi dotate cu complexe 
de susținere, tăiere și transport 
mecanizat, minerii noștri folo
sind azi metode și tehnolog’i 
de extragere a cărbunelui la 
nivelul tehnicii mondiale.

Rezultatul firesc al tuturor 
mutațiilor din viata minelor 
noastre a fost, așa cum era de 
așteptat. creșterea spectacu
loasă a producției de cărbune, 
a tuturor indicatorilor economi
ci. Producția anului 1970 a 
fost de 4.5 ori mai mare deeît» 

cea din anul 1945. In procent 
minele din Valea Jiului rea
lizează în numai patru hm: 
volumul întregii producții de 
cărbune a României din. anul 
1938. Edificator în ceea ce pri
vește saltul calitativ realizat 
în mineritul Văii Jiului este 
și faptul că sporurile de pro
ducție se realizează în. prin
cipal pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Compara
tiv cu anul 1955, productivita
tea muncii este în prezent, pe 
ansamblul unităților miniere 
din bazin de 2.5 ori mai mare. 
Dinamica producției și a pro
ductivității muncii la minele 
noastre va urca pe noi cote 
•în actualul cincinal. Ne revine 
sarcina de a da viață hotărî- 
rilor Congresului al X-lea al 
P.C.R.. asigurând creșterea pro
ducției în anul 1975 cu 44 la 
sută față de realizările anului 
1970.

Tabloul minunatelor prefa
ceri ar fi incomplet dacă nu 
aș aminti de transformările ce 
au avut loc în munca mineri
lor noștri, în viața lor. De la 
arhaica lopată la comanda au
tomată a combinelor și com
plexelor de mecanizare, de la 
o muncă de rob lipsită în tre
cut de cele mai elementare 
condiții de siguranță, de la 
o meserie desconsiderată. > la 
meseria de mecanizator 2pd- 
ner, de la viața mizeră ’I și 
plină de griji la o viață în
destulată în apartamente con
fortabile — iată drumul me
reu ascendent și luminos stră
bătut de oamenii romelor din 
Valea Jiului în anii construc
ției socialiste! Sînt fapte, sînt 
lucruri. sînt certitudini care 
grăiesc de la sine despre înal
tul umanism al telurilor poetici’ 
partidului nostru.

Ne mândrim cu rezultatele 
obținute. Avem satisfacția par
ticipării, sub conducerea și în
drumarea organelor ?i «rgajii- 
zațiilor de partid, la traduce
rea în viață a politicii parti
dului nostro de construcție a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Ne exprimăm 
din adîncul inimilor atașamen
tul nostru profund față de par
tid, de Comitetul său Central, 
în frunte cu secretarul .gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
față de politica partidului de 
ridicare a României pe noi 
trepte ale dezvoltării, spre cul
mile civilizației și bunăstării 
poporului nostru. Cinstim cea 
de-a 50-a aniversare a parti
dului muncind cu și mai mul
tă dăruire pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcini
lor ce ne revin în cincinalul 
actual.

O dată cc studentul-miner 
din fața mea, în anul V la 
J.M.P., cursuri serale, sc afla 
tocmai în febra întocmirii 
proiectului de transport, l-am 
întrebat așa cum l-ar ches
tiona la seminar, intr-un mo 
mont de „rclache”, asistentul ;

— Spune-mi, Ion Vasile. 
după ce vei termina institu
tul, care ți-c gîndul ?

— Sînt de 15 ani la mina

IZVORUL
Petrila și am ajuns șef de 
brigadă prețuit, stimat. N-are 
rost să plec în altă parte. 
Aici am crescut, aici vreau 
să rămîn... In oricare clipă 
simt că mina are nevoie de 
mine, că efortul meu și alor 
mei. aoolo jos. la front unde 
sc decide totul, este necesar.’ 
ca aerul și apa.„

Și mineru l-student, de data 
aceasta, îmi vorijește cu glas 
coborit, cu vorbă întretăiată, 
dar fermă, dc el (.eu știu, 

Comuniști la locul 
unde se hotărăște 
destinul producției

poate-i și meritul meu, însă...**) 
.și mai cu seamă de oame
nii din brigadă (.„totul e 
sprijinul, înțelegerea perma
nentă pe care le am de Ia 
ei...*), de comuniștii Ștcfao 
Purice (.primul șut la mine 
l-a făcut...*1), Vasile Nichita

UN REPER POSIBIL
Cunoscîndu-ne mai de mult, 

intrînd deci ,ex-abruplo” în 
confesiuni, comunistul con
structor Nicolae Sasu. șeful 
șantierului nr. 1 T.C.H. Pe
troșani, mi-a destăinuit, prin
tre altele, și crezul vieții 
sale t

— ...Cînd începe construi
rea unui cartier nou, simți că 
te cheamă ceva ce-ți răsco
lește ființa, ai certitudinea 
că neapărat e necesară pre
zența ta acolo, că fără tine 
n-ar exista mulțumirea de a 
fi contemplat blocul, peste 
cîteva zile, cum se ridică, 
cum crește din temelie... Su
fletește, ne pare rău puțin, 
cînd e gata un bloc, un e- 
dificiu, cînd ne despărțim de 
ceva care ne-a aparținut pînă 
atunci, -pe care l-am iubit... 
Dar, tre<*e totul cînd vezi 
timpul înainte și-s două re
pere de pornire—

Instantaneu de la expoziția de filatelie organizată în cinstea semicentenarului P.C.R. 
de Asociația filatelică Petroșani. Foto 5 1. LICIU

(„...activ, nevoie marc...*), 
loan Dupir (organizator de 
talie, cc mai..."). Aurel Blagn, 
șeful de schimb, și-a expri
mat, nu dc mult, dorința să 
intre în rîndurile partidului 
(„toți îmi sînt apropiați, dar 
cu cl e altceva, aș dori să mă 
urmeze la șefie, vreau ca bri
gada să rămînă ceea cc e, 
o familie închegată» compac
tă...14).

I

BUCURIEI
— Mi-a plăcut să-mi, crose 

oamenii'
Cîl de cald au sunat aceste 

vorbe pline pe buzele omu
lui. i omunistului Ion Vasile I

Intr-adevăr, fără minerii 
destoinici care s-au înălțat și 
sc ridică lingă umerii lui, ar 
mai fi fost posibil ca din 
„gura" abatajului cameră 1 
est, din sectorul I, să se 
scurgă către ziuă aproape 
1 000 de tone mai mult decît 
prevedea datoria, numai de 

1
I
I

I 
I 
i
I 
I
I 
I 
I

la începutul acestui an ? [j
M-a mîngîiat, cu o undă | 

de răcoare, uimitor de proas- i 
păta, izvorul bucuriei, des- I 
coperit înlr-un loc neasemuit I 
de sub soare, și de ortacii lui ■ 
Ion Vasile...

I

In timp ce-mi vorbește de 
oamenii vrednici cum sînt I 
cei ai Iui Dumitru Poslolache I 
sau Marin Rădulescu, să zi- I 
cern, care executau ultimele | 
finisaje la cele 100 de apar- i 
tamente cît înglobează blo- | 
curile D2—1, E13 și tronso- > 
nul A -din H3—1, ale cartie- I 
rului Aeroport IV, realizate ! 
cu devans de termen în cin- I 
stea jubileului partidului, îi * 
privesc tîmplele argintate în I 
cei peste 20 de ani de con- I 
structor numai în Valea Jiului. I

...Și mă obsedează, ca un | 
laitmotiv peisislent, cuvinte- i 
le •: «...Dar trece lotul cînd | 
vezi cîmpul înainte și-s două . 
repere de pornire...** !

Cu siguranță, unul dintre 
posibilele repere l-aș numi < I 
cîntecul dintotdeauna al dă- • 
ruirii pentru alții... j

Traian MILLER I

Partidului 
cinstire

De 50 de ani Partidul Co
munist Român este ajHirăto- 
rul intereselor fundamentale 
ale poporului, condueindu-l 
cu clarviziune pe drumul so
cialismului și < omunismxdui, 
spre înflorirea neîncetată a 
patriei, spre progres și pros
peritate.

7,ilele care au precedat săr
bătorirea gloriosului semicen
tenar au constituit prilejuri 
de evocare a unor momente 
esențiale din activitatea 
P.C.R., in această zonă cu un 
trecut glorios de luptă revo
luționară și de impresionan
tă exprimare a atașamentului 
față de partid. Sugestiv in a- 
cens sens este faptul e- 
levii, tinăra generație din 
școlile Văii Jiului, îiur-un fi
resc elan de cunoaștere a is
toriei partidului nostru, au a- 
vut numeroase intilniri eu 
veterani ai luptei din ilega
litate, cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid. Toa
te aceste entuziaste intilniri 
s-au încheiat cu frumoase ser
bări (de pildă programul ar
tistic al elevilor de la Școala 
generală nr. 4 Petroșani}.

Grija pentru copii este o 
preocupare constantă și bogat 
ilustrată in fapte a partidu
lui Ea este prețuită de tinăra 
generație care se pregătește 
sirguincios pentru viață nu 
numai prin frumoase rezul
tate la invățătură, ci yi prin- 
tr-un continuu autoefort de 
modelare a personalității. In- 
lilnirea piotiierilor și școlari
lor cu ilegaliști și secretaria
tul Comitetului municipal de 
partid (intilnire ce va avea 
loc astăzi la Casa de cultură 
din Petroșani) este grăitoare 
pentru educația ce se reali
zează zi de zi in școli. Spec
tacolul bogat ce-l vor prezen
ta ca un omagiu adus Parti
dului Comunist Român relie
fează aptitudinile. înclinațiile 
și talentul elevilor, calități 
ce se împletesc intr-un tot 
armonios cu dragostea lor 
pentru partid. Un cald o- 
magiu adus semicentenarului, 
a fost și seara de poezie, crea
ție personală, a elevilor de la 
cercul literar al Liceului din 
Vulcan

In Petroșani a avut loc joi 
seara o sesiune de comuni
cări științifice susținute de 
elevi ai liceelor teoretice. 
Amintim ..Istoria mișcării 
muncitorești și democratice 
din țara noastră pină la 

(Marca Ilie și Bălănes- 
cu llie — Petrila). .Momente 
din istoria P.C.R. in anui

K_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

l'.)24" (Raczek Zoia și Veles- 
cu Ana — Lupeni) și „Lupta 
revoluționară a minerilor Văii 
Jiului sub conducerea P.C.R. 
in perioada de început a cri
zei economice din 1'123—1933" 
(llieș Graziela ,i Pătrașcu 
Carmen — Petroșani), lucrări 
ce dovedesc ajilutițiile elevi
lor pentru studiu. Sesiunea 
organizată de vomilet-ul mu
nicipal U.T.C. a hiat sjirșit 
cu concursul de recitări (faza 
municipală) „Slavă partidu
lui", la care s-au remarcat 
elevii Andreea Petrescu, Au
relia Cișmîleanu și Carnum 
Pătrașcu ce se vor prezenta 
și la faza județeană.

Artiștii plastici din Valea 
Jiului, itrofesioniști și ama- 
tori, au organizat expoziții 
in cinstea semicentenarului. 
Cercul de artă plastică de la 
clubul din Ijujjeni expune o 
relrospeclivă cu lucrări de 
pictură și grafică inspirate 
din lupta și acUvilalea co
muniștilor. Ia Casa de cultu
ră din Petroșani se află ex
pozițiile de metaloplaslie, de 
basoreliefuri miniaturale in 
lemn și semnificativa expozi
ție a artiștilor plastici «i fi
lialei U.A.P. Sini excelente 
prilejuri de cunoaștere a u- 
nora dintre cele mai repre
zentative creații ale plasticie- 
nilor din Valea Jiului și de 
constatare a frumosului ar
tistic local. Deosebit de grăi
toare este și expoziția de fi
latelie a cercului .Minerul" 
din Petroșani.

ieri seara, la Petroșani yi 
Vulcan, au avut loc intilniri 
ale oamenilor muticii cu re
prezentanți ai conducerii or
ganizației locale de pârliți, 
încheiate cu spectacole festi
ve omagiale. Pe scena Casei 
de cultură a fost prezentat 
un montaj muncal-dramatic 
evocator, dansuri și soliști de 
muzica populară, cor și or
chestră simfonică, orchestra 
de muzică populară, specta
col complex susținut de ar
tiștii amatori ai Casei de cul
tură și ai Școlii populare de 
artă din Petroșani.

Numeroși oameni ai muncii 
au asistat la aceste bogate 
activități cultural-artistice de
dicate gloriosului eveniment 
sărbătorit astăzi. Aceste ma
nifestări, care mărturisesc vi
talitatea artei noastre con
temporane, reunite sub sem
nul aniversării semicentena
rului P.C.R., vor continua în 
Valea Jiului astăzi și miine.

T. SPATARU

Întîlnire 
emoționantă 
cu tovarășul 
Ștefan Mușic
In cadrul manifestărilor or* 

ganizate In întimpinarea se- 
(Bicentenarului partidului, mier
curi a avut toc la complexul d« 
deservire al cooperativei „Jiyr 
din Petroșani (str Nicolae Băl- 
cescu) o întîlnire -u tovarășul 
Ștefan Mușic, membru de par
tid din ilegalitate. Cei peste 150 
de cooperatori prezenți Iii în
tâlnire au ascultat cu deosebit 
interes relatările tovarășului 
Ștefan Mușic despre activitatea 
și lupta comuniștilor din Va
lea Jiului în anii grei ai ilega
lității.

Această întîlnire organizată 
de biroul organizației de bază 
al cooperativei „Jiul” se înscria 
în șirul manifestărilor omagia 
ale prin care oamenii muncij 
din Valea Jiului cinstesc jubi
liara aniversare a 50 de ani do 
la crearea partidului.

f upeni, 1943. Noapte. Cel ur- 
f mărit se strinse ghem pe 

rămășițele împietrite de 
cărbune din corfa strimtă a fu- 
nicularului in care se pitulase. 
Roțile mici ale vagonetului sus
pendat zuruiau metalic pe fu
nia de oțel. Fiu ! Fiu 1

Un șuier ciudat, ‘a un piuit 
de mierlă speriată, fulgeră dea
supra lui. Tinărul scăpase din 
vedere lucrul cel mai impor
tant : să verifice dacă totuși nu 
e urmărit.

Ridică incet fruntea, dar și-o 
aplecă la loc. neobișnuit de re
pede.

O diră de foc [ițnită din altă 
corfă, din urmă. îl vestea duș
mănos de primejdia care-l pin
dea.

Nu e de joacă. Jandarmii, ca
re il urmăriseră pe păinînt, 
l-au ajuns și in aer. Și nu se 
sfiesc să facă risipă de plumb 
și foc. Deci nu e chip să < o- 
boare din corfă prea repede. 
Și manifestele, „fluturașii", tre
buie difuzați cit mai repede. 
Fiu ! Fiu !

JKcum auzea clar jjocnetul 
sec, țișnit o dată cu sno
pul de flăcări din gura 

mică ți neagră a armei.
Tinărul și-l închipuia pe jan

darm încordat, pindind. verde, 
cu pușca la ochi, rezemată de 
marginea vagonetului.

Poate ar izbuti totuși să-l 
păcălească, coborînd />e un stilp 
al funicularului. Ar putea, 
cumva, unde funicularui e mai 
aproape de pămînt, să și sară 

din vagonetul aerian. Deocam
dată insă nu e chip.

Se afla deasupra unor dea
luri golașe, sterpe, la peste 60 
de metri înălțime.

E liniște acum...
Roțile se învârtesc, la fel dc 

sacadat și uniform, fără a scă
dea sau prelungi distanța din
tre urmărit și urmăritori. Ti
nărul își înălță ochii doar o 
idee peste buza metalică. 11 
zărește pe jandarm clar, cu tot 
întunericul nopții. L-a zărit Și 
jandarmul pe el. Acum pune 
arma la ochi. Capul jos !

Prin tăblia groasă, glonțul nu 
poate pătrunde. Deocamdată, ti
nărul rămîne la adăpost, dacă 
nu-și mai saltă capul.

0t ringe <a pe o comoară 
■j săculețul cu manifeste. 

Mintea îi lucrează febril. 
Se apropie de prima colonie 
minieră. O clipă pare că juni- 
cularul se va opri. A sosit mo
mentul. Dar... Poate ar fi mai 
bine să răspîndească chiar de 
aici, de sus, manifestele! Să 
le azvîrle chiar de aici, din cor
fă. Cu riscul de a fi împuș
cat ! Ar fi de ajuns să des
chidă săculețul deasupra colo
niei. Dur dacă, luate de vînt, 
hîrliuțele se vor pierde prin 
păduri, zburind peste case ? 
Oare e bine să facă risipă cu 
materialul partidului ? Nu-i dă 
nimeni arest drept. Cu cile sa
crificii, cu cită cheltuială de 
trudă și singe s-au tipărit a- 
ceste hirtiuțe nu mai mari de-o 
palmă, acolo, în adincuri tăi
nuite de mină ! Ce e de jăcut ? 
Ia să mai încerc o dată pe ur

măritor. Poate va putea coborî 
chiar acum.

Își prinse șapca de cozoroc 
și o inălță deasupra vagonetu- 
lui aerian in care - era pitit, 
plimbind-o dintr-o parte in alta. 
Dar nu mai auzi nici un șuier. 
Pasărea morții amuțise. Mai 
încercă o dală, încă o dată, a- 
celași rezultat.

— Ce-o fi asta ? O cajicană ? 
Și-o fi dat seama soldatul că 
e înșelat ? !

Dinspre cupa urmăritorului 

URMĂRIREA
nu mai pornea nici un semn. 
In schimb, răzbătea pină sus 
de sub funicular, dinspre co
lonie, un vuiet surd. Parcă-s 
glasuri omenești I

— Aha, asta era! De teamă 
n-a mai tras, găinarul...

Pe cărarea șerpuită, prin în
tunericul nopții, pe sub linia 
funicularului se zăresc mișein- 
du-se zeci, sute de bumbi de 
lumină. Unele luniinife sînt sus
pendate chiar și pe stîlpii fu
nicularului, pe picioarele „ca
prelor**. Minerii auziseră impuș- 
(ălurile și ieșiseră in întâmpi
narea celui urmărit, lală-i a- 
cum agitind lămpile către el. 
Auzi și strigăte. Nu înțelegea 
insă ce spun minerii. Tinărul 
le făcu semn cu șapca. Deși 
întunecime, iată că acest gest 
i-a fost zărit. Lămpile mine

rești fi răspunseră cu zecile. 
Auzi și glasuri.

uraj, curaj... Sîntem cu 
line! Cițiva ortaci tre
ziseră întreaga colonie, 

auzind împușcăturile ințelese- 
seră că un om este pe cale să 
fie asasinat.

— Curaj, curaj... Sîntem cu 
tine !

Oamenii alergau pe sub fu
nicular, in direcția tn care tl 
ducea vagonetul de oțel pe li-

Irimie STRĂUȚ

năr. Stelele-lămpi străluceau 
tot mai intens, ca niște licu
rici mari. Cind corfa ajunse 
in dreptul primei capre, pe ca
re erau cățărați ciorchine mine
rii, cu felinarele agățate de 
piept, să vadă mai bine ce se 
petrece in vagonetul aerian, 
auzi glasuri 1

coboară aici! Noi 
ajutăm ! Dar tină- 
n-avea voie să riș

te. Trebuia sâ țfărăsească va
gonetul mai aproape de casele 
coloniei. Va sări pe sita de si
guranță, care-i întinsă protec
tor deasupra așezării minier.e.

Citeva glasuri de jos il fă
cură să rudă că judecase bine :

— Nu le pripi 1 Ai timp să 
te dai jos mai încolo, la site ’

și

Aburind ajunse deasupra co-
I. loniei. Cu săculețul pre

țios in mină își făcu vînt 
țișni afară din corfă. Sita 

de oțel il primi și-l arutică de 
cîteva ori in aer, ea plasa de 
sub cupola unui circ pe un 
acrobat care a scăpat trapezul 
din mii ni. In fracțiunea de se

cundă cît săltă in aer. îl zări 
ca prin ceață pe jandarm, să
rind din corfă și alergind spre 
el pe plasa de oțel, săltind 
ciudat, ca o păpușă mînuită cu 
sfori. Sprijinindu-se in podul 
patinelor, cu un efort de vo
ință, tinărul zvîcni in picioare 
și o luă la goană pe împleti
tura de oțel spre prima capră. 
Nici nu mai căută scara, ci își 
dădu drumul direct pe stilp, 
cuprinzindu-1 in brațe ca pe un 
copac. Cind atinse pămîntul cu 
talpa, căzu capela jandarmului 
ivindu-se sus, pe sită, li văzu 
apoi tălpile de la bocanci bă
lăbănind pe lingă stilp, in 
timp ce cobora să-l ajungă. Dar 
jandarmul intirziase și de data 
aceasta. Tinărul se pierdu in 
curtea casei unui miner. De 

aici, sări gardul și țișni în stra
dă, amestecindu-se in forfota 
oamenilor sculați în miez de 
noapte.

Citeca brațe se întinseră spre 
ortac, ocrotitor.

— Ascunde-te la noi, pină 
mîine.

Dar el nu le răspunse. încre
menise în mijlocul străzii.

— Fluturașii ? Unde si»U 
.fluturașii” ?!

Și-aduse aminte că ultima 
dată îi adusese la el cînd in- 
călecase marginea corfei. Și-i 
simțise în mină și-n aer. Apoi, 
zăpăcit de izbitura căzăturii și 
de tremurai silei, buimăcit de 
apariția neașteptată a jandar
mului in spatele său. îi arun
case în grădina de sub funi
cular. Trebuia deci să se intoar- 
oă dujxi ei. Dar s-o facă insă 
cu băgare de scamă, să nu-l 
mai zărească jandarmul.

Cu pași ușori se inapoie din 
drum și, prin aceleași curți, se 
întoarse spre capra funicularu
lui. Nu-i fu greu să găsească 
săculețul. Bucuros că manifes
tele n-au ajuns in mina duș
manului căută scara stilpului 'de 
funicular și se urcă înapoi pe 
sita de siguranță. Aici așteptă 
primul vagonet aerian și se 
cățăra în el. Acum își conti
nua călătoria la înălțime, mai 
sigur pe sine. Jandarmul nu se. 
mai redea. Cind ajunse deasu
pra străzii principale a colo
niei de mineri, desfăcu să<m- 
lețul și strigă prin aerul clar 
al începutului de dimineață.

— Tovarăși, prindeți .flulu- 
»așii !’^

aruncă doar cîteva zed de 
manifeste spre minerii 
de pe străzi. Printre cei 

care se repeziseră să le prin
dă, tinărul recunoscu și pe jan
darm. li văzu intorciiulu-se 
spre funiculai*... De acum nu 
se nuri temea de el.

„Pînă va urca jandarmul, fu- 
nicularul mă va trece de colo
nia Ștefdn, mă ra duce și peste 
gura minei... Și pină atunci 
toți „fluturașii" vor zbura spre 
florile care-i așteaptă...

Iată, colonia Ștefan a rămas 
in urmă, ințesută de o ploaie 
albă, lină...

Deasupra gurii minei, ploaia 
de manifeste s-a întețit, sco- 
țind din camerele de sortare a 
cărbunelui, de sub gurile de 
buncăr zeci de brațe negre, re
pezite să culeagă mesajul /xtrli- 
dului.

^ăculețul e gol. In dreptul
■ > primei case, tinărul sc 

săltă pe marginea va- 
gonetului aerian. Se pre
gătește să-l părăsească. Caută 
din nou scara de contrai a ca
prei funicularului. își face vînt. 
O clipă balansează in aer. Se 
simte atit de bucuros că și-a 
îndeplinit sarcina... Fiu ! Fiu !

Balansul 
curmat 
rotit și

tinărului 
uimit. Cerul 
s-a tulburat

s-a 
s-a 
in

ochii săi. Printre .fluturașii" 
albi, plăpinzi, care plutesc a- 
lene spre pămînt, trupul tină- 
rului a fulgerat, în cădere, cu 
miinile întinse — aripi desfă
cute de vultur lovit iu plin 
zbor.

Expunere
împlinirea unc) jumătăți 

de secol de la crearea Parti
dului Comunist Român a f<>st 
sărbătorită de cetățenii d n 
Dealul Babii intr-un cadru 
festiv la căminul cultural. 
Cu acest prilej cei 86 de 
participant) au ascultat cu â- 
tenție expunerea „50 de «ini 
de luptă sub gloriosul steag 
a) partidului*, făcută de to
varășul loan Hațegan, direc
torul școlii generale din lo
calitate. După expunere a 
fost prezentat un program 
cultuial-artistic pregătit de 
formația de amatori a cămi
nului cultura). Publicul a a- 
prc< 't cînlecele patriotice și 
melodiile populare interpre
tate de grupul vocal șl de 
echipa dc fluierași, precum șl 
dansurile populare învârti!;» 
momîrlănească .și Banul Mă
răcine

Nedeie jubiliară
Tinerii din Dealul Babii ;ui 

hotărît să organizeze duminicii 
o nedeie închinată împlinirii n 
50 de anj de la crearea Partidu
lui Comunist Român. Nedoia 
\’a fi deschisă printr-un bo
gat program eultural-arthtic, 
dedicai semicentenarului P.C.R., 
prezentat dc artiștii amatori 
din localitate, după care va 
arma obișnuita petrecere wu 
dansuri și eînteca,
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Ziua aceeaa

Farul 
unui

I
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21,35
21,55
22,10

12,00
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Divizionara B. Știința PetF0J 
șani. joacă mîine pe terenul din 
Petrila. la ora 10 cu Politeh
nica Cluj.

Robinson țl

seară 
Tot ora

a
VIII-a. corpuri geometrice 
probleme

19,10
19,20
19,30 
20,00 
20,15

atita tărie, ce anume le agitase 
neastimpărul ciudat de febril. 
Era acea uriașă for fit care a 
descătușat ființa creatoare și i-a 
cultivat in suflet cele mai pre-

In cinsivu gloriosului semi
centenar al Partidului Comu
nist Român, zilele trecute s-a

10,00
11.30

feminin.. Partenere » FflFCSta A'-> 
rad (campioana neoficială a 
țării pe anul trecut) și Tricoul 
roș» Arad Urmașele Ever au 
prins și gustul' fotbalului...

>—11,00 Teleșeoală 
Matematică — clasa

Recunoștință

in cin- 
semicen-

In campionatul diviziei B se 
consumă mîine etapa a Vt-a. 

Petroșani primește rq- 
U Diversitatea 

școlii sportive,

17,90 Deschiderea 
Emisiune in 
nă

18,09 Hună seara. 
Bună seara.

IZBINZI DE MAI
In primei» 

unităților economice din municipiu au dobîndil noi și va
loroase succese în îndeplinirea sarcinilor de plan și anga
jamentelor de întrecere — adevărate .flori- dc mal răsărite 
din seva vredniciei și dăruirii plenare în muncă a oame
nilor Văii Jiului, în cinstea glorioasei aniversări a Parti
dului Comunist Român

Demaraj spcctaculo 
ici Paroșeni

Cele cinci zi’e d ,1.. > 
mai, la mina Paroșeni s-au 
scurs sub semnul unei entu
ziaste și fructuoase activități 
pe frontul cărbunelui, mate
rializate Intr-un demaraj 
spectaculos al colectivului 
de aici în realizarea sarci
nilor de plan. Pînă ieri dimi
neața. pc graficul de produc- 
bc al nvne» erau consemnate 
» 440 tone dc cărbune extra
se pcsle prevederi. In acest 
fel minerii Paroșeniului au 
îndeplinit și depășit de aproa
pe trei ori angajamentul 
(500 tone) asumat pînă la 8 
Mai.

Colectivul de muncă al 
sectorului II arc partea prin
cipală de contribuție la re
marcabilele succese obținute 
în preajma semicentenarului 
P.C.R.. rcalizînd 1 300 de to-

După ce a încheiat luna a- 
prilie cu o depășire a planu
lui dc producție de 4 000 to
ne calcar metalurgic, colec
tivul de muncitori și cadre 
tehnice a) carierei de calcar 
Bănită continuă seria succe
selor chiar din primele zile 
ale lunii curente. In perioada 
3—7 mai. lucrătorii carierei 
au expediat centrelor siderur
gice alte 530 tone de calcar 
peste prevederi. Succesul. în 
sine, s-a sprijinit pe nreeă- 
tire.n din timp a producției 
ca urmare a reușitei pușcării 
Sn masă efectuată în carieră, 
în ziua de 29 aprilie, și din

de astăzi de pc meleagurile 
noastre, bucuria muncii. 

*«•-»» --------- ----- Multe lucrări au în centrul
deschis, la Pctroșanit in boiul .lor viața ș> activitatea mine- 
Casei de cultură, expoziția de 
pictură cupriozînd lucrări ale 
membrilor filialei locale a 
Uniunii Artiștilor Plastici. 
Cele peste treizeci de tablo
uri. realizate în variate teh
nici și stiluri de creație, 
poartă semnăturile lui Victor 
Sylvester Iosif Matyas, lesif 
TeDmann, Elena Bianu, Eca- 
terina Sylvester Aure) Flo
re» .Horia Pop și Constantin 
Cîrjoi In tonuri vibrante, 
calde, dramatice, artiștii plas
tici petroșăncni surprind as
pecte semnificative din tre
cutul de luptă a) comuniștilor, 
frumusețile naturii, realitățile
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Desebiderea emisiunii — 
Gimnastica dc dimineață 
Matineu duminical pentru 
copii
Adresanții necunoscuți — 
comedie de Remus Nastu 
Viața satului
In reluare la cererea te
lespectatorilor 
Recital Anna Moffo 
De strajă patriei
Emisiune in limba ma
ghiară

15.00 Slavă partidului — Con
cert festiv dedicat semi
centenarului P.C.R.

16.00 Program sportiv 
stea aniversării 
tenanilu: P.C.R.
In cuprins: sosirea șta
fetei festive, atletism, 
gimnastică șj meciul de 
fotbal Steaua — Dinamo 
București din cadrul Divi
ziei naționale A 
Transmisiune directă 
la Stadionul Republicii 

18,50 Simfonia pragheză 
documentar poetic 
Jir» Trnca — în lumea 
personajelor sale 

19,20 Î001 de seri 
19.30 Telejurnalul de 
20.00 Film artistic — 

sui vorbește 
Cu Ed. G.
Jan Arthur

21.35 Gramophon — program 
muzical realizat de tele
viziunea cehoslovacă 

22,00 Telejurnalul de noapte 
22.10 Box : finalele campiona

telor naționale individua
le
înregistrare de la Pati
noarul „23 August".

Deschiderea emisiunii 
Ecranul — emisiune de 
informație si critică cine
matografică
Muzică populară 
Revista economică Tv 
1001 de seri
Telejurnalul de seară 
Film serial „Cavalerul 
Furtună® (VI)
Eminune concurs; Unul 
«Tîn Joi

. o din sporul realizat peste 
sarcini pe ansamblul exploa
tării. Izvorul cărbunelui ex
tras în plus își are sorgin
tea în abatajele frontale de 
pe stratul 15 dotate cu mo
dernele complexe dc mecani
zare Brigada de frontaljști 
condusă de comunistul Con
stantin Zaharia a smuls stra
iului dc cărbune, în numai 
cinci zile, cu ajutorul OMKT- 
ului, 2 500 tone, atingînd pro
ductivitatea de 22 tone/post. 
Un volum dc producție de 
2 200 tone și o productivitate 
de 18 tone cărbune extrase 
pe post au realizat și mine
rii din brigada frontalistu- 
lui Gheorghe Deak care, 
curînd a începui munca 
adâncurile Paroșcniului 
complexul 2 M.K.E.

care a rezultat o producție 
brută de cca. 8 000 — 10 000 
tone calcar, precum și pe 
hărnicia oamenilor colectivu
lui. Din rîndul acestora me
rită consemnate numele ex- 
cavatorișlilor Ianos Bodor, Gb. 
Ceaușu, Vasile Paraschiv, a- 
)e minerilor Ioan Ciomcș, Tă- 
nase Bile, Gh. Ardeleanu, 
Dumitru Vulpe, ale încărcă
torilor Nicolae Achim, Con
stantin Mihăiasă, Ștefan 
Roșea, mecanicilor de între
ținere și electricienilor Petru 
Brînda, Alexandru Sicoș. Pe
tru Oproiu. Petru Vladislav, 
maiștrilor Moise Măgduț, Sa- 
h;n T aslău și Ion Cordei.

rilor din Valea Jiului, fapt 
care confirmă o bună tradi
ție înstăpânită în rîndul cre
atorilor locali încă de la în
ființarea în urmă cu ud de
ceniu și jumătate a cenaclu
lui (devenit astăzi filială) din 
Petroșani. Lucrările din ex
poziție atestă, de asemenea, 
preocuparea continuă a fie
cărui pictor pentru primenirea 
limbajului artistic, pentru do- 
bîndîrea unor noi forme de 
expresie, modeme și origina
le. Expoziția rămfne deschi
să pînă la jumătatea lunii 
mai, urmînd a fi deschisă 
apoi la Hunedoara.

Transmisiune directă de 
Ia Suceava
Tema — Romanul istoric 
românesc
Muzică ușoară 
Telejurnalul de noapte
Fotbal R.D.G. —Iugoslavia 
Campionatul european 
repriza a II-a înregistrare 
de la Leipzig.

Literatura români) — clasa 
a Vill a
Chipul Vilorici Lipan in 
romanul ..Baltagul* de Mi- 
hail Sadoveanu
Biologie — clasa a IX-a, 
Biocenoza alpină 

18,00 Deschiderea emisiunii
Yehudi Menuhin la Bu
curești

18.30 Brățara de aur — emisiune 
concurs
Participă strungari, con
structori, mecanizatori și 
radiotehnicieni din județe
le Sălaj, Sibiu, Suceava, 
Teleorman, Timiș

19,15 Publicitate
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnalul de scară 
20,00 Seară de teatru: Jocul ie

lelor — de Camil Petrescu
22.30 Telejurnalul de noapte
22,40 Program de varietăți rea

lizat de televiziunea polo
neză

O N II IM fi TON
nevrfnd, patina 

timpului își lasă amprenta 
pe viața omului. Mulți dintre 
vîrstnici au însă inima me
reu lînără. sînt mistuițî de 
o Dacără lăuntrică ce nu le 
dă aslimpăr. Despre cîțiva 
dintre vîrstnicii cu inimi ti
nere vreau să relatez în rîn- 
durile ce urmează. E vor
ba de comuniștii organiza
ției de bază nr. 3 cartier din 
Petroșani.

...Vestea câ în orașul în ca
re trăiesc și_. odihnesc se va 
construi un ștrand termoficat 
s-a răspîndit repede. Le-a 
sunat bineînțeles și lor plă-

rul ta auz această veste. Vur 
avea tinerii u» nou mijloc 
de a-și petrece timpul liber 
in mod plăcut. Comuniștii or- ' 
ganizației respective au ho- . 
tărît să-și aducă și ei con- , 
tribuția la amenajarea aces
tui plăcut loc de agrement, 
atît de mult dorit de locui
torii orașului. Zis și făcut. 
S-au dus și au muncit în 
mod voluntar la săpături 63 
dc ore. Mai zilele trecute, zi
arul le-a adus o nouă veste. 
La Petroșani se va construi 
un lac de agrement. După 
ce s-o trasat conturul viitoru
lui lac, primele lovituri de

Deschiderea emisiunii — 
Universal șotron 
Economie, știință, condu
cere
Cum funcționează meca
nismul gestiunii ? Anche
tă Tv
Moment folcloric — Cîn- 
tece și jocuri din Țara 
de sus
Tragerea Pronocxpres 
10(11 de seri 
Telejurnalul de seară 
Reflector 
Teîecînemateea: Podul

Waterloo
Cu Vivian Leigh, Robert 
Taylor — premieră pe 
(ară

22,00 Cadran internațional
22,30 Capodoperele muzicii: Se

renada „Haffner® de W. 
A. Mozart (fragmente) — 
Interpretează orchestra 
Filarmonicii _G. E»’escu*

22,50 Telejurnalul de noapte

18,90 Deschiderea emisiunii — 
Emisiune în limba ma
ghiară

18.30 La volan
18,50 Viața liferar-artistîcă 

Timișoarei
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnalul de seară 
20,00 „Jaguarul" — Reportaj

anchetă
29,49 Baschet masculin: — Ro

mânia — Spania 
Transmisiune directă de 
la Sala Sporturilor Fl«- 
remea

21,55 Flanela sc grăbește
— Film documentar de 
montaj

22,30 Teleglob
— lleidelbergul vechi și 
nou — film documentar

22,50 Telejurnalul de noapte

17,00 Deschiderea emisiunii
— Teleșcoala
— Ciclu de consultații 
pentru examenele de ad
mitere — Chimie: Acizi 
și baze
— Istorie : Pagini de e- 
popee românească 
hai Viteazul

18,00 v aminul
18,40 Lumea copiilor: Scufița 

Roșie și.„ Năzdrăvanii
19,10 Tragerea Loto
19,20 J0U1 de seri
WJO Telejurnalul de seară 
20,00 Reflector
20,15 Film artistic: Jandarmul 

din Saint-Tropez 
Comedie franco-italiană
cu Louis de Funes și Ge
nevieve Grad in rolur 
principate

21.55 Mai aveți o întrebare ? 
București 2 006

22.55 Telejurnalul de noapte

emisiunii 
limba germa-

fetei 
băieți !

19,00 Antologie poetică
19,15 Publicitate
19,20 1 991 de seri
19.30 Telejurnalul de seară 
29.00 Tele-enciclopedia
20,50 Film serial: Incoruptibilii
21.40 „Ud tramvai numit._ 14"

— Spectacol muzical-umo- 
ristic

22.30 Telejurnalul de noapte
22.40 Telesport :

— Avancronică la meciul 
de fotbal Cehoslovacia — 
Rumân ia din cadrul Cam
pionatului european 

23,00 Concert de jazz
— Lionel Hampton la Bu
curești (Iii)
— Cu Illinois Jatquel ți 
Mill Buckuer 

lirnăcop Ic-au dat cei 100 de 
tineri participant) la muncă 
voluntar-patrioticâ.

—ț Ce părere aveți dacă am 
iniția și noi o acțiune patrio
tică’ |a noul obiectiv? — a ve
nit cu propunerea un comu
nist din organizația de bază 
respectivă.

Fdeea e bună și subscriem 
cu toții la ea.

— Atunci pe cînd să ne 
prezentăm la lucru?

De comun acord s-a fixat 
ziu» de 4 mai. ora 9 dimi
neața. în- ziua respectivă, cu 
o punctualitate exemolară, un
sprezece membri de partid,

Generația de cadre militare case a crescut și s-a ma
turizat o dată cu noua noastră armată. întâmpină alături de 
întregul popor, semicentenarul Partidului Comunist Român 
cu profunde sentimente de dragoste și mîndrie de recu
noștință și devotament pentru Partidul Comunist Român, 
educatorul, făuritorul și condu"ătorul armatei noastre popu
lare

Politica militară elaborată de partid, indicarea precisă 
a misiunilor șî sarcinilor în fiecare etapă ne dau nouă, mi
litarilor. siguranță și perspectivă în îndeplinirea îndato
ririlor ce ne revin, ne adînceso convingerea că tot ce fa
cem se contopește cu munca și lupta întregului popor pen
tru propășirea patriei socialiste, pentru apărarea ei.

O înrîurire deosebită asupra militarilor în mobilizarea 
și concentrarea eforturilor lor pentru continua perfecțio
nare a măiestriei militare o exercită faptul că de-a lungul 

Ș ,.anilor. Comitetul Central, secretarul general al partidului, 
Ș tovarășul Nicolae Ceaușescu, se preocupă constant și ne- 

■ mijlocit de problemele militare. Sînlem conștienți de ma- 
$ rile eforturi ale partidului și poporului pentru înzestrarea 
Ș armatei în pas cu cerințele contemporane, de valorile ce 
Ș se investesc pentru a se asigura satisfacerea nevoilor ma-

teriale și spirituale ale militarilor, pentru înflorirea mul
tilaterală a personalității lor umane Răspundem acestei 
griji prin perfecționarea pregătirii militare și politice a 
cadrelor și ostașilor, prin ridicarea neîntreruptă a compe
tențe’ noastre. militare

Purtând în inimi recunoștință nemărginită partidului, 
guvernului- și poporului pentru tot ce au dăruit și dăruiesc 
armatei, militarii nu cunosc îndatorire mai înaltă deeî* 
aceea de a fi întotdeauna gata să-și facă pe deplin și eu 
orice sacrificiu datoria sacră.

Omagiul pe eare comuniștii, uteeiștii, toți militarii- îl 
aduc celei de a 56-a aniversări a Partidului Comunist Ro
mân este hotărârea lor fermă de a răspunde întotdeauna la 
chemările partidului, de a trăi, gîndî și acționa zi de zr ca 
ostași ai partidului.

._____________________________

După înregistrarea unor ade
vărate recorduri, la începutul 
lunii aprilie pe șantierul de la 
Valea de Pești, prin încorpora
rea în viitorul baraj a unui vo
lum de piatră de circa 3 000 — 
3 700 metri cubi. în medie, pe 
un schimb, iată că sfîrșitul lu
nii a adus după sine alte ci
fre. alte recorduri. Media zil
nică a crescut considerabil, în- 
regrstrîndu-se în 2R aprilie, un 
volum de 4 500 mc anrocamente 
încorporat 
schimb.

15,15 f otbal : Progresul 
Rapid. Transmisiune 
la Stadionul Republicii.

17,t)0 Emisiune it> limba ger
mană.

JS.OO Finala concursului „O 
- colul țării in opt luni*
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,20 Telejurnalul de seară. 
20,00 Confesiuni. Mărturisirile 

cîtorva oameni ale că
ror biografii sînt repre
zentative pentru saltul

Știam că trebuie să vină. Do
ream din toată fitnfa mea să 
vină. Și nu oricind, ci cil mai 
repede. Eram conștient că ceva 
se va petrece in mine. Vedeam 
in preajmă oameni harnici, so
bri; oameni demni, curajoși. 
Erau parcă altfel decît ceilalți, 
de citul pentru ei sosise ziua 
aceea. Ceva le răscolise conști
ința ; o frumusețe interioară, 
robustă, le contura mai preg
nant personalitatea. Convinge
rile lor fertilizau mai repede 
și mai durabil, fși rostuiau cu 
mai multă grijă gindurile, pre
ocupările. începeam să înțeleg 
din ce în ce mai bine ce anume 
Te sporise volumul de energie 
și de inteligentă, ce anume le 
pttsese conștiința (n acțiune cu 

înarmați cu târnăcoape și lo- 
peți, au început munca. Pre
zent» erau Mihai Emo, Con
stantin Firulea, Vasile Bucur, 
Carol Curea, Tuliana Anca, 
losif Balaș. Mihai Lucian, 
EHsabeta Resign, Andraș Ca
rol și Emil Niculescu. Coman
dant dc brigadă era Tosif lo- 
van, secretarul organizației 
de bază. Timp de trei ore au 
lucrat cu spor. Șanțul în ca
re se va turna beton pentru 
digul lacului de agrement s-a 
mu» lungii cu peste 25 
metri.

D. CRIȘAN
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La realizarea acestor succese 
au contribuit numeroși munci
tori. ingineri șî tehnicieni ai 
șantierului, hotăriți să întîmpi- 
ne cu rezultate remarcabile 
ploriosu) semicentenar al parti
dului. O mențiune deosebită se 
cuvine făcută formațiilor de 
lucru conduse de Florin Străiiț, 
Alexandru Titel. Petru Gîtai, 
Dumitru Ciocan. Ilie Matei. 
Constantin Morar, ca dc altfel, 
strădaniilor continue depuse dc 
conducerea tehnică a șantie
rului. pentru realizare» exem
plară a sarcinilor de plan.

spre progres și civiliza
ție al României socia
liste
Mument poetic.
Serenada de primăvară 
Spectacol muzieaf-dis- 
fractiv in sunet și lu
mină cu Margareta Fîs- 
laru. Marina V'oiea, 
Angela Similes, Mihaela 
Mibai. Ștefan Tapalagă. 
Film serial: „Incorupti
bilii**. „Torpila*

22,56 Telejurnalul de noapte. 
23,09 Box. Finalele Campio

natelor naționale indi
viduale. înregistrare de 
la Patinoarul „23 Au
gust".

fioase trăsături umane. Era acea 
uriașa forță a gloriosului coit- 
siructur de conștiințe și limpe
zitor de drumuri — PAUTID. In 
puternicul lui detașament, oa
menii se înrolau pe ritul. Pen
tru flecare venea ziua aceea 1 
siuo primirii In partid.

In eampionatul județean de 
fotbal in Vațca Jiului au toc 
mîine următoarele Fntîlniri • 
Parîngul Lone» — Retezatul 
Hațeg; Minerul Aninoasa — 
Aurul Certej ; Minerul Vulcan 
— Recolta Unirea : Energia 
PariTșmi — Energia Deva. Toate 
meciurile încep la ora 11.

Azi dnpâ-amîază se dă startul 
în campionatul municipal, eu 
disputarea partidelorLiceu)1 
industrial minier — Utilajul; 
Preparațîa Coroești — C.F.H.: 
T.G.L — Minerul Urîcani.

Două meeiuFi se consumă 
mîine. la ora 1-3. în cadrul cam
pionatului republican de juni
ori » Minerul Lupeni — Școala 
sportivă Craiova și Jîu) Petro
șani — Metalul Turriu Severin.

Etapa a X-o- a returului di
viziei C ornzramează la Lupeni 
renfrunla-r.a dintre echioele 
Minerul din toealitate si Stea
gul roșu Plenîța (ora II)

IIANDB.AL
MieFCUrI după-amîază. echipa 

feminină Jiul Petroșani a evo
luat) la Baia Mare, în compania 
formației locale Constructorul. 
Rezultat • 10—7 pentru gazde. 
Mîine. Jiul întîlnește. la ora 
pe teren propriu, pe OltulDemonstrație de

In dvsebîdcrea meciului 
juniovr dintre Jiul PetFOșam și 
Metalul Tumu Severin — la 
orii )l — stadionul Jiul din 
Petroșani v» găzdui- pentru pri
ma dată o întrlnire de fotbal

Etapa de mîine a diviziei 
A de fotbal — a VIII-a din 
retur — se consumă sub sem
nul a cinci derbyurL unul 
mai interesant decît altul. 
Fără îndoială că lupta va 
fi la fel de aprigă îb toate 
cele opt partide^ deoaFeee a- 
tît în față eît și în- preajma 
„lanternei roșii® s-au grupat 
mai multe echipe, fiecare cu 
șanse și cu neliniști.

La S. C. Bacău.
merge cu speranța
punet care să-i permită con
tinuarea cursei spre podiu
mul de onoare. Dar asta ar 
însemna încă un pas spre di
vizia secundă pentru elevii lui

C. Rădulescu. Dcmbrovschi și 
compania au nevoie dc am
bele puncte. Cred că le va 
obține.

Derbyul nr. 1 e Steaua — 
Dinamo. Deși vor reintra Du- 
mitrache și Dinu, meciul nu 
va fi ușor pentru Dinamo. 
Nu va fi ușor nici pentru 
Steaua. O întîlnire de ași. în 
care un rezultat de egalitate 
mi se pare posibil și normal.

La capitolul derbyuri am 
inclus șî partida C.F.R. Ti
mișoara — U.T.A. Un derby 
al Banatului Diferența de 
valoare dintre cele două e- 
chipe este evidentă. Si pen
tru că timișorenii nu mai au 
probleme eu divizia A. U.T.A. 
trebuie sn cîștige. Si va cîști- 
ga pe merit,

„Exilată® pentru două eta
pe la Slatina. ,U‘* Craiova 
revine acasă pentru meciul 
cu Politehnica Iași, care va 
da. bănuiesc, cîștig de cauză 
oltenilor.

A) doilea derby al Capita
lei opune formațiile ProgFC-

Din ziua aceea, zestrea de 
calități a fiecăruia căpăta sen
suri majore, precise. Platforma 
viitoarei activități a fiecăruia 
devenea mai rezistentă, răspun
derile căpătau o notă in plus 
de importantă și de rigurozitate. 
Citeam toate acestea pe chipu
rile energice ale comuniștilor 
din jur și simțeam parcă toate 
acestea și eu undeva, fntr-un 
ungher al inimii. Poate de ace
ea așteptam cu atita emoție și 
nerăbdare ziua aceea. Poate 
de aceea am trăit-o cu atita 
bucurie și intensitate. Dar cine 
dintre comuniștii, de azi sau de 
ieri nu a așteptat și nu a tră
it la fel ZIUA ACEEA !

Dumitru GURQ3GA

Cltccvghe, Intr-un meci contând 
pentru a Vl-a a diviziei
B scria a IF-a

Campionatul județean pro
gramează meciurile: Minerul 
Lupen» — Cbns*mr»orul Jlunc- 
dnara șt J»»»I PWr-W.-j — Știința 
Petroșani.

BASCHET

Știința 
plica formației 
Craiova (terenul 
ora 9.30)

VOLEI
Patru înlîlniri . .

două feminine au loc az> după-1 
amiază îr> campionatul munici
pal de volei. Tată-le: Parîngul 
l unea — Parîngu) Petroșani; 
Știința Petroșani — Constructo-1 
rul Livezen»: Jiul Petrosan-l —• 
Preparați» Coroești : Energia 
Paroșeni — Lîeeul Uriean» ș» 
Știința Petroșani — Liceul V»»T- 
r-an- farinau) Lenea — Liceul 
Petrila.

RUG ni

sul și Rapid. Pierzînd ambe
le puncte în etapa trecută, 
în deplasare, gioteștenh ar. 
trebui, teoretie și practie, să 
le câștige azj pe amin două 
în mceiuF eu bancarii. Dar, 
în aeest caz Progresul-. Poa
te totuși x.

„V® Cluj șj CJ-Jl. Ciul 
joacă îa familie în derbyul 
de pe Someș. Binevoitori 
cum au- mai fost cu prietea-ii 
lor ceferiști, studenții sfat 
capabili să piardă cel puțin 
un punct, dacă nu cumva fe
roviarii le vor dori pe amîn- 
două.

Distanța între Ploiești și 
Brașov este la fel de mică 

după cum este și diferența 
de puncte în clasament a e- 
chipclor Petrolul și Steagul 
roșu. Petroliștii — 25, stegarii 
— 23. Mîine diferența de 
punctaj va fi. cred, lichidată. 
Brașovenii toate motivele 
să-> învlncă ne ploîeșteni

„Of®-ui nostru este *a Pi
tești. unde Jiul se confruntă 
cu F C. Argeț. Tradiția întîl- 
nirilor dintre cele două echi
pe : fiecare a »nv«ns acasă 
Acum am vrea să fie invers : 
să învingă oaspeții. Ușor de 
zis, dar nicj piteștenii n-an 
prea multe puncte — 20 — 
așa că ni>și pot permit? să 
joace prea lejer. lini însă 
arc mare nevoie de Ozon, 
pentru a respira mai ușor în 
zona aceea minată în care se 
află. S> nu-i tmnusibil ca tru
pa lui Eibardî să smulgă fos
tului lor antrenor un punct. 
Jiul mai are resurse să ofe»e 
satisfacții suporterilor

n —ii'irrrws 5353
D 
D 
0
0

PETROȘANI — 7 Noiembrie) 
Mexîe '70 (10 — 12 mai); Re
publica: Strada lăturalnică 110 
— 12 mai) ; LONEA — Mine
rul: 24-25 nu- se înapoiază

F| (10—12 mai); VULCAN: Tnpiâ 
_ verificare (10—12 mai); HAK- 
[j BĂTENI; Studiu despre temei 
F| (11—13 m<M); MlBBNă — LwUu- 
_ ral: Un Italian In America (6 
U —12 moi).
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CRIZA DOLARULUI
intermediar"

peste 20 miliarde

*1

■
■

II

■

a populației americane continuă ■

■

■

■

Eugenia CRISTEA

Vltavei, in apele 
scaldă silueta zi-

PRAGA

Prezențe

Realizări arhitecturale în capitala Poloniei, 5 arșovia.
In foto : Bloc turn și magazine pe partea de est a străzii 

Marszalkowska.

la aproximativ 15 000. 
străzile New Yorkului

„Ofensiva de primăvară

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— Criza prin care trece dola
rul american continuă să preo
cupe cele mai înalte cercuri 
politice și diplomatice occiden
tale. Cunoscuta revistă a cercu
rilor de afaceri din S.U.A., .Busi
ness Week" apreciază că dificul
tățile actuale ale dolarului sînt 
cele mai grave de la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mon
dial. Revista relevă între alte
le. disensiunile existente între 
gările vest-europene în legătură 
cu soluțiile de adoptat pentru 
contracararea influenței exerci
tate de situația dolarului asu- 
ora propriilor monede. In acest 
sens, sînt menționate contradic
țiile apărute între R.F.G. și 
Franța, despre care se afirmă că 
ar putea afecta preconizata u- 
niune monetară a țărilor Pieței

comune. „Franța și R.F.G., scrie 
o altă publicație americană — 
„New York Times* —, sînt în
tr-un grav conflict în legătură 
cu măsurile care se impun în 
vederea rezolvării problemei 
monetare*.

Intr-un interviu acordat agen
ției France Presse, cunoscutul 
specialist francez în problemele 
financiare Jacques Rueff consi
deră că „actuala criză nu este 
decît consecința logică și ineluc
tabilă a unei situații care nu 
a încetat să se deterioreze cu o 
rigoare nemiloasă în ultimii ze
ce ani*. Singurul remediu, du
pă opinia lui Rueff, este de 
a recrea o situație în care 
S.U.A. în momentul cînd sînt 
în deficit, să piardă ceea ce 
cîștigă creditorii lor, adică să 
se restabilească convertibilita
tea în aur a dolarului.

Sporirea cheltuielilor 
militare în Japonia

’ TOKIO 7 — Corespondentul 
'Agerpres, Florea Țuiu, transmi
te i Al patrulea program de 
dezvoltare a forțelor japoneze 
..pentru autoapărare, anunțat zi
lele trecute, a stîrnit vii reacții în 
'țară, în primul rînd datorită 
..uriașelor cheltuieli pe care le 
preconizează: 16 miliarde do
lari, pentru viitorii cinci ani, 
‘de două ori și jumătate mai 
mult decît în perioada prece
dentă corespunzătoare.

'Programul prevede că, în 
perspectivă, forțele de autoapă
rare vor dispune de un efec
tiv de aproximativ 180 000 de 
militari pentru trupele de us
cat, de vase de război cu o ca
pacitate totală de 320 000 de 
tone și de circa 1 000 de avi
oane. Agenția pentru autoapă
rare a evitat, însă, să precizeze 
limitele înarmării japoneze. Or, 
această „imprecizie" lasă loc 
celor mai diverse interpretări, 
mai ales în contextul recentei 
achiziționări de către Japonia 
a 158 de reactoare „Phantom

F-4“, a unui număr de elicop
tere de mare capacitate, a circa 
240 de tancuri etc.

Directorul general al Agen
ției pentru autoapărare, Yasu- 
hiro Nakasone, arăta. în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
acest program constituie un 
rezultat al presiunilor exerci
tate de Statele Unite pentru ca 
Japonia să-și intensifice pro
priile eforturi militare în ca
drul aranjamentelor bilaterale 
cuprinse în tratatul de secu
ritate japono-american.

Intr-o declarație a Partidului 
Comunist din Japonia se atrage 
atenția în mod deosebit asupra 
pericolelor pe care le comportă 
traducerea în viață a acestui 
program.

♦-----

Declarația
Guvernului

Revoluționar
Provizoriu

al Republicii
Vietnamului

de Sud
7

Guvernul Revo-

BELGRAD 7 — Corespon
dentul Agerpres, George lo- 
nescu, transmite : O amplă 
emisiune prilejuită de ani
versarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român a 
fost difuzată joi seara de te
leviziunea iugoslavă. In ca
drul emisiunii, a fost prezen
tat salutul adresat popoare
lor Iugoslaviei, prin, interme
diul televiziunii din Belgrad, 
de președintele Consiliului de 
Stat al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Programul a înfățișat as
pecte de la demonstrația de 
1 Mai 1971 a oamenilor mun
cii din Capitală, precum și 
imagini ale realizărilor obți-

nule de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român.

A fost transmis, de aseme
nea, interviul acordat de 
Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, privind princi
palele preocupări actuale ale 
țării noastre in domeniul e- 
conomic.

★
TIRANA 7 (Agerpres). — 

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tirana, 
Manole Bodnaraș, a organi
zat o conferință de presă cu 
prilejul celei de-a 50-a ani
versări a creării Partidului 
Comunist Român. El a înfă-

țișat calea parcursă de 
porul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru instaurarea puterii 
populare și construirea so
cialismului.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor 
Externe al R.P. Albania, ai 
redacției ziarului .Zerii Po- 
pullit", ai altor ziare și pu
blicații centrale, radiotelevi- 
ziunii, Agenției Telegrafice 
Albaneze, Comitetului alba
nez pentru relațiile culturale 
și prietenești cu străinătatea. 
Au fost prezenți atașați de 
presă ai misiunilor diploma
tice acreditate in R.P. Alba-

românești
SIDNEY 7 (Agerpres). — 

Joi a avut loc la Sidney ver
nisajul expoziției de fotogra
fii „Prin România de azi", or
ganizată de Institutul Român 
pentru relații Culturale cu 
Străinătatea. La vernisaj au 
participat oficialități, oameni 
de afaceri, ziariști australieni 
și membri ai corpului consu
lar. Au fost prezenți, de a- 
semenea, membri ai conduce
rii Partidului Comunist din 
Australia. Cu același prilej, 
a fost prezentat filmul .Ro
mânia orizont". Imaginile des
pre realizările actuale ale Ro
mâniei au suscitat interesul 
celor prezenți.

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
— In S.U.A. continuă manifes
tările antirăzboinice, inițiate de 
organizațiile pacifiste și cele 
studențești în cadrul „ofensivei 
de primăvară**, pentru pace în 
Indochina. La New York, pe 
principalele artere ale Man- 
hattan-ului, peste 10 000 de 
demonstranți au organizat mi
tinguri și pichete, cerînd înce
tarea războiului și retragerea 
imediată a trupelor americane.

Acțiunile antirăzboinice au 
continuat și în alte orașe ame
ricane, soldate cu ciocniri în-

& Vineri după-amiază și-a 
încheiat vizita oficială de patru 
zile în Uniunea Sovietică minis
trul afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Schumann, ple- 
cînd spre patrie.

Pe aeroportul Șeremetievo el 
a fost condus.de Andrei Gro
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și de alte 
persoane ngîciale.

ANKARA 7 (Agerpres). — 
Ansamblul folcloric „Călu
șul" din Scornicești-Olt a pre
zentat in zilele de 1, 2, 3 și 
■1 mai spectacole pe scena 
amfiteatrului antic din Efes 
(Turcia), în cadrul Festivalu
lui folcloric găzduit de acest 
oraș.

Presa turcă a elogiat mă
iestria artiștilor români. Tur
neul ansamblului .Călușul" 
continuă la Efes, Selculz și 
împrejurimi.

ora 
de

W. Rogers: „Israelul și Egiptul 
pot să ajungă la un acord

TEL AVIV 7 (Agerpres). — 
„După vizita mea în capitalele 
arabe am ajuns la convingerea 
că n-au existat niciodată și 
poate nici nu vor exista vreo
dată în viitor condiții atît de 
bune pentru a ajunge la un a- 
cord de pace just și durabil, în 
conformitate cu rezoluția 242 
a Consiliului de Securitate", a 
declarat secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, la so
sirea sa la Tel Aviv. El a ex
primat părerea că trebuie făcut 
totul în prezent pentru căuta
rea de noi mijloace care să 
asigure continuarea negocierilor 
de pace sub auspiciile lui Gun
nar Jarring.

Pe de altă parte, secretarul

de stat american și-a exprimat 
speranța că în timpul vizitei 
sale la Tel Aviv va putea dis
cuta cu oficialitățile israeliene 
și despre aspectele unei regle
mentări parțiale în ce priveș
te canalul de Suez. „Credem, a 
spus el, că Israelul și Egiptul 
pot să ajungă la un asemenea 
acord intermediar, care nu va 
contribui numai la crearea ți
nui climat pentru prelungirea 
încetării focului — pe care noi 
o apreciem ca foarte importan
tă și care durează deja de ze
ce luni — dar care va putea, 
de asemenea, »• faciliteze con
tinuarea n«t*«ierilor sub aus
piciile lui Jarring'

tre participanți și poliție. Cele 
mai grave incidente s-au înre
gistrat la Boston între 4 01)0 
de demonstranți și aproape 
1 000 de polițiști. Au fost ares
tate 100 de persoane și alte 
cîteva sute rănite. In ciocnirile 
cu demonstranții din Los An
geles și Madison, trupele de or
dine au întrebuințat gaze lacri
mogene și au efectuat noi ares
tări. Numărul total al "celor ’a- 
restați, în cadrul „ofensivei de 
primăvară-' se ridică în pre-

zent
Pe 

s-a desfășurat un marș al tăce
rii în memoria studenților uciși 
în urmă cu un an în cursul 
ciocnirilor dintre studenții Uni
versității din Kent și cei ai 
Colegiului din Jackson pe de o 
parte, și polițiști, pe de altă 
parte. Manifestații similare au 
avut loc și la Colegiul din 
Maryland, la universitățile Il
linois, Philadelphia și Madison.

Cîteva clipe doar și aveam 
să cunosc acea .piatră preți
oasă in coroana lumii", cum 
definise Praga, cu un secol in 
urmă, Goethe.

Dar, înainte de a avea ră
gazul cel puțin al unui plan 
sumar de plimbare, am fost 
prinsă in viitoarea orașului 
de care cu greu am reușit 
să mă desprind pentru a gă
si, in cele din urmă, o stra
dă mai liniștită.

In timpul zilei, Praga se 
aseamănă cu o imensă clep
sidră pe care o mină nevă
zută o rotește în continuu. 
Circulația pietonilor și a ve
hiculelor, chiar și acelor de 
transport comun, se efectu
ează aici cu o intensitate re
marcabilă. Praga înregistrea
ză 575 milioane de călătorii 
anual cu tramvaiul, troleibu
zul sau autobuzul față de 465 
milioane la Viena sau 293 
milioane la Miinchen. Și par
că afluxul acesta de pe străzi 
pare mai accentuat atunci 
cînd. ridicînd privirile, întil- 
nești ținuta imobilă, demnă 
și mută a istoricelor construc
ții pragheze.

Imaginea orașului contem
poran face concurență, la fie
care pas, literaturii, artei, 
institufiei muzeale, memo
rialisticii, intr-un cuvlnt, tu
turor ocestor depozitare ale 
unor mărturii de mult încre
dințate istoriei. Puține sînt 
țările europene în care se 
păstrează nealterate ansam
bluri întregi de monumente 
din toate veacurile ultimului 
mileniu. Fiecare stil și-a lă
sat martori In numeroasele 
cetăți, castele, in cartierele 
durate in stil gotic sau re
nascentist, in opere arhitec
tonice și sculpturale, produ
se de artizanat, biblioteci și 
muzee, pline de tipărituri și 
exponate rare, arhive cu par
tituri muzicale.

... Așezate simetric pe fie
care dintre malurile Vltavei. 
cele două cetăți, Hradul și 
Vysehradul — întruchipare in 
piatră a istoriei poporului 
ceh — fac să pivoteze in ju
rul lor, in cercuri concentri
ce, numeroasele straturi ale 
civilizației. M-am plimbat și 
eu printre zidurile acestor 
cetăți, prin labirintul de ne
descifrat al străzilor de sub 
ele descoperind, de fiecare 
dată cite ceva, dar niciodată 
ce căutam. Palatele de la 
poalele Hradului. multipli
cate parcă la nesfirșit, con
struite in cele mai diferite 
stiluri arhitectonice adăpos
tesc neîntrecute galerii de 
artă; binecunoscuta Zlalna

ulicka (Străduța de aur), afla
tă chiar sub bolțile galeriei 
de apărare a Hradului, pe 
care se înșiruiau căsuțele foș
tilor servitori ai palatului, 
iar apoi ale ostașilor regelui, 
este astăzi un lanț de prăvă
lioare mici; mănăstirea 1 o- 
reta, adăpostește un vestit 
tezaur, cuprinzînd obiecte de 
cult religios executate cu se
cole in urmă. Nici chiar cele 
mai obișnuite case din Ora
șul vechi, cum este numit 
cartierul de la poalele Hra
dului, nu sint lipsite de pa
tina timpului. Pe fațada mul
tora dintre ele am observat 
diferite semne — trei inimi, 
o stea, o cupă, trei tranda
firi, un rac etc — rămase de 
pe vremea cînd oasele nu 
erau numerotate (numerota
rea la Praga a început abia 
în 1770).

Orașul vechi, Orașul nou 
— Praga; in scurt timp a- 
vearn să înțeleg că toate a- 
cestea se asimilează versiunii 
caleidoscopice în care anec
dotica legendară conviețuieș
te cu valorile autentice, con
sacrate în timp. Orașul nou, 
paradoxal numit astfel, este 
și el vechi de 'peste 600 de 
ani. Și. întocmai ca in Ora
șul vechi, numeroasele stiluri 
arhitectonice conviețuiesc aici 
intr-un timp comprimat 
parcă pînă la dispariția seco
lelor pe care Ie-a consumat 
fiecare dintre ele.

Parcurgînd trasee care duc 
din cartierele noi ale Pragăi 
pînă la zona veche a capi
talei. ai posibilitatea de a în
registra diferența de lumină 
pe care o degajă clădirile noi 
față de cele vechi, deosebirea 
dintre linia sveltă și degaja
tă a construcțiilor noi și cea 
masivă și gravă a celor vechi. 
Este o armonie perfectă, lip
sită de stridențe. In scurt 
timp, înțelegi că toată aceas
tă armonie este creată de 
prezența degajată a omului, 
acest creator neobosit al bă- 
trînelor și noilor construcții 
care, toate la un loc. înseam
nă Praga. Orașul milenar 
trăiește parcă sub suprave
gherea atentă a oamenilor 
săi. preocupați de stimula
rea valorilor sale eterne, că
rora timpurile noi le dau un 
plus de strălucire.

Am consemnat, in acele zi
le. mîndria cu care praghe- 
zii îți vorbesc despre nume
roasele întreprinderi industri
ale care s-au ridicat în anii 
construcției socialiste, despre 
noile posibilități de creștere 
a potențialului economic al 
țării. Industira de automo-

bile deține azi 18,5 la sută 
din întreaga construcție de 
mașini din R.S. Cehoslova
că. Direcția generală a C.A.Z. 
(întreprinderea de automo
bile din Cehoslovacia) preve
de că, pînă în 1980, capaci
tatea de producție a autotu
rismelor se va mări ajunglnd 
la 300 000 de bucăți anual; 
pînă in 1973. ea va acoperi 
necesitățile pieței interne in 
materie de camioane din 
producție proprie; această 
producție va fi in 1980 de 
peste 45 000 de bucăți. Pro
ducția de autobuze va ajun
ge în 1975 la 3 500 de bucăți, 
iar cea de motociclete la 
200 000.

Nu mai puțin mîndri sint 
praghezii de binecunoscuta 
întreprindere .Tesla", care 
reprezintă „giuvaerul" indus
triei electronice din Ceho
slovacia, ale cărei filiale cu
prind 14 centre industriale cu 
un total de peste 50 de uzine. 
In ele lucrează astăzi peste 
75 000 de oameni dintre care 
12 000 ingineri și tehnicieni. 
Planul de perspectivă al a- 
cestui gigant electronic pre
vede ca in 1980 să se ajungă 
la o producție anuală în va
loare de 
coroane.

Malurile 
căreia își 
durile înnegrite de vreme ale 
castelelor, vorbesc astăzi des
pre vestitele șantiere navale 
cehoslovace care asigură con
strucția de nave necesare ta
rii și execută comenzi pen
tru export. La șantierul na
val din Praga tocmai se în
cheiase construcția unui ma
re vas-dragă cu o producti
vitate de 2 500 m3 pe oră, u- 
nul din cele mai mari cunos
cute in construcțiile navale.

Tabloul industrial al capi
talei cehoslovace n-ar fi în
tregit dacă n-aș aminti de 
viitorul metrou praghez. Pri
mul traseu va fi dat în ex
ploatare la 1 ianuarie 1974, 
urmind ca pînă la sfîrșitul 
anului 1980 să fie încheiate și 
alte două trasee; in sfîrșit 
un al patrulea va fi terminat 
ulterior. Rețeaua metroului, a 
cărei lungime va atinge în 
final 68 km. se va prezenta 
sub formă a două triunghiuri 
ale căror virfuri se vor intîl- 
ni in Piața Vaclav — unul 
din cele mai evocatoare lo
curi istorice ale urbei. Și aici, 
ca intr-un simbol, noul și 
vechiul se îngemănează ar
monios pentru a da chipul de 
azi al unei metropole socialis
te moderne.

■ a

■
■

■ a

■■

VIETNAMUL DE SUD 
(Agerpres).
luționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație prin 
care anunță suspendarea pe 
timp ie 48 de ore a acțiunilor 
militare, începînd de la 8 mai, 
orele 6,00, cu prilejul aniver
sării zilei de naștere a lui Bud- 
ha, informează agenția Elibe
rarea

In declarație se arată că s-a 
cerut Comitetelor revoluționa
re populare, forțelor armate de 
eliberare și forțelor de securi
tate ale poporului să aducă 
la îndeplinire cu strictețe ordi
nul și să vegheze asupra men
ținerii securității populației 
pentru a permite credincioșilor 
să participe la ceremonii. S-a 
cerut, de asemenea, să se acor
de facilități personalului mili
tar și civil aparținînd forțelor 
americano-saigoneze care do
rește să asiste, în mod pașnic, 
la ceremonii.

© Stația științifică sovieti
că „Saliut", lansată pe o orbită 
circumterestră la 19 aprilie, e- 
fectuase pînă la 7 mai, la 
10 (ora Bucureștiului), 295 
rotații in jurul Pămintului.

In prezent, informează agen
ția TASS, parametrii orbitei pe 
care evoluează stația sint: apo
geul — 269 km; perigeul — 
249 km; înclinația orbitei — 
51,6 grade; perioada de rota
ție — 89,6 minute.

Potrivit datelor telemetrice, 
sistemele de bord ale stației 
funcționează normal. Tempera
tura in compartimentul rezer
vat aparatajului științific este 
de 15 grade Celsius, iar pre
siunea de 920 mm. Centrul de 
calcul și coordonare de pe 
Pămint continuă operațiunile de 
prelucrare a informațiilor re
cepționate.

0 Secretarul federal pentru 
comerțul exterior al Iugoslaviei, 
Muhamed Hadjici, l-a primit joi 
pe adjunctul ministrului co
merțului exterior al României, 
Ion Stoian, care, în zilele de 
5 și G mai, a purtat la Belgrad 
convorbiri cu privire la evolu
ția schimbului de mărfuri din
tre cele două țări. Rezultatele 
acestor convorbiri au 
semnate in protocolul 
re Ia micul trafic de 
dintre Iugoslavia și 
pe anul 1971, semnat 
in capitala iugoslavă.

fost con- 
cu privi- 
frontieră 
România 
la 6 mai

@ La Moscova a avut loc vi
neri o convorbire între Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor 
externe al Franței, care face o 
vizită oficială în Uniunea So
vietică.

După cum precizează agenția 
TASS, au fost abordate pers
pectivele dezvoltării relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Franța și alte 
cîteva probleme. La convorbire 
a participat Andrei ~ 
ministrul afacerilor 
Uniunii Sovietice.

Gromîko, 
externe al

a sosit o 
comerciale 
cele mai

© La Budapesta 
delegație a „Casei 
Ataka", una dintre 
mari firme japoneze de comerț
exterior, transmite corespon
dentul Agerpres. Delegația con
dusă de M. Takizawa, vicepre
ședinte al firmei, va purta con
vorbiri cu reprezentanți ai ca
merei de comerț a Ungariei, ai 
diferitelor întreprinderi de co
merț exterior din Budapesta 
privind posibilitățile de lărgire 
a schimburilor de mărfuri.

9 Agostino Neto, președinte
le Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
a sosit la Alger pentru a discu
ta cu conducătorii algerieni 
probleme de interes comun.

EXPORTUL SOVIETIC
DE GAZE NATURALE

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai companiei 
franceze „Gaz de France11 au 
reluat joi la Moscova convor
birile cu reprezentanți ai orga
nizației sovietice „Soizneft-ex- 
port" în vederea încheierii con
tractului de livrare de gaze na
turale sovietice în Franța, tran
smite agenția T.A.S.S,

Acordul prealabil privind co
laborarea celor două țări în 
domeniul dezvoltării industriei 
gazelor naturale a fost realizat 
în octombrie 1966. Se prevede 
construirea unei conducte pen
tru transportarea gazelor . din

Uniunea Sovietică în Franța, 
trecînd pe teritoriul mai multor 
țări europene.

Primul cumpărător de gaze 
naturale din Uniunea Sovieti
că a fost Cehoslovacia. Ince- 
pînd din 1968, în conformitate 
cu un acord încheiat pe 23 de 
ani, Uniunea Sovietică livrează, 
de asemenea, gaze naturale A- 
ustriei. Intr-un viitor apropiat, 
Italia va deveni unul din marii 
cumpărători de gaze 
din U.R.S.S. In 
de ani urmează 
către Italia 100 
gaze naturale.

naturale 
decurs de 20 
să fie livrați 
mijiarde mo

Incepînd din octombrie 1973, 
Republica Federală a Germa
niei va primi, tot în decurs de 
20 dc ani, 52 miliarde mc gaze, 
prin care va fi acoperit credi
tul oferit Uniunii Sovietice pen
tru achiziționarea din R.F.G. 
a 1,2 milioane țevi de oțel cu 
diametru mare și alte utilaje 
necesare industriei gazelor na
turale.

Se așteaptă ca într-un viilor 
apropiat „Soiazneft-exporl" să 
înceapă convorbiri cu firme 
finlandeze în vederea încheierii 
unui contract pe 20 de ani, 
pentru livrarea de gaze natu
rale în Finlanda.

Depunerea unor coroane 
de flori la monumentele 

eroilor români căsufi 
în luptele pentru eliberarea 

Cehoslovaciei
PRAGA 7 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Prisăcaru, 
transmite i In aceste zile, pre
mergătoare sărbătoririi eliberării 
Cehoslovaciei, membri ai Am
basadei române la Praga au 
depus coroane de flori Ia mo
numentele și cimitirele eroilor 
români din localitățile Brno, 
Banov, Pustynier, Kromeriz, 
Piestany, Zvolen, Lucenec și 
Humpalec, căzuți în luptele 
pentru eliberarea Cehoslovaciei

și înfrîngerea definitivă a Ger-* 
maniei hitleriste.

Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid șl 
de stat, ai armatei populare 
cehoslovace, ai organizațiilor 
de tineret și pionieri.

La monumentele și cimitire-1 
le eroilor români, au făcut de 
gardă ostași și ofițeri ai Ar-» 
matei populare cehoslovace șl 
pionieri.

Convorbire
Mohsen About Nour

Giancarlo Pajetta
CAIRO 7 (Agerpres). — Se

cretarul general al Uniunii So
cialiste Arabe, Mohsen Aboul 
Nour a conferit joi cu Gian
carlo Pajetta, membru al Biro
ului Politic al Partidului Co
munist Italian și șeful comisiei 
pentru politica internațională a 
C.C. al P.C.I. — anunță agen
ția M.E.N. Au fost examinate 
aspecte ale situației din Orien-

tul Apropiat, precum și măsuj 
rile necesare pentru convocarea 
unei conferințe a partidelor șl 
forțelor progresiste din zona 
mediteraneană.

Giancarlo Pajetta. care con
duce o delegație a P.C.T, a so
sit în Republica Arabă Unită 
la invitația Uniunii Socialisto 
Arabe și a Adunării Naționale 
egiptene.

Libia și Republica Africa Centrală 
își vor restabili relațiile diplomatice
TRIPOLI 7 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, 
și-a încheiat vizita oficială de 
4 zile pe care a întreprins-o în 
Libia. In comunicatul comun 
dat publicității cu acest prilej 
se afirmă că între Libia și Re
publica Africa Centrală vor fi 
stabilite relații diplomatice la 
rang de ambasadă. Comunica
tul precizează, pe de altă par
te, că șefii celor două state au

afirmat „dreptul poporului pa-» 
lestinian la autodeterminare* și 
și-au manifestat îngrijorarea față 
de problemele „create prin 
menținerea dominației colonia
liste și a unor forme de neocolo
nialism în Africa". Ei au rea
firmat încrederea în principiile 
cartei O.N.U. și ale O.U.A., 
precum și sprijinul pentru e- 
forturile acestor organizații vi- 
zînd eliberarea totală a popoa
relor de pe continentul african*
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