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Dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. GermaneTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă, 31 martie, pe dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, președintele părții țării sale în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică.La primire au participat tovarășii Ilie Verdeț, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Marinescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității E- conomice și Sociale, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică.

Aad vanTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă dimineața, pe Aad van den Heuvel, redactor de politică
BILANȚURI MERITORII LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE

A luat parte, de asemenea, dr. Hans Voss, ambasadorul R.D. Germane la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășilor Erich Honecker, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., și Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășilor E- rich Honecker și Willi Stoph urările sale cele mai cordiale.Manifestîndu-se satisfacția pentru rezultatele actualei sesiuni a Comisiei mixte Guvernamentale de colaborare economică dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, în cursul convorbirii s-a expri
Ziariștii olandezi

♦

den Heuvel și Rene Slevenexternă, și Rene Sleven, șef de emisiune, la Societatea de radioteleviziune olandeză K.R.O.La primire au participat tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 

mat dorința comună de a extinde și diversifica, pe multiple planuri, raporturile de colaborare și cooperare economică, și s-a apreciat că există largi posibilități în acest sens.In context, au fost examinate modalitățile concrete privind intensificarea ri a- dîncirea cooperării, îndeosebi în domeniile industrial și toh- nico-științific, subliniindu-se hotărîrea reciprocă de a le pune în valoare, prin eforturi conjugate, în interesul dezvoltării celor două economii, al construcției socialiste în Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, de înțelegere reciprocă.
P.C.R., și Constantin Mitea, membru al C.C. al P.C.R., consilier al președintelui Consiliului de Stat.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu televizat ziariștilor olandezi.

Stimați tovarăși,Sărbătorim astăzi împlinirea a 80 de ani de la făurirea partidului politic al clasei noastre muncitoare — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România — care a constituit un moment de cea mai mare însemnătate pentru dezvoltarea mișcării revoluționare din țara noastră, pentru evoluția națiunii noastre, pentru afirmarea independentă a României. Aniversarea acestui eveniment memorabil este un prilej de evocare a bogatei .istorii a mișcării noastre muncitorești, a tradițiilor revoluționare, democratice ale poporului român, ale forțelor progresiste, patriotice, ale comuniștilor — de care sînt legate indisolubil toate marile ‘ransformări petrecute în societatea românească modernă, toate victoriile obținute pe calea revoluției proletare și a edificării cu succes a noii orânduiri sociale — orînduirea
începuturile organizării clasei muncitoare, 
ale răspîndiriî marxismului în România, 
crearea partidului politic revoluționar al 
proletariatului cu opt decenii în urmăDragi tovarăși,Istoria mișcării muncitorești din România este strâns leqa- tă de dezvoltarea generală e- conomico-scoială a societății noastre, de progresul forțelor de producție și de schimbările petrecute în relațiile de producție ale țării.Se cunoaște că, în comparație cu alte țări din centrul și apusul Europei, dezvoltarea e- conomică a țărilor române a fost mult timp frînată de o serie de factori istorici obiectivi. Feudalismul s-a menținut o perioadă mai îndelungată la noi împiedicând lărgirea pieței interne, apariția relațiilor de producție capitaliste. Totodată, o influență profund negativă asupra evoluției economico-so- ciale a țării a avut-o dominația străină de sute de ani, pe care a fost nevoit s-o suporte poporul român și, care, a secătuit avuția națională, a produs grele suferințe maselor largi muncitoare, a împiedicat dezvoltarea forțelor de producție, mersul înainte pe calea progresului social și economic. Abia către sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX- lea încep să apară, odată cu dezvoltarea activității manufacturiere și a industriei, relații de producție de tip capitalist. Acest proces devine mai evident către mijlocul și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea determi- nînd și, totodată, dezvoltîn- du-se, sub impulsul unor mari mișcări sociale, cum au fost revoluția din 1821, revoluția burghezo-deinocratică de la 1848-1849, unirea Principatelor Române în 185p, proclamarea independenței de stat a României în 1877. Iau avînt în a- ceastă perioadă îndeosebi industria extractivă, industria metalurgică și industria prelucrătoare.O trăsătură caracteristică a dezvoltării economiei Țărilor Românești în cea de-a doua parte a secolului trecut este pătrunderea rapidă a capitalului străin, care acaparează ramuri principale ale industriei naționale. Penetrația capitalului străin — îndeosebi german, francez, belgian, englez — este facilitată de împrumuturile înrobitoare pe care le contractează România în străinătate, de creșterea datoriei statului față de marile bănci din Apus, de concesionarea resurselor naturale ale țării trusturilor imperialiste. La sfîrșitul ultimului deceniu al secolului trecut, din cele aproape 625 de întreprinderi ale marii industrii care își desfășurau activitatea în Muntenia și Moldova, mai mult de jumătate e- rau exploatate de capitaliștii străini. O situație asemănătoare exista și în Transilvania, unde capitalul străin era pre- eumpănitor în industria construcțiilor de mașini, chimică, 

socialistă. (Aplauze puternice, prelungite).Ingăduiți-mi să adresez, cu acest prilej, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, precum și vechilor militanți comuniști, socialiști, revoluționari și demo- crați cele mai calde felicitări, precum și urarea de a ține mereu sus steagul socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite).Aniversând în mod sărbătoresc înființarea partidului politic de luptă al clasei muncitoare din România, aducem un fierbinte omagiu tuturor acelora care, neprecupețind nimic, nici chiar viața, s-au ridicat împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și dreptate socială, pentru progresul națiunii noastre, pregătind ziua luminoasă de astăzi a patriei socialiste, independente și înfloritoare.

textilă, de celuloză și hîrtie, capitalul autohton investit în societățile industriale pe acțiuni avînd o pondere de sub 10 la sută. Urmările penetrației capitalului străin, ale exploatării bogățiilor țării de către trusturile occidentale au fost amplificate de faptul că în a- cea perioadă, pînă la cucerirea independenței de stat în 1877, Țările Românești plăteau încă bir — în bani și în pro- . duse naturale — Imperiului O- toman.Ca rezultat al schimbărilor ce au avut loc în dezvoltarea forțelor de producție, în relațiile de producție — și care demonstrează că la sfîrșitul secolului al XIX-lea România se afla în prima fază a dezvoltării capitaliste — se produc modificări importante în structura de clasă, în raportul de forțe sociale și politice ale societății românești. Moșierimea, care continua să aibă o poziție economică și politică puternică, era clasa cea mai reacționară care se împotrivea oricăror reforme cu caracter progresist, democratic. Clasa cea mai numeroasă a societății era țărănimea, crîncen exploatată de moșieri și arendași, profund interesată în lichidarea proprietății feudale, în realizarea reformei agrare și a altor schimbări cu caracter democratic, care reprezenta o puternică forță progresistă a țării. Paralel cu dezvoltarea industriei creștea tot mai mult rolul social și politic al burgheziei, care acționa pentru desfășurarea largă a activităților economice, comerciale și implicit, pentru unele reforme democratice ce corespundeau cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre. Specificul desfășurării revoluției burghezo-democratice făcea totodată ca burghezia — ale cărei interese de clasă o determinau să intensifice exploatarea maselor — să pactizeze în bună măsură pe plan politic cu moșierimea. Societatea românească cuprindea, de asemenea, categorii de mijloc — mici meseriași și negustori — precum și pătura intelectuală, interesată în dezvoltarea democratică a țării.Unul din procesele sociale cele mai importante care marchează evoluția societății românești în această perioadă este dezvoltarea și intrarea fermă în arena vieții politice a tinerei clase a proletariatului industrial — forța cea mai înaintată a țării. Proletariatul devine tot mai mult purtătorul idealurilor celor mai revoluționare ale maselor populare, exponentul aspirațiilor vitale ale întregului popor muncitor spre dezvoltarea patriei pe calea progresului, spre făurirea unității naționale, cucerirea independenței de stat, spre o viață liberă și demnă. (A- plauze puternice, prelungite). Exploatarea nemiloasă a mun

citorilor de către capitaliștii autohtoni, agravată de jaful trusturilor străine care acționau pentru transformarea României într-o sursă de materii prime, de forță de muncă ieftină și de piață de desfacere a produselor lor, accentuează contradicțiile de clasă din sinul societății românești de atunci, impulsionează mișcarea muncitorească. In contextul dezvoltării generale e- conomico-sociale a țării, al schimbărilor care au loc în raportul de forțe politice, lupta proletariatului are drept scop principal eliberarea sa și a maselor muncitoare de exploatare și asuprire, căpătînd, totodată, și un caracter național, patriotic, prin aceea că țintea la apărarea independenței și suveranității țării, la salvgardarea dreptului sacru al poporului român de a se dezvolta de sirie stătător. Sînt cunoscute puternicele acțiuni revoluționare organizate de proletariat în ultimele două decenii ale secolului trecut : greve și demonstrații care a- veau drept scop cucerirea u- nor drepturi economice, satisfacerea revendicării zilei de muncă de 8 ore, cucerirea dreptului de organizare. Importante campanii politice au fost inițiate de clasa muncitoare, de militanții socialiști pentru obținerea dreptului de vot universal și a altor libertăți democratice indispensabile desfășurării luptei de clasă împotriva burgheziei și moșie- rimii.Muncitorimea a găsit de la început un aliat puternic în țărănime — clasa care a dus secole de-a rîndul lupta pentru păstrarea ființei noastre naționale, pentru neatîrnarea tării — și care, în noile condiții, se afirmă viguros, alături de muncitorime, ca o importantă forță revoluționară. Sînt ilustrative în acest sens marile răscoale țărănești de la 1888, care au provocat panică în rândurile stăpînitori- lor vremii, și intervenția sângeroasă a forțelor represive. Aceste răscoale au constituit, totodată, o pildă vie de colaborare strînsă și fraternitate între țărănime și mișcarea muncitorească ce s-a ridicat în apărarea răsculaților, a victimelor opresiunii burghezo- moșierești.In această perioadă, îjn Țările Românești se afirma o puternică pleiadă de intelectuali progresiști animați de ideile înaintate ale timpului și care își consacră cu abnegație energia slujirii intereselor poporului, dezvoltării culturii militante, înfăptuirii idealurilor de progres social, libertate și neatîrnare a patriei, cuceririi unor largi drepturi și libertăți democratice pentru masele muncitoare.O caracteristică esențială a mișcării muncitorești din țara noastră o constituie faptul că, încă din stadiul de început al existenței lui, proletariatul și-a pus problema organizării ca clasă, înțelegând că aceasta este o condiție hotărîtoare pentru desfășurarea cu succes a luptei politice împotriva claselor exploatatoare, pentru realizarea țelurilor sale revoluționare, pentru eliberarea socială, a tuturor celor ce muncesc. Chiar în prima jumătate a veacului trecut au apărut și s-au dezvoltat forme de organizare muncitorească, cum sînt asociațiile profesionale de întrajutorare — organizații ce-și propuneau la început revendicări cu caracter economic și care,, ulterior, se dezvoltă pe baza principiilor politice de clasă. A- ceste organizații se consolidează și se înmulțesc, jucînd un rol tot mai important în lupta maselor muncitoare. Un moment deosebit de important în dezvoltarea procesului de organizare a proletariatului esțe înființarea, în 1 872, deci cu mai bine de 100 de ani in urmă, a Asociației generale a tuturor lucrătorilor din România care-și propunea, pentru prima dată în istoria noastră, unirea muncitorilor din întreaga țară. Acest eveniment marchează începutul organizării de clasă pe scară națională a proletariatului român.Odată cu dezvoltarea și intensificarea organizării clasei muncitoare au apărut și au 

început să se propage tot mai larg în țara noastră ideile socialiste. De altfel, încă socialismul utopic pătrunsese în Țările Române, cîștigînd a- depți în rîndul unor intelectuali preocupați de găsirea u- nor căi noi de dezvoltare a societății, și care s-a concretizat în forme originale cum a fost, de pildă, falansterul de la Scăieni — Prahova, creat în 1 835 din inițiativa lui Teodor Diamant.Revoluția burghezo-demo- cratică de la 1 848, contactele stabilite cu mișcarea revoluționară din Occident au înlesnit de timpuriu cunoașterea programului internaționalei întemeiate de Marx și Engels care a avut o puternică influență asupra dezvoltării luptei revoluționare din România. In 1869, la Timișoara, ia ființă o secție a Internaționalei muncitorești, care înscrie între preocupările sale de bază răspîndirea ideilor marxiste. Cercurile socialiste constituite apoi la București, Iași și în alte orașe, la începutul deceniului al VUI-lea al veacului trecut, au desfășurat o largă activitate propagandistică, e- ditînd o seamă de publicații ca: „Socialismul", „Contemporanul", „Dacia viitoare", „Emanciparea", „Revista socială", „Drepturile omului", și altele, prin intermediul cărora socialismul științific este larg răspîndit în rîndul proletariatului, al maselor muncitoare, precum și al unor cercuri de intelectuali progresiști.Ideile de bază ale întemeietorilor socialismului științific, Marx și Engels, au pătruns în România în mod nemijlocit, prin publicarea în limba română a unor lucrări ca „Dezvoltarea socialismului de la utopie la știință", „Originea familiei, a proprietății private și a statului", „Manifestul Comunist", „Capitalul" și altele, la puțin timp după apariția lor. In îe_ Iul acesta, militanții socialiști, partea înaintată a proletariatul român, au putut veni in contact direct cu gândirea cea mai avansată a epocii, cu teoria socialismului științific.In cadrul procesului de u- nire a mișcării muncitorești cu socialismul științific s-a pus la ordinea zilei, cu tot mai multă acuitate, problema făuririi partidului politic al clasei muncitoare. încă din anii 1 885-1 886, în presa socialistă a vremii a început să se vorbească tot mai frecvent despre necesitatea creării u- nui „Partid .muncitoresc", a unui „Partid socialist", a „Partidului marxist al muncitorimii". Un moment deosebit de important în evoluția politică spre realizarea acestui țel al clasei noastre muncitoare l-a reprezentat publicarea de către C. Dobrogeanu- Gherea, în anul 1886, a lucrării „Ce vor socialiștii români ?“ în care era susținută și argumentată temeinic necesitatea organizării partidului politic al proletariatului. Totodată, se sublinia, ca obiectiv politic fundamental al acestui partid, lupta revoluționară pentru cucerirea puterii în stat și instaurarea dictaturiii proletariatului. „Poporul, proletariatul — scria Constantin Do- brogeanu-Gherea — ajungînd la putere, după revoluția socială proletară, va întrebuința dictatura de clasă ca mijloc pentru a-și întări domnia, pentru a organiza formele de viață ale societății socialiste". După cum se vede, socialiștii români și-au pus încă de la înbeput, în mod just, drept cerință obiectivă a trecerii la făurirea orînduirii socialiste, problema instaurării puterii clasei muncitoare, a ' exercitării dictaturii proletariatului ca formă de dominație împotriva claselor exploatatoare, a tuturor forțelor ostile societății eliberate de exploatare ca o condiție a făuririi socialismului. (Aplauze puternice, prelungite). Această concepție privitoare la modul de realizare a transformării revoluționare a societății și-a pus cu putere amprenta încă de la început asupra întregii lupte revoluționare a proletariatului din România și 8 partidului său politic. Lucra

rea la care m-am referit poate fi considerată pe drept cu- vînt primul program al mișcării revoluționare, marxiste din țara noastră. Luînd cunoștință de conținutul său, Friedrich Engels scria socialiștilor români : „Cu mare plăcere am văzut că socialiștii din România primesc în programul lor principiile de căpetenie ale teoriei care a izbutit a aduna într-un mănunchi de luptători mai pe toți socialiștii din Europa și America — e vorba de teoria prietenului meu, răposatul Karl Marx". De altfel, după cum se cunoaște, Marx și Engels au acordat o atenție deosebită studierii istoriei României, dezvoltării ei econo- mico-sociale, evoluției mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, întemein- du-și unele concluzii și teze teoretice și pe cunoașterea realității societății românești din perioada respectivă. Clasicii marxismului au privit întotdeauna cu simpatie lupta eroică desfășurată de poporul român pentru eliberarea națională și socială, pentru unirea într-un singur stat național, pentru scuturarea jugului asupririi și dominației străine.Ca pe întreg teritoriul țării, ia amploare și mișcarea muncitorească din Transilvania. O expresie elocventă a spiritului politic revoluționar al proletariatului din această provincie este făurirea în 1890 a organizațiilor Partidului Social-Democrat din Transilvania. In această epocă se intensifică legăturile dintre socialiștii români de pe ambele versante ale Carpaților, se creează legături tot mai strânse între proletariatul din Muntenia, Moldova și Transilvania. Mișcarea muncitorească ce se dezvoltă concomitent în toate provinciile românești își propune ca unul din țelurile importante ale programului ei revoluționar realizarea unității naționale a poporului nostru. Socialiștii scriau în revista cu un nume deosebit de semnificativ — „Dacia viitoare": „Nu vom avea o zi, un ceas de odihnă pe cît timp un frate de-al nostru va geme în lanțurile sclaviei și vom lupta necurmat, așteptând cu nerăbdare și credință în viitor fericita zi cînd, mînă-n mină, vom putea striga liberi și împreună : „Trăiască România". (A- plauze puternice).Primii pași importanți în direcția organizării politice a proletariatului a fost înființarea în 1887 la București, Iași și în alte orașe din țară a cercurilor muncitorești, transformate apoi în cluburi muncitorești, cu un număr însemnat de membri. Acestea și-au propus ca principal obiectiv pregătirea Congresului socialist ce avea să statueze înființarea partidului politic muncitoresc. Evoluția economică, social-po- litică și ideologică a societății românești oferea condițiile creării acestui partid. Așa cum arăta socialistul Constantin Mile într-un articol intitulat „Congresul nostru", „mișcarea socialistă din România devenise, după diferite dibuiri, pur marxistă, atît din punctul de vedere al teoriei, cît și din punctul de vedere al practicii".Lucrările Congresului, care au avut loc la București, in zilele de 31 martie — 3 aprilie 1893, salutate cu entuziasm și urmărite cu profund interes de muncitorimea din întreaga țară, au statuat înființarea par ridului politic marxist al clasei muncitoare — Partidul So cial-Democrat al Muncitorilor din România. (Apiauze puternice). Acest eveniment a intrat în istoria noastră ca mo ment de excepțională însemnătate pentru destinele luptei revoluționare a proletariatului și a maselor muncitoare, ca momentul ce marchează înfăptuirea organizării politice a clasei muncitoare pe scară națională. (Vii și puternice a- plauze). Partidul clasei muncitoare din România înființat în anul 1893, pe baza principiilor socialismului științific, a teoriei de clasă a lui Marx și(Continuare in paa- a 2-a)

Colectivele de mineri la sectoarele productive E. M. Dîlja au nut importante succese la extracția de cărbune în această lună care coincide și cu finele primului trimestru al anului. Astfel sectoa rele II și III conduse de ing. Victor Ghioancă și ing. Ion Ceaureanu înregistrează

de ale obți-

LA PETRILA

Cantina minerilor 
într-un local nouIată că o dată cu mutarea cantinei E.M. Petrila în noul spațiu amenajat în locul fostului bufet „Voevodul" din perimetrul căminelor de nefamiliști ale exploatării miniere sus-amintite s-a îndeplinit o mai veche doleanță a abonaților acesteia. Astfel noul local deschis ieri, 31. III. a.c., dispune de condiții cu mult îmbunătățite față de cel vechi, aici putînd servi masa concomitent peste. 80 de abonați. După cum ne-a relatat, responsabilul cantinei, tov. Viorel Mohora, peste puțin timp aici va fi instalat noul mobilier. De asemeni, în curînd va fi deschis și un bufet cu mîncăruri reci, în spațiul amenajat în acest sens, dotat cu frigider, dînd astfel posibilitatea abonaților să se aprovizioneze și cu hrană rece pentru supliment.Iată și opinia unui abonat al acestei cantine, loan Alupoaie, angajat la sect. III al E.M. Petrila : „Sînt mulțumit de noul local destinat cantinei cît și de meniurile ce ne sînt oferite, la prețul convenabil 13 lei pentru 3 mese".

Finala ștafetei
V

„Căutătorii de comori"Organizată de Comitetul județean de cultură și educație socialistă, ștafeta folclorică „Căutătorii de comori" a poposit pe la fiecare cămin cultural din Valea Jiului — Cimpa, Banița, Jieț, Iscroni, Cîmpu Iui Neag. Scopul acestei manifestări a fost de a orienta căminele culturale spre depistarea și asimilarea valorilor artei populare autentice, promovarea lor în spectacole sau păstrarea în colecții speciale. Ștafeta folclorică „Căutătorii de comori" a ajuns în faza finală, organizată în trei centre din județul Hunedoara, una din ele desfășurîndu-se în municipiul nostru, Ia clubul muncitoresc din Petrila. Este un spectacol complex la care își dau concursul formații artistice de -amatori din zona Hațegului și din Valea Jiului. Finala ștafetei folclorice „Căutătorii de comori" are loc astăzi la clubul din Petrila, ora 11.
PREȚUIRI A VREDNICIEI COSPUOÂRESTL 

A RESPONSARILIIĂTH CIVICE
Acordarea insignei și diplomei de „Fruntaș 

în gospodărirea orașului"
I Vineri după-amiază în finalul Plenarei Consiliului municipal al F.U.S. a avut loc un moment cu profunde semnificații pentru organele locale, deputății și cetățenii orașului Petroșani privind acțiunile de muncă patrio- Itică ce le desfășoară pentru continua înfrumusețare și buna gospodărire a localjtă- 
I ții. Făcînd bilanțul pe anul ■ 1972 în acest domeniu, co- I misia de întrecere patrioti- I că a consiliului popular mu- Inicipal a acordat insigna și diploma de „Fruntaș in gos- Ipodărirea orașului" celor mai vrednici cetățeni, celor mai active asociații de locatari care nu au precupețit nici timpul și nici eforturile, inițiativa și dăruirea pentru ca blocul în care I locuiesc, strada, cartierul, o- rașul în general să urce neîncetat pe noi cote ale în- I frumusețării, bunei gospo- Idăriri — într-un cuvânt să dobîndească noi și noi va- J lențe ale civilizației.Drept prețuire a merite- 
I lor deosebite avute în între

la zi plusuri de 1 268 de tone, respectiv 1684 tone, cantități ce atestă în mod evident hărnicia și dăruirea celor două colective, hctărî- rea lor de a-și înscrie și pe viitor bilanțuri meritorii pe coordonatele întrecerii socia-. liste.Aportul brigăzilor condu

cerea patriotică, unui număr de 50 cetățeni ai Petroșamu- lui li s-a acordat insigna de „Fruntaș în gospodărirea o- rașului" între care Nistor Arman, Ilie Bușu, Ștefan Belea, Ion Ciobanu, Alexandru Covaci, Ion Radu, Nicolae Ursu, Ion Mocanu, Maria Cîmpeanu, Ileana Hamz, Lenche Burian și mulți alții.Diploma de fruntaș pentru cel mai frumos bloc a fost acordată după cum urmează: Locul I: comitetului asociației de locatari de la blocul nr. 4 de pe strada Independenței; Locul [I — comitetului asociației de locatari de la blocul II de pe str. Constructorul; Locul III — comitetului asociației de locatari de la blocul 28 de pe str. Independenței; Locul IV — comitetului asociației de locatari de la blocul nr. 7 de pe strada Independenței. De asemenea, au fost acordate mențiuni următoarelor comitete ale asociațiilor de locatari de la blocurile : nr. 12 de pe 

se de Grigore Maxim, Pe tre Scredeanu, Gheorghe Pocol, Ludovic Perini, Pavel Tasnady, Vasile Baltag și alții a fost deosebit depășirea sarcinilor pe toare, la înregistrarea întreaga exploatare, afrei de 2 341 tone depăfire pe primul trimestru.
lasecpeei-

strada Independenței;' nr. I 50 și 46 de pe strada Viito- | rului.Diploma de fruntaș pentru Icea mai frumoasă scară: JLocul 1 — comitetului a- Isociației de locatari din bl®- Icui nr. 20, scara a II-a, de Ipe str. Păcii; Locul II — |comitetului asociației de locatari din blocul nr. 14, scara I, de pe strada Independenței; Locul III — comitetului asociației de locatari din blocul nr, 20, scara H-a, I de pe strada Independenței, |iar mențiune comitetelor a- >sociaților de locatari de la Iurmătoarele blocuri: nr. 9 ,scara I, strada Unirii; B scara II-a str. Constructorul;nr. 39 scara I, strada In- Idependenței.Intrînd în poseseia fru- Imoașelor trofee, cetățenii și |reprezentanții comitete tor iasociațiilor de locatari dis- Itinși cu insigna și diploma de „Fruntaș în gospodărirea I orașului" pe anul trecut, s-au angajat să participe și mai activ la realizarea o- biectivelor întrecerii patriotice pe anul 1973.
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CUVÂNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)Engeîls, și-a asumat din prima clipă misiunea istorică de » conduce lupta revoluționară pentru cucerirea puterii politice de către proletariat și celelalte» mase muncitoare de la orașe» și sate, pentru transformarea# socialistă a societății românești. Anul 1893 este a- nul nașterii detașamentului revoluționar, de avangardă al clasei muncitoare din România. Iată de ce putem spune .cu deplin temei că adevăratele Începuturi ale Partidului Comunist Român — care continua cele mai înalte tradiții de luptă ale poporului și își are rădăcinile împlini ate adînc în mișcarea muncitorească, (Socialistă, din a doua jumătate *. secolului trecut — coincid >u începutul activității partidului muncitoresc călăuzit oto ^eoria revoluționară marxistă^ treat cu 8 decenii în urmă, (Aplauze puternice, prelungite).Făurirea partidului clasei muncitoare a marcat o etapă nouă în desfășurarea procesului revoluționar din țara noastră, în dezvoltarea luptelor sociale. Stat major marxist al' proletariatului, el s-a situat: în fruntea maselor populare în bătăliile împotriva exploa tării și asupririi, pentru o viață mai bună, pentru libertate socială și națională. Nașterea partidului revoluționar al clasei muncitoare, ca și întreaga, sa dezvoltare ulterioară au fost rezultatul evoluției econo- mico-sociale și politice a țării noastre, expresia cerințelor mersului înainte al societății românești pe calea progresului social. Partidul s-a format din rîndurile proletariatului și s-a ridicat la luptă pentru eliberarea clasei sale,, a maselor muncitoare, expri- mînd în modul cel mai fidel interesele și aspirațiile cele mai înaintate ale națiunii noastre. El s-a dezvoltat odată cu cristalizarea și maturizarea conștiinței de clasă a proletariatului, cu transformarea muncitorimii dintr-o clasă, în sine, într-o clasă pentru sine — cum spunea Marx. Istoria de 80 de ani a partidului politic al muncitorimii românești demonstrează, o dată în plus, că numai atunci cînd detașamentul revoluționar al proletariatului pornește în activitatea sa de la realitățile concrete, social-istorice, ale poporului în mijlocul căruia activează și ține seama -te cerințele, interesele și aspirațiile acestuia, poate juca un rol esențial în lupta împotriva exploatării și asupririi, își poate îndeplini cu succes misiunea istorică în înfăptuirea revoluției proletare, în transformarea revoluționară a societății pe calea socialismului Și comunismului. (Aplauze puternice). Istoria, viața, faptele demonstrează că formarea partidului muncitorilor a fost rezultatul evoluției istorice a poporului nostru, al dezvoltării forțelor și relațiilor de producție și al ascuțirii contradicțiilor de clasă din România icelei perioade, rezultatul condițiilor obiective create în viata societății noastre.In programul său, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România înscria țelul final al luptei clasei muncitoare — „desființarea relațiilor de producție capitaliste" — „întemeierea societății socialiste" și totodată stabilea o serie de revendicări imediate, ca de pildă : garantarea dreptului de întrunire și organizare, votul universal, învățămîntul gratuit și altele. Subliniind rolul istoric al clasei muncitoare, programul definea drept sarcină centrală a partidului „de a organiza proletariatul, de a organiza poporul muncitor" in lupta revoluționară. Trebuie spus că atît în elaborarea programului, cît și în activitatea de traducere în viață a prevederilor sale, socialiștii români au tinut seama de realitățile concrete ale societății noastre din acea epocă, de cerințele specifice ale dezvoltării istorice a României. Anton Bacal- bașa arăta în ziarul socialist „Munca” că, la elaborarea sarcinilor și obiectivelor programului partidului, „socialiștii români au avut în vedere condițiile speciale ale țării în care trăiesc", iar Dobrogeanu Gherea afirma : „Școlari ai socialismului, membri ai marii familii socialiste europene.știm că felul activității noastre atîrnă de condițiile reale ale țării noastre și mai ales de cele economico-sociale. Așadar. să analizăm condițiile de trai ale țării noastre cum urmează din pozițfunea poporului muncitor, din relațiile de clasă, din cultura noastră, din temeliile economice". De altfel, socialiștii români afirmaseră această poziție încă în 1891, în raportul prezentat la Congresul Internaționalei a Il-a de la Bruxelles. In raport se spunea • „Din punct de vedere al tacticii, socialismul român trebuie să aibă armele sale proprii, condițiile economice și cîmpul economic pe care va trebui să lucreze Hindu-! proprii". Sau, menționînd că telul tuturor socialiștilor este „stabilirea unei societăți solidare și armonioase, a unei societăți în care toate uneltele de muncă vor fi socializate", raportul sublinia c8, în ce privește „mijloacele prin care s-ar ajunge la acest scop, fiecare va întrebuința pe a- celea cerute de condițiile specifice ale țării sale".Ancorat în realitățile social-,politice ale țării, partidul muncitorilor din România și a spus cuvîntul față de toate marile probleme care frămîn- :au societatea românească din acea vreme, luînd poziție și preconizînd soluții în conformitate cu interesele de clasă, cu aspirațiile revoluționare a- le proletariatului. Astfel, socialiștii români abordează în mod aprofundat problema a

grar-țărănească, de o deosebită acuitate pentru societatea a- celei vremi, iwilitînd pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru lichidarea formelor de exploatare feudale la sate, pentru împămîntenirea țăranilor și organizarea pe baze noi a muncii acestora, pentru introducerea unor mijloace de lucru avansate în agricultură. In același timp, pornind de la analiza științifică a stării ele înapoiere economică a țării, de la rămînerea în urmă a forțelor de producție, socialiștii subliniau importanta deosebită a dezvoltării intense a unei industrii naționale noi, ca o condiție atît pentru progresul general al societății, cît și pentru creșterea rîndurilor proletariatului, pentru amplificarea luptei revoluționare a acestuia, pentru crearea premiselor în vederea trecerii, în perspectivă, la edificarea societății socialiste. Acestea erau probleme esențiale pentru existența clasei muncitoare și a țărănimii — cele două forțe sociale de bază cărora le revenea sarcina ca, în strînsă alianță, să acționeze pentru transformarea revoluționară a societății.Socialiștii români acordau, de asemenea, o atenție deosebită asigurării .condițiilor pentru dezvoltarea instrucției publice, pentru ridicarea nivelului de cultură și civilizație al maselor populare, pentru formarea unei intelectualități provenite din popor și legată de acesta — parte componentă a luptei generale pentru emanciparea socială și națională a României. Ocupîn- du-se îndeaproape de problemele legate de lărgirea libertăților publice, cetățenești, democratice partidul clasei muncitoare și-a definit clar poziția față de problema națională, pronunțîndu-se ferm pentru lichidarea oricăror discriminări și asupriri naționale, pentru egalitatea deplină în drepturi între toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate. Reprezentanții de frunte ai partidului se ridicau cu putere împotriva dominației străine, proclami nd solemn dreptul imprescriptibil și inviolabil al națiunii noastre, ca de altfel al tuturor națiunilor, la o viață liberă și independentă.Toate acestea demonstrează că socialiștii români s-au situat de la început pe poziții marxiste clare, și-au propus ca obiective fundamentale soluționarea problemelor arzătoare izvorîte din realitățile concrete ale țării, din necesitățile dezvoltării României pe calea progresului material și social.Luptînd pentru interesele proletariatului român, ale maselor muncitoare din țara noastră, partidul clasei muncitoare din România s-a manifestat, totodată, ca detașament activ al mișcării muncitorești internaționale. Intre- ținînd legături strînse cu Engels și fruntași ai mișcării muncitorești din celelalte țări, participînd cu regularitate la congresele Internaționalei a Il-a, partidul muncitorilor din România a dezvoltat largi relații cu celelalte partide socialiste. Multiple și strînse legături au existat între mișcarea muncitorească din țara noastră și cea din Rusia, legături care și-au găsit expresia atît în sprijinul acordat grupurilor revoluționare ruse de către socialiștii români, în sprijinul moral și material acordat socialiștilor ruși emigrați în România, cît și în schimbul de cores
Evoluția istorică a mișcării muncitorești, 

transformarea partidului socialist 
în Partidul Comunist Român —

moment crucial în istoria RomânieiCa rezultat al voinței proletariatului de a se uni, precum și al activității noilor lideri revoluționari, iau ființă, înec- pînd din anul 1901, cercurile socialiste „România muncitoare" — organizații politice muncitorești care desfășoară o amplă campanie propagandistică și organizatorică în vederea refacerii partidului. In i Tst. cadru ■ are loc șl organizarea, pe pl-an național a mișcării sindicale — în 1906 — care determină intensificarea acțiunilor revoluționare ale clasei muncitoare, accelerarea procesului de refacere a partidului socialist.Proletariatul român continuă să fie o prezență activă în viața social-politică a țării, dezvoltîndu-și totodată legăturile de solidaritate cu lupta proletariatului din alte țări. Astfel, în anul 1905, masele muncitoare din România se solidarizează cu proletariatul rus, organizează mari demonstrații de protest împotriva represiunilor dezlănțuite de ohrana țaristă. Este, de asemenea, cunoscut ajutorul pe care l-au dat revoluționarii români râsculaților de pe crucișătorul „Potemkin", care au primit azil politic în România Sub presiunea puternică s mișcării de solidaritate muncitorească, guvernul român esle nevoit să refuze să predea țarismului pe răsculații de pe „Potemkin". Dînd o semnificație deosebită acestui act, Lenin a apreciat că guvernul român „nu vrea să se înjosească în tr-atît incit să facă slujba de polițist Ia cererea țarului întregii Rusii" și că a procedat „așa cum poate proceda numai guvernul unei națiuni care se respectă".O puternică ilustrare a forței și combativității mișcării revoluționare din țara noastră 

pondență și în legăturile directe cu Plehanov, iar mai tîrziu cu Vladimir Ilici Lenin. Organul de presă al partidului publica frecvent știri despre mișcarea revoluționară din Rusia, iar în 1 892, prin gazeta „Mișcarea socialistă", socialiștii români și-au exprimat simpatia și solidaritatea cu grupul revoluționarilor ruși, printre care se afla și tînărul Ulianov — Vladimir Ilici Lenin — pe care guvernul țarist îl deportase în Siberia.O amploare deosebită au cunoscut-o în acei ani legăturile internaționaliste dintre socialiștii români și cei bulgari. Pe teritoriul țării noastre, revoluționarii bulgari, prigoniți în țara lor, au găsit adăpost și prieteni adevărați. Relații internaționaliste au fost stabilite, de asemenea, cu partidele socialiste din Germania, Franța, Italia, Belgia și alte țări. Paginile presei muncitorești și socialiste din acele vremuri constituie o mărturie a solidarității proletariatului român cu luptele muncitorilor din Norvegia, Danemarca, Olanda, Elveția, Spania, China, Australia, Statele Unite ale Americii, Cuba și din alte țări ale lumii.Activitatea internă a partidului, legăturile strînse cu organizațiile clasei muncitoare din celelalte țări, cu conducători eminenți ai proletariatului, participarea și contribuția sa activă la dezbaterea problemelor importante ce se puneau în fața mișcării muncitorești internaționale în acea vreme, i-au adus prestigiu și autoritate pe plan internațional. Conducerea Partidului Social- Democrat al Muncitorilor din Unqaria aprecia, în 1894, într-o scrisoare adresată socialiștilor români că „tînărul și vigurosul Partid Socialist Democrat Român ocupă deja, grație devotamentului și energiei voastre, un loc însemnat printre partidele socialiste ale continentului".După cum este știut, încă de la început, partidul revoluționar al clasei noastre muncitoare a avut de înfruntat nenumărate greutăți, a fost nevoit să facă fată unor grele încercări, pricinuite de împotrivirea claselor dominante, de prigoana și teroarea regimului burghezo-moșieresc. Totodată, trebuie spus că în activitatea partidului s-au manifestat și o serie de confuzii și limite determinate de stadiul dezvoltării sociale, de lipsa de experiență și de insuficienta maturizare ideologică a proletariatului și a conducătorilor săi din acea perioadă. E- xistența, în conducerea partidului, a unor elemente nete- qate de clasa muncitoare, inconsecvente din punct de vedere politic și ideologic, trdeterminat, în ultimii, ani aisecolului trecut, frămîntări și convulsii din ce în ce mai grave, care au dus pînă la întreruperea vremelnică a activității partidului. Cu toate acestea, lupta revoluționară a continuat să se desfășoare, diferitele cercuri și organizații muncitorești au continuat să acționeze, și în focul bătăliilor de clasă s-au ridicat și format din sînul clasei muncitoare și al in te lectualității progresiste o serie de noi militanți socialiști, ca Ion C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Alexandru Ionescu, Ale- cu Constantinescu, Mihail Gh. Bujor, Gheorghe Cristescu, Dimitrie Marinescu și alții. Ei și-au consacrat eforturile strîngerii rîndurilor clasei muncitoare, reorganizării partidului pe baze marxiste.

a constituit-o participarea clasei muncitoare, a socialiștilor români la evenimentele din 1907 — anul celei mal mari răscoale țărănești din istoria modernă a României. Țărănimea răsculată a primit un puternic sprijin din partea muncitorilor, a socialiștilor, oare s-au deplasat la sate în- suflețindu-i pe țărani, dîndu-le un țel clar în luptă. Sînt cunoscute energicele acțiuni de protest ale muncitorilor împotriva represaliilor la care a fost supusă țărănimea, atitudinea hotărîtă a socialiștilor în apărarea răsculaților. Acesta a fost un moment deosebit de important în afirmarea pe arena politică națională atît a muncitorimii revoluționare, cît și a țărăniimiii — profund interesată în transformarea democratică a țării, în manifestarea unității și alianței celor două clase care militau pentru lichidarea exploatării și asu pririi burghezo-moșierești.In marile acțiuni democratice, revoluționare care ș-au desfășurat în acei ani în România, un loc important ocupă intelectualitatea progresistă, oamenii de știință și cultură înaintați, care își aplecau urechea la nevoile și aspirațiile poporului și luau parte activă la luptă, alături de muncitori și țărani, de militan- ții socialiști.In această perioadă are loc o tot mai evidentă închegare a forțelor revoluționare ale clasei muncitoare, proces ce își găsește expresie în unificarea cercurilor „România muncitoare" din întreaga țară și în crearea Uniunii Socialiste din România. Congresul -so cialist din 1910 statuează constituirea Partidului Social-Democrat din România, care se proclamă în mod solemn „Vlăstar al vechii rădăcini so

cialiste, pe care nimic nu a putut-o distruge", continuatorul firesc al Partidului Social- Democrat al Muncitorilor din România creat în 1893.Dezvoltînd în noile condițu linia politică a mișcării noastre revoluționare, partidul clasei muncitoare își propune ca obiectiv fundamental intensificarea luptei pentru eliberarea proletariatului și a maselor populare de exploatare și asuprire, pentru înlăturarea vechilor orînduieli și făurirea noii orînduiri sociale. El s a ridicat împotriva vînzării bogățiilor țării capitalului străin. Totodată, partidul s-a situat în rîndurile partidelor și grupărilor de stînga din cadrul Internaționalei a Il-a pronun- țîndu-se cu hotărîre împotriva războiului imperialist, jucînd un rol important în inițierea și organizarea Conferinței de la Zi.mmerwald. Partidul a desfășurat o intensă activitate de mobilizare a maselor populare în lupta împotriva intrării României în război, pentru o politică de neutralitate. Sub conducerea partidului, masele largi muncitoare au organizat greve, întruniri și demonstrații împotriva războiului, care au culminat cu marea demonstrație de la Galați din 13 iunie 1916.După cum se știe, după doi ani de neutralitate, România burghezo-moșierească s-a a- lăturat coaliției imperialiste a Antantei care promitea satisfacerea dezideratului unitățiinaționale. Problema făuririistatului național unitar preocupa profund masele populare în acea perioadă, constituia un deziderat vital al poporu lui român, al proletariatului, al socialiștilor. încă în ianuarie 1917, Lenin manifesta un interes deosebit pentru această problemă, apreciind că „foarte mulți români și sîrbi (în raport cu numărul total al românilor și sîrbilor) locuiesc în afara granițelor ’or“ si ă „în general construcția de stat în direcția burghezo-națională nu s-a terminat în Balcani"Un moment hotărîtor în desfășurarea evenimentelor internaționale, cu influențe deosebit de pozitive și asupra istoriei noastre, a fost victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a dus la înăbușirea imperiului țarist, la instaurarea în Rusia a primului guvern al muncitorilor și țăranilor, ceea ce a exercitat un puternic stimulent în lupta revoluționară a clasei muncitoare, a oamenilor muncii de pretutindeni. Prăbușirea imperiului țarist și destrămarea monarhiei austro-ungare au creat condiții pentru realizarea unor profunde transformări social-poli-tice în această parte a Europei, pentru închegarea statelor naționale — și în acest cadru pentru crearea statului național unitar român, ce încununa lupta de secole a maselor populare din toate cele trei provincii românești. Se adevereau în acest fel cuvintele pe care Engels le scria socialistului român Ion Nădejde în ianuarie 1888 — și anume : „Dacă mîine despotismul din Petersburg ar cădea, poimîine n-ar mai fi în Europa nici o Austro-Ungarie". Și, după um știți, așa s-a întîmplat. (Aplauze puternice). Salutînd cu entuziasm actul istoric al închegării unității noastre statale, socialiștii români subliniau într-o declarație publicată în ziarul „Socialistul" la începutul anului 1919: „Ca socialiști români internaționaliști, salutăm cu bucurie dezrobirea națională a poporului român și respectăm legăturile de un’re hotărîte. România nouă de astăzi trebuie să devie România socialistă de mîine". (Aplauze puternice).înfăptuirea unității statului național român — victorie e- pocală a maselor populare din întreaga țară, in realizarea căreia clasa muncitoare, mișcarea socialistă au adus o prețioasă contribuție — a deschis perspectiva dezvoltării mai rapide a forțelor de producție ale țării și, totodată, a creat condiții favorabile pentru intensificarea activității forțelor sociale progresiste, a mișcării muncitorești revoluționare. In anii 1918-1920, pe fundalul ascuțirii contradicțiilor regimului burghezo- moșieresc, crește combativi
Refacerea unității organizatorice și politice 

a clasei muncitoare, crearea partidului 
unic marxist-leninist — moment hotărîtor, 

obiectiv necesar în lupta victorioasă 
pentru cucerirea puterii politice 

șl edificarea socialismului în Româniaîncă din primele momente ale existenței sale, Partidul Comunist Român înfruntă împotrivirea înverșunată a regimului burghezo-moșieresc, desfășurîndu-și activitatea în condiții dintre cele mai grele. In 1924, la numai trei ani de la crearea sa, Partidul Comunist Român este declarat ilegal. Nevoit să activeze timp de două decenii în ilegalitate, Partidul Comunist din România, folosind cele mai diverse forme de luptă, a fost în permanență organizatorul și conducătorul clasei muncitoare, al oamenilor muncii. Marea grevă a minerilor de la Lupeni din 1029, eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie — februarie 1933, numeroase alte mișcări greviste din anii crizei economice si din 

tatea maselor muncitoare. Sînt cunoscute marile demonstrații de la 13 decembrie 1918, înăbușite în sînge de regimul burghezo-moșieresc, acțiunile revoluționare, deosebit de intense, ale clasei muncitoare în perioda de după război, care au luat o tot mai mare amploare, culminînd cu greva generală din 1920 ce a cuprins proletariatul de pe tot cuprinsul țării, zguduind puternic înseși temeliile regimului burghezo-moșieresc și demonstrînd că muncitorimea este o forță socială în stare să conducă poporul în lupta pentru transformarea revoluționară a întregii societăți.In România se aflau atunci la ordinea zilei probleme deosebit de stringente, care se cereau soluționate fără în- tîrziere, ca de pildă reforma, agrară, lichidarea relațiilor de producție feudale la sate, refacerea economiei distruse de război și dezvoltarea unor ramuri noi ale economiei naționale, asigurarea unor condiții de viață mai bună pentru masele muncitoare. Clasa muncitoare care se dezvoltase nu- mericește, al cărei nivel politic crescuse ca urmare a experienței proprii de luptă și sub influența victoriei Revoluției Socialiste din Octombrie, a intensificării mișcării revoluționare mondiale, avea de jucat un rol de cea mai mare importanță în dezvoltarea țării, în apărarea intereselor și drepturilor oamenilor muncii de la orașe și sate. Aceasta impunea în mod necesar reorganizarea partidului, astfel îneît să poată acționa ca organizator și conducător al marilor bătălii de clasă ce se a- nunțau, să-și poată asuma răspunderea conducerii întregii lupte revoluționare din România pentru răsturnarea claselor exploatatoare de la putere, pentru înfăptuirea victorioasă a revoluției proletare și trecerea la făurirea societății socialiste.In această perioadă, socialiști români de frunte întrețin legături strînse cu reprezentanții Internaționalei a IlI-a, cu însuși Vladimir Ilici Lenin, cu care poartă discuții privitor la condițiileîn care urma să aibăloc afilierea partidului laInternaționala Comunistă. Exprimîndu-și de la bun început adeziunea față de principiile leniniste ale partidului de tip nou, ei au formulat, totodată, o serie de obiecții cu privire la amestecul Cominter- nului în stabilirea componenței organelor de conducere a- le partidului — considerînd pe bună dreptate că aceasta este un drept legitim al propriului partid — precum și cu privire la o serie de analize și aprecieri eronate făcute de Comintern la adresa situației din România. Justețea a- cestor puncte de vedere ale socialiștilor români se relevă cu claritate în lumina experienței istorice a mișcării muncitorești din ultima jumătate de veac.Răspunzînd necesităților o- biective ale dezvoltării sociale a țării noastre, reprezentanții socialiștilor români hotărăsc la Congresul din mai 1921 prin vot unanim transformarea partidului socialist în Partidul Comunist Român. (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează : „P. C. R.“). Prin aceasta se ridică pe o treaptă superioară activitatea detașamentului de avangardă, revoluționar al clasei muncitoare din România. Partidul comunist, continuatorul direct al mișcării revoluționare, socialiste, al partidului clasei muncitoare făurit în 1 893, a dus mai departe și a ridicat pe un plan superior, în noile condiții ale dezvoltării României, lupta de eliberare socială și națională. Tocmai de aceea, apreciem a- cest moment ca un moment de răscruce în Dezvoltarea României noi. Din păcate, o parte a membrilor partidului social-democrat nu a urmat hotărîrea adoptată la Congresul din 1921, constituin- du-se într-un partid socialdemocrat separat, ceea ce a produs sciziunea politică în rîndul clasei muncitoare din România.

perioada ulterioară au demonstrat, odată cu spiritul combativ al clasei noastre muncitoare, creșterea capacității partidului de a organiza și conduce luptele revoluționare. Așa cum am mai afirmat și în alte împrejurări, aceasta capacitate a crescut pe măsură ce conducerea partidului a fost deținută de reprezentanți direcți ai clasei muncitoare, de fiii clasei muncitoare, care trăiau și activau în România. (Aplauze prelungite).Partidul Comunist Român a desfășurat o activitate multilaterală și susținută pentru unirea, în lupta împotriva regimului burghezo-moșieresc, a tuturor forțelor muncitorești democratice și patriotice — în primul rînd pentru întărirea unității de acțiune a 

clasei muncitoare, fn frontul unic al comuniștilor și socialiștilor. Mulți dintre cei pre- zenți în sală — mă refer la vechi activiști — își reamintesc de activitatea desfășurată în această direcție, inclusiv de întîlnirile din acea perioadă dintre reprezentanții partidului comunist și partidului socialist. In toate marile momente ale luptei revoluționare, și mai ales în perioada luptei împotriva fascismului și a războiului antisovietic s-au organizat acțiuni comune ale comuniștilor și socialiștilor, îndeosebi jos, în întreprinderi. Un rol important în evoluția luptei politice desfășurate de către comuniști a avut Frontul Democratic care înmănunchia largi forțe sociale ale țării și care a organizat numeroase acțiuni împotriva înrobirii țării Germaniei hitleriste. Sînt cunoscute acțiunile desfășurate de către comuniști pentru mobilizarea poporului la lupta cu arma în mînă, pentru apărarea independenței României în eventualitatea unui război național de apărare împotriva agresorilor fasciști, precum și pentru sprijinirea poporului cehoslovac care căzuse victimă ocupației germane. Un moment culminant al valului luptei populare conduse de partid în această perioadă împotriva politicii de fascizare a țării și pentru apărarea independenței naționale o constituie marea demonstrație antifascistă din 1 Mai 1939, desfășurată sub semnul unității de acțiune între comuniști și socialiști. Sînt prezenți în sală comuniști, socialiști și alți militanți revoluționari care au mers umăr la umăr In a- ceastă demonstrație care, putem spune, a marcat un moment superior în lupta pentru unitatea clasei muncitoare în România (Aplauze puternice). Nu aș putea să nu reamintesc, de asemenea, marile demonstrații împotriva dictatului de la Viena, organizate sub conducerea partidului, cu participarea socialiștilor, a Madoszului și a altor organizații — și care au constituit o afirmare puternică a hotărîrii revoluționarilor români, maghiari, germani și de alte naționalități, de a apăra independența României, de a lupta pentru u- nitatea statului național român (Aplauze puternice). Un puternic impuls a dat luptei antifasciste constituirea în 1943, din inițiativa Partidului Comunist, a Frontului Patriotic Antihitlerist. Pe măsură ce se apropia momentul decisiv, în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, se impunea tot mai stringent realizarea unității clasei muncitoare. Crearea Frontului U- nic Muncitoresc între Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat, în 1944, și apoi a Blocului Național Democrat au reprezentat o condiție importantă a victoriei insurecției naționale antifasciste armate de la 23 August 1944, în urma căreia regimul de dictatură militaro- fascistă a fost răsturnat. După cum se știe, ca urmare a înfăptuirii actului istoric de la 22 August România a ieșit din războiul antisovietic și s-a alăturat cu toate forțele coaliției antihitleriste, luptînd pînă la victoria finală împotriva Germaniei naziste, alături de Uniunea Sovietică și ceilalți aliați.Marea victorie de la 23 August 1944 a marcat o cotitură istorică în dezvoltarea României. Lupta antifascistă, democratică s-a transformat rapid într-o mișcare socială de mare amploare, fără precedent în analele țării noastre, care a deschis calea de- săvîrșirii revoluției burghezo- democratice, realizării unor profunde schijmbări revoluționare în viața socială, înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială ale poporului român. Desfășurînd o vastă activitate organizatorică și politică, Partidul Comunist Român, împreună cu Partidul Social-Democrat și celelalte forțe revoluționare și democratice, a reunit în această mișcare principalele forțe ale națiunii — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, păturile mijlocii de la orașe și sate și chiar anumite cercuri ale burgheziei. Rod al luptei maselor largi, la 6 martie 1945 a fost instaurat primul guvern democratic din istoria țării. Aceasta a marcat instaurarea puterii revoluționar-democra- tice a muncitorilor și țăranilor, a deschis calea trecerii la o etapă superioară — în
Dezvoltarea impetuoasă a României 

socialiste, obiectivele actuale ale partidului 
în lupta pentru făurirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate în patria noastrăStimați tovarăși.Sărbătorim a 80-a aniversare a creării partidului clasei muncitoare în condițiile înaintării impetuoase a României pe calea progresului și civilizației socialiste, a bunăstării și fericirii întregului popor. Sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare din România, întregul nostru popor au împlinit, în anii care au trecut de la eliberare, idealurile în numele cărora s-au ridicat cu 80 de ani în urmă socialiștii români, pentru care au lup

făptuirea revoluției socialiste. Nu aș putea să nu menționez, și cu acest prilej, faptul că, în înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate, în instaurarea primului guvern democrat și în crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea socialismului, forțele armate — inclusiv cadrele de conducere, ofițerii, generalii — au urmat linia trasată de partidul comunist, s-au alăturat poporului. A- ceasta a avut o mare importanță pentru victoria tuturor luptelor care s-au desfășurat în România. In procesul dezvoltării economico-sociale, al creșterii avîntului revoluționar a devenit absolut necesară realizarea deplinei unități organizatorice și politice a clasei muncitoare căreia îi revenea misiunea de clasă conducătoare în transformarea revoluționară a societății. După cum se știe, în februarie 1948, Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat au fuzionat, creîn- du-se partidul revoluționar u- nic, bazat pe concepția științifică despre lume și viață a clasei muncitoare, materialismul dialectic și istoric, pe învățătura marxist-leninistă. (Vii aplauze). Prin aceasta s-a pus capăt pentru totdeauna sciziunii din mișcarea noastră muncitorească, s-a asigurat unitatea organizatorică și politică a clasei muncitoare — clasă conducătoare a marii opere de edificare a socialismului pe pămîntul României Este o coincidență semnificativă că în această lună am sărbătorit 25 de ani de la crearea partidului unic al clasei muncitoare în noile condiții istorice și 80 de ani de la crearea primului partid unic al clasei muncitoari din România (Aplauze puternice).Trecînd în revistă istoria mișcării muncitorești din țara noastră, constatăm că proletariatul român a afirmat de la început, cu tărie, necesitatea de a se uni și organiza într-un partid unic revoluționar de clasă, care să conducă cu fermitate, pe baza unei concepții clare, luptele maselor populare împotriva exploatării și asupririi, pentru libertate și dreptate socială. Crearea cu 80 de ani în urmă a partidului unic muncitoresc a avut o influență uriașă a- supra afirmării clasei muncitoare pe arena luptelor sociale din România, asupra dezvoltării mișcării revoluționare din țara noastră. Fără îndoială că producerea, în decursul desfășurării evoluției istorice, a sciziunii mișcării revoluționare și a nar- tidului, formarea mai multor partide muncitorești au a- vut consecințe negative asupra luptei de clasă, asupra rolului jucat de proletariat în înfruntarea cu burghezia și moșierimea. In momentele hotărîtoare ale procesului revoluționar însă, în etapele decisive ale bătăliei de clasă — cum au fost lupta împotriva fascismului, trecerea la organizarea insurecției naționale armate antifasciste, cucerirea puterii politice și economice in stat și apoi înfăptuirea sarcinilor construcției socialiste — s-a impus cu deosebită acuitate necesitatea închegării u- nității clasei muncitoare, a realizării unității de acțiune a organizațiilor ei politice, inclusiv a trecerii la refacerea partidului unic revoluționar al proletariatului Istoria, viața demonstrează că numai unită, avînd un partid unit și puternic, clasa muncitoare își poate îndeplini misiunea istorică de transformare revoluționară a societății (A- plauze puternice, prelungite).Partidul Comunist Român, continuatorul celor mai înaintate tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului român — a cărui activitate putem spune că a început acum 80 de ani — a condus cu succes masele în lupta pentru înlăturarea vechilor rtnduieli, pentru făurirea o rînduirii socialiste. Evocînd astăzi luminoasa pagină scrisă în istoria luptei revoluționare a proletariatului român în 1893, — șj care a fost reconstituită în mod deosebit de convingător, cu ajutorul unui bogat material documentar, ai mărturiilor vremii, în cadrul expoziției inaugurate ieri la Muzeul de Istorie a Partidului — desprindem învățăminte pentru viitor, dobfndim imbolduri și mai puternke pentru a ne îndeplini în condiții tot mai bune înaltele îndatoriri și răspunderi ce ne revin față de poporul nostru în marea ctitorie a soca- lismului și comunismului pe pămîntul României. (Aplauze puternice prelungite).

tat și. s-au jertfit multe generații de revoluționari, cei mai înaintați fii ai poporului. Visele și nădejdile înscrise în primul program ai partidului revoluționar al clasei muncitoare au devenit realități în România socialistă de astăzi. (Aplauze puternice, prelungite). In programul de acum 8 decenii al partidului muncitorilor din România se spunea că „numai prefacerea mijloacelor de producție, cum sînt pămîntul, fabricile, atelierele, minele etc. din proprietate privată a unei c!a- se în proprietate socială a 

Societății întregi și prefacerea producției de mărfuri în producție socialistă condusă pentru societate și prin societate, numai această prefacere poate face ca producțiunea in mare și rodnicia din ce in ce mai mare a muncii să fie, in loc de izvor de sărăcie, de a- păsare, de nesiguranță, de înjosire, un izvor de bunăstare și dezvoltare armonioasă în toate privințele". Proletariatul român, sub conducerea partidului său de clasă, în alianță cu țărănimea și intelectualitatea, a lichidat pentru totdeauna exploatarea omului de către om, a asigurat generalizarea relațiilor? socialiste de producție la o- rașe și sate, înălțînd victorios pe pămîntul României edificiul socialismului. (Aplauze puternice, prelungite). Clasa muncitoare a devenit clasa conducătoare a întregii societăți, îndeplinindu-și cu cinste misiunea istorică în lupta pentru bunăstarea și fericirea întregii națiuni (Aplauze puternice). S-au produs schimbări radicale în .structura societății românești, au cunoscut un avînt impetuos forțele de producție, sa dezvoltat și întărit baza materială a orînduirii noi socialiste. A crescut continuu nivelul de bunăstare și civilizație al oamenilor ■■nunei’ .e la orașe și sate, au înflorit învățămîntul, știința, aria, ■ cultura, întreaga viață spirituală a poporului. Lichidînd înapoierea economică din trecut, România înfățișează astăzi tabloul unei țări în plin progres, cu o industrie puternică în continuă dezvoltare, cu o agricultură într-un neîntrerupt proces de modernizare, cu o economie dinamică, prosperă, care asigură creșterea continuă a bunăstării tuturor oamenilor munciiMarile realizări obținute pe drumul propășirii patriei, âdîncile schimbări înnoitoare petrecute în viața întregii țări, sînt o confirmare strălucită a capacității partidului nostru comunist de a organiza și conduce poporul român în marea operă de edificare a orînduirii socialiste și comuniste. (Aplauze puternice). Ele ilustrează în modul cel mai convingător justețea politicii partidului nostru — expresie a aplicării creatoare a adevărurilor generale ale socialismului la condițiile con- • crete ale țării, la cerințele’ fiecărei etape de dezvoltare a societății românești. De-a lungul unei glorioase istorii de 80 de ani, partidul clase» muncitoare din România a demonstrat că nu cunoaște țel mai înalt decît apărarea și realizarea intereselor celor ce muncesc, împlinirea celor mai arzătoare aspirații da libertate și progres ale națiunii noastre, a idealurilor de bunăstare și fericire „le întregului popor. (Vil și pu ternice aplauze).Dragi tovarăși,Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului din vara anului trecut au deschis o etapă nouă în dezvoltarea națiunii noastre, e- laborînd programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României. După cum știți, în această nouă etapă ne propunem să făurim o economie avansată, la nivelul celor mai înaintate țări din punct de vedere economic, o industrie modernă, de înaltă eficiență, bazată pe noile cuceriri ale științei și tehnicii și o a- gricultură intensivă, de mare randament. Creăm condiții pentru desfășurarea pe nn front larg a activității științifice puse în slujba societății, pentru dezvoltarea școlii de toate gradele, în strînsă legătură cu practica, cu nevoile dezvoltării multilaterale a țării. Pornim de la Cap- tul că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, progresul general al țării nu se pot realiza decît pe baza celor tnai noi cuceriri a- le științei, pe baza celei mai înaintate concepții despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. (Aplauze puternice). Ne propunem să ridicăm continuu bunăstarea materială și spirituală a oamenilor muncii de ia orașe si sate, să sporim gradul de civilizație al vieții întregului popor Acționăm pentru w fecționarea relațiilor de oro- ducție, a organizării și conducerii societății, pentru îmbunătățirea continuă a cadrului organizatoric în vederea participării tot mai largi a maselor de oameni ai mun ii la rezolvarea treburilor obștești, la conducerea statului, pentru dezvoltarea și perfecționarea democrației socialiste. Pornim de la cunoscuta teză marxistă după care socialismul nu poate fi decît rodul activității conștiente a poporului, stăpîn pe deitine- le sale, care își făurește pi o- pria istorie, așa cum dorește. Acest măreț program a fost însușit cu însuflețire de întregul nostru popor. Realizările obținute în primii doi ani ai cincinalului și In primele trei luni ale acestui an confirmă pe deplin realismul planului cincinal, imensa capacitate creatoare a națiunii
(Continuare in pag. a 3-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a 2-a)noastre socialiste, marea forță organizatorică și politică a partidului care unește și canalizează toate energiile poporului în vederea accelerării progresului economic și social al patriei, înfloririi continue a României socialiste. (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").In spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului și ale Conferinței Naționale au fost adoptate noi și importante măsuri pentru soluționarea corespunzătoare a problemelor de care depinde dezvoltarea economică și socială a țării în actuala etapă istorică. Pe plan economic, îmbunătățirea formelor organizatorice, instftuționaliaarea ^conducerii colective, a adulărilor generale, legiferarea atribuțiilor și răspunderilor diferitelor verigi economice, a relațiilor dintre ele, au drept obiectiv realizarea linei conduceri dinamice și suple, care să asigure o valorificare cu maximum de eficiență a potențialului nostru material și uman, creșterea continuă a randamentului întregii activități economice.După cum cunoașteți, recenta plenară a Comitetului Central a stabilit noi măsuri menite să asigure îmbunătățirea în continuare a activității organelor centrale ale administrației de stat, a centralelor și unităților economice și sociale. Scopul acestor măsuri este apropierea conducerii de unitățile de bază, înlăturarea verigilor și treptelor intermediare, deplasarea în mai mare măsură a specialiștilor spre producție, unde se hotărăște dezvoltarea economică a țării. Totodată, se realizează reducerea, pe ansamblu, a aparatului funcționăresc, administrativ, care nu produce venit național, încarcă cheltuielile neproductive, afectează fondurile de dezvoltare a țării, eliminîndu-se, totodată, o serie de manifestări birocratice care frînează progresul activității economi -o-sociale. Aceste măsuri conduc, de a- semenea, la crearea unui raport mai just în repartizarea forței de muncă intre funcțiile de execuție și funcțiile de conducere, între sectorul pro- d ctiv și sectorul adminis- trativ-funcționăresc, asigurîn- du-se valorificarea cît mai rațională a potențialului de muncă al țării, în scopul sporirii cît mai rapide a avuției naționale. In acest fel se va putea asigura un progres mai accentuat al industriei și a- griculturii, al învățămîntului, științei și culturii, creșterea venitului național și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al întregului nostru popor.Acționăm, de asemenea, pentru promovarea tot mai largă în întreaga viață socială a principiilor eticii și echității socialiste, pentru realizarea unei juste și echitabile repartiții a veniturilor în raport cu munca și rolul pe care fiecare îl are în activitatea socială, pentru combaterea oricăror încercări de îmbogățire fără muncă, de însușire a veniturilor pe căi ilicite de parazitism social. Vechea lozincă a socialiștilor din secolul trecut „nici muncă făiă pîine, nici pîine fără muncă" trebuie să devină o realitate vie în toate compartimentele vieții noastre socialiste (Vii aplauze).Partidul nostru se preocupă de ridicarea nivelului întregii activități politico-ideo- logice și culturab-educativei, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru educarea oamenilor muncii în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului, ale patriotismului și internaționalismului socialist, pcnlru dezvoltarea trăsăturilor înaintate ale omului nou, constructor al socialismului și comunismului. Este de înțeles că transformînd întreaga societate, dezvoltînd forțele de producție și perfec(io- nînd relațiile de producție, trebuie să ne preocupăm, în același timp, de transformarea omului, de formarea unui om nou, cu conștiință înaintată, în fața căruia să stea în primul rînd răspunderea față de societate, interesele societății, care să știe sâ îmbine interesele proprii cu cele ale colectivității, să fie gata să facă totul — și, la nevoie, să și dea chiar viața — pentru interesele patriei, ale națiunii, ale socialismului și comunismului (Aplauze puternice, prelungite) Revoluționarii. socialiștii care s-au ridicat cu 80 de ani în urmă la luptă, nu puteau să aibă în fața lor perspectiva victoriei imediate a socialismului, dar știau că luptă pentru un ideal care trebuie să triumfe în România — și pentru aceasta au jertfit totul 1 Cu atît mai mult astăzi, cînd de noi depinde victoria mai rapidă a socialismului și comunismului în țara noastră, cînd de fiecare dintre noi depinde înfăptuirea programului partidului nostru comunist, comuniștii, revoluționarii trebuie să fie gata să facă totul, fiecare la locul Său de muncă, pentru victoria acestor ide-'uri a ‘ •<.’»? ijt-'tir^ll (Aplauze puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").înfăptuirea m r, or sarcini puse de Congresul al X-lea și de Conferința Națională cere ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională și politică a membrilor partidului, a tutui-'- cetățenilor Tocmai de aceea partidul se preocupă permanent de perfecționarea continuă a 

pregătirii profesionale și de specialitate — a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, precum și de lărgirea orizontului general de cunoaștere al maselor, astfel îneît fiecare cetățean să poată înțelege în mod just legitățile dezvoltării sociale care acționează în orânduirea noastră, procesele și fenomenele social-politice tot mai complexe pe care le ridică înaintarea spre socialism și comunism. Experiența are, fără nici o îndoială, b mare însemnătate. Dar fără înțelegerea noilor condiții și a problemelor noi pe care le ridică conducerea societății, fără un nivel corespunzător de cunoaștere — atît profesional, cît și politic — nimeni nu-și poate îndeplini în condiții coresnunzătoare sarcinile încredințate de partid și guvern. Iată de ce problema ridicării nivelului pregătirii politice, a însușirii științei conducerii, devine o necesitate obligatorie pentru buna conducere a societății, pentru făurirea societății socialiste, multilateral dezvoltate, pentru victoria comunismului în România (Aplauze puternice, prelungite). O importanță deosebită are însușirea aprofundată de către cadrele de conducere care activează pe linie de partid și de stat, a științei conducerii, de care depinde soluționarea în cît mai bune condiții a cerințelor impuse de progresul raDid și multilateral al societății noastre. Ne preocupăm, de asemenea, de dezvoltarea capacității de aprofundare și interpretare justă de către oamenii muncii, de către cadrele de partid și de stat, a problemelor vieții internaționale actuale, a marilor schimbări și tendințe care se produc în dezvoltarea societății contemporane.Experiența a demonstrat elocvent că, condiția hotărî- toare a înfăptuirii tuturor i- dealurilor și aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului, este conducerea de către partid a întregii vieți sociale. înfăptuirea rolului conducător al partidului în societate este o cerință obiectivă a mersului nostru ferm înainte pe calea socialismului și comunismului. Așa cum am a- firmat și la Conferința Națională, acest rol va crește în perspectivă, se va amplifica în următorii ani. îndeplinirea cu succes a misiunii istorice a partidului impune ridicarea la un nivel tot mai înalt a întregii activități organizatorice, politice si ideologice a organelor și organizațiilor de partid. Așa cum au subliniat Congresul al X-lea și Conferința Națională, sînt necesare întărirea "și dezvoltarea în continuare a legăturilor partidului, a tuturor organizațiilor sale, cu clasa muncitoare, cu masele populare, cu întregul popor, intensificarea consultărilor și dialogului cu oamenii muncii, unirea intr-un singur șuvoi a tuturor energiilor și elanului creator al națiunii în munca și lupta pentru e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. înfăptuirea marilor sarcini care ne stau în față impune cimentarea și mai puternică a unității de monolit a întregului nostru partid, întărirea continuă a . isciplinei unice pentru toți membrii partidului, indiferent de locul pe care îi o- cupă în societate, creșterea spiritului de răspundere al fiecărui activist, al fiecărui comunist, în lupta pentru traducerea în viață, pentru concretizarea în practică, a liniei politice generale a partidului, a programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională. ÎCste necesar ca întregul activ al partidului1 nostru Să se integreze organic în viața socială, să participe nemijlocit la soluționarea concretă a problemelor construcției socialiste, în spiritul politicii generale a partidului și statului. Numai astfel activiștii, membrii de partid se vor putea achita de înaltele îndatoriri ce le revin în viața socială, numai astfel partidul nostru își va putea îndeplini și în viitor cu succes misiunea de detașament de avangardă, ’ revoluționar, al clasei muncitoare, al întregului popor, pe calea făuririi vieții noi. Dezvoltarea democrației în rîndul partidului presupune și întărirea disciplinei de partid. Trebuie să înțelegem că munca și conducerea colectivă presupun dezbaterea și adoptarea în comun a hotărîrilor, dar, odată ce a- ceste hotărâri sînt adoptate, ele devin obligatorii pentru toți. Conducerea colectivă implică fiecăruia, la locul său de muncă, obligația să înfăptuiască hotărîrile adoptate. A continua vorbăria goală, a crede că conducerea colectivă înseamnă vorbărie colectivă, pierdere de timp, — înseamnă, în fond, a împiedica mersul înainte al construcției socialiste. Mă refer la această problemă cu acest prilej, pentru că trebuie să înțelegem necesitatea de a impulsiona participarea fiecăruia dintre noi în producție, jos, în mijlocul organizațiilor de partid, în rîndul clasei muncitoare, al poporului, la înfăptuirea politicii partidului. Mai puțină vorbă și mai multă muncă! Aceasta este cerința esențială azi! (Aplauze puternice).Partidul nostru acordă o importanță deosebită întăririi rolului și funcțiilor statului socialist, corespunzător cerințelor etapei actuale a dezvoltării societății, perfecționării activității tuturor organelor statului, întregului a

parat de stat, întăririi legăturilor acestuia eu masele de oameni ai muncii, soluționării operative și judicioase a problemelor vieții economice și sociale, satisfacerii în condiții cît mai bune a necesităților de viață ale oamenilor muncii. O mare însemnătate are participarea intensă a activiștilor de stat la întreaga activitate din întreprinderi, de la sate, din cooperative, în lupta pentru lichidarea birocratismului, a formelor greoaie care îneacă inițiativa în hîrtii. Ei trebuie să înțeleagă că aparatul de stat, statul însuși trebuie să servească permanent interesele maselor populare, ale oamenilor muncii, că sporirea rolului statului înseamnă creșterea răspunderii în soluționarea operativă a problemelor tot mai complexe pe care le ridică făurirea societății socialiste avansate în țara noastră. (A- plauze puternice).Acordăm, de asemenea, o mare însemnătate dezvoltării continue a națiunii socialiste, considerînd că ea are încă de jucat un rol important în dezvoltarea socialistă și comunistă a patriei noastre. Este necesar să acționăm pentru întărirea unității moral-poli- tice a poporului, pentru rezolvarea și soluționarea în mod corespunzător a tuturor problemelor de care depinde creșterea rolului și unității națiunii noastre socialiste. Partidul clasei muncitoare din România, care încă cu 80 de ani în urmă, de la primele sale începuturi, s-a pronunțat cu fermitate pentru instaurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, promovează consecvent o politică națională marxist-leninistă, asigurând cele mai largi drepturi și libertăți, condiții egale de muncă și de viață tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, militînd pentru întărirea frăției și colaborării dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare în lupta pentru propășirea patriei comune — Republica Socialistă România. (Aplauze puternice, prelungite).In spiritul tradițiilor noastre revoluționare, al principiilor marxiste înscrise în primul program al partidului politic al clasei muncitoare, cu privire la necesitatea instaurării dictaturii proletariatului, acordăm o însemnătate de prim ordin realizării în viață a rolului clasei munci
Glorioasele tradiții internaționaliste ale 

partidului clasei muncitoare din RomâniaStimați tovarăși,In cele opt decenii care au trecut de la crearea partidului clasei muncitoare din România, mișcarea comunistă și muncitorească internațională s-a dezvoltat continuu și s-a impus drept cea mai însemnată forță social-politică a zilelor noastre. Călite în focul u- nor aprige și neîntrerupte bătălii de clasă, partidele comuniste și muncitorești s-au situat și se situează în fruntea luptelor pentru înnoiri fundamentale în societate, pentru libertate și dreptate socială și națională, pentru progres și pace. O trăsătură definitorie a epocii contemporane este a- ceea că idealurile socialismului au trecut din sfera aspirațiilor în cea a realității. Revoluția socialistă a învins definitiv în 14 state ale lumii, care reprezintă mai bine de o treime din populația globului pătnîntesc și care obțin succese tot mai mari în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului, joacă un rol din ce în ce mai însemnat în viața contemporană, în lupta pentru destindere, colaborare și pace, constituie un factor determinant al întregii dezvoltări istorice mondiale. Trebuie să menționăm că, cu toate greutățile cărora țările socialiste au trebuit și trebuie să le facă față în dezvoltarea lor, în lichidarea subdezvoltării, a înapoierii, în realizarea progresului general, și în ciuda unor greșeli și lipsuri, socialismul se dezvoltă cu succes, merge înainte și nici o forță din lume nu va putea opri victoria socialismului pe planeta noastră. (Aplauze puternice). Asistăm, totodată, la angajarea în- tr-o formă sau alta, a noi și noi popoare pe calea unor transformări revoluționare a- vînd ca țel trecerea la organizarea socialistă a societății. Procesul trecerii pe calea socialismului îmbracă forme noi, tot mai diverse, în funcție de condițiile concrete ale fiecărei țări și de particularitățile noii etape istorice. Socialismul se impune tot mai mult drept unica perspectivă a dezvoltării istorice a omenirii, pola- rizînd speranțele și încrederea maselor muncitoare și a popoarelor de pretutindeni.Tabloul complex al epocii noastre evidențiază cu pregnanță afirmarea mereu mai puternică a clasei muncitoare în arena vieții politice naționale și internaționale. întărirea în fiecare țară a unității clasei muncitoare și, totodată, dezvoltarea solidarității internaționaliste a muncitorimii de pretutindeni, sînt condiții hotărîtoare pentru sporirea capacității de acțiune a proletariatului și a celorlalte forțe democratice, progresiste care se pronunță pentru pace, destindere și colaborare internațională, a întregului front an- tiimperialist.In lumea contemporană noi și noi forțe se ridică pentru schimbări progresiste în viața societății, pentru o politică nouă de înțelegere și colaborare între națiuni. Se înscriu 

toare, de clasă conducătoarea societății, care, în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu masele întregului popor, realizează programul partidului de edificare a socialismului. Trebuie să facem totul pentru a întări și dezvolta această unitate, care constituie garanția înfloririi socialismului și comunismului pe pămîntul României.Partidul nostru se preocupă neîncetat de adîncirea și perfecționarea democrației socialiste, de asigurarea formelor celor mai adecvate pentru participarea efectivă a maselor de oameni ai muncii la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe a țării, la stabilirea tuturor hotărîrilor care privesc soarta și viitorul națiunii noastre socialiste, la activitatea generală de conducere a statului. Asigurăm condiții pentru înflorirea multilaterală a personalității umane, pentru valorificarea tuturor aptitudinilor și talentelor oamenilor în slujba înfloririi generale a societății, în spiritul nobilelor principii ale umanismului socialist. Țelul suprem al construcției socialiste, sensul întregii noastre activități și lupte revoluționare, este crearea unor condiții tot mai bune de viață pentru întregul popor, satisfacerea tot mai deplină a cerințelor materiale • și spirituale ale oamenilor muncii, ridicarea pe trepte tot mai înalte a gradului de civilizație al întregii noastre națiuni.Partidul Comunist Român, mai puternic și mai unit astăzi ca oricînd, avînd o îndelungată și vastă experiență revoluționară, înarmat cu teoria științifică desnre lume și viață a proletariatului, cu un program și cu o linie politică clară, urmat cu încredere și dragoste nețărmurită de întreaga națiune socialistă, exponent fidel al intereselor supreme ale celor ce muncesc, trup din trupul poporului, este pe deplin capabil să asigure conducerea fermă a țării pe calea progresului și civilizației, edificarea pe pămîntul României a societății socialiste multilateral dezvoltate, întruchiparea în viață a visului de aur al omenirii — zidirea orînduirii comuniste. Vom face totul pentru înfăptuirea programului și a idealurilor partidului, a idealurilor societății comuniste. (Aplauze puternice, se scandează „Ceaușescu — P.C.R.").
în rîndul acestor forțe — alături de clasa muncitoare și partidele ei comuniste — țărănimea, păturile mijlocii, intelectualitatea, masele largi de femei, tînăra generație. Se poate afirma cu deplin temei că forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste, ac- ționînd unite, pot determina, într-o măsură hotărîtoare, cursul dezvoltării contemporane, pot zădărnici politica de dominație, de dictat și agresiune a cercurilor imperialiste, pot impune instaurarea unui climat de pace, înțelegere și conlucrare fructuoasă între națiuni.întreaga desfășurare a evenimentelor pe plan mondial din ultimii ani confirmă din plin justețea aprecierilor și orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului, privind direcțiile și tendințele dezvoltării internaționale, linia politicii externe a Partidului Comunist Român și a Republicii Socialiste România. (Aplauze puternice).De-a lungul întregii sale e- xistențe, Partidul Comunist Român s-a afirmat ca un detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca militant consecvent și neobosit pentru realizarea aspirațiilor de progres, libertate și pace ale popoarelor, pentru cauza socialismului și comunismului. încă de la crearea sa, partidul clasei noastre muncitoare a purtat mereu, cu cinste, steagul solidarității cu proletarii, cu masele muncitoare din întreaga lume. Am amintit mai înainte o serie de fapte și acțiuni din trecutul de luptă al partidului, care demonstrează puternicul spirit internaționalist de care au 'fost însuflețiți revoluționarii, socialiștii, comuniștii români, bogatele tradiții internaționaliste ale mișcării muncitorești din țara noastră. Acest spirit străbate ca un fir roșu mișcarea noastră muncitorească, începînd cu prezența revoluționarilor români pe baricadele Comunei din Paris, trecînd prin luptele duse cu arma în mînă de proletarii și militan- ții sociali din România pentru victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și apărarea tînărului stat sovietic, și mergînd pînă la luptele comuniștilor și patrioților români împotriva fascismului în Spania, în mișcarea de rezistență din Franța, Belgia, Iugoslavia, la participarea cu toate forțele națiunii noastre în marea bătălie pentru zdrobirea Germaniei fasciste, alături de Uniunea Sovietică, de celelalte puteri ale coaliției antifasciste, de forțele progresiste și revoluționare din Europa. (Aplauze puternice). Istoria ultimilor 80 de ani demonstrează că partidul muncitorilor din România, organizînd și conducînd bătăliile proletariatului împotriva claselor exploatatoare, pentru realizarea intereselor și aspirațiilor poporului român, și-a manifestat tot timpul solidaritatea și a acordat sprijinul său neprecupețit luptei revoluționare a clasei muncitoare de pretutindeni, acțio- 

nînd ca un detașament activ al mișcării revoluționare, democratice, progresiste mondiale. La rîndul său, proletariatul român, partidul său politic, s-au bucurat în toate ma
Lupta P.C.R. — detașament activ 

al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al marelui front antiimperialist 
— pentru cauza generală a socialismului, 

a democrației șl progresului social, 
a păcii și colaborării între popoareConducînd construirea cu succes a socialismului în România, acționînd pentru a pune tot mai larg în valoare marile resurse de progres ale o- rînduirii noi, îndeplinindu-și îndatoririle supreme față de propriul popor, partidul nostru face, în același timp, totul, pentru a se achita de îndatoririle sale internaționaliste, adueîndu-și contribuția la creșterea forțelor socialismului, la sporirea influenței și prestigiului lui în lume, la victoria frontului antiimperialist. Partidul Comunist Român a acționat și acționează consecvent pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru amplificarea relațiilor cu mișcările de eliberare națională, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările sindicale, organizațiile progresiste și democratice de pretutindeni.Realizarea unei unități noi, mai trainice, în mișcarea comunistă și muncitorească impune fundamentarea relațiilor dintre partide pe principiile egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, pe stimă și încredere reciprocă, pe marxism-leninism, ceea ce înseamnă întrajutorare și internaționalism proletar. Statornicirea fermă a acestor principii în relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești constituie o cerință esențială a întăririi colaborării și solidarității lor internaționaliste. Existența u- nor deosebiri de păreri sau aprecieri — firească în condițiile uriașei varietăți de împrejurări în care acționează partidele comuniste — nu trebuie să ducă la încordarea relațiilor dintre partide, să afecteze colaborarea și solidaritatea lor, ci trebuie clarificată prin discuții de la partid la partid, de la conducere la conducere, în spiritul stimei, respectului reciproc și încrederii mutuale. Partidele comuniste și muncitorești trebuie să se întrajutoreze în lupta și munca lor, pentru a-și putea îndeplini fiecare îndatoririle și rolul atît în propria țară, cît și pe plan internațional. In aceasta constă afirmarea internaționalismului socialist, a internaționalismului proletar, astăzi. (Aplauze puternice). Abordarea problemelor noi ale luptei revoluționare, în condițiile actualei perioade istorice, deosebit de complexe, nu se poate face decît în spiritul marxismului creator. Consider necesar de aceea să reamintesc încă o dată, și cu acest prilej, faptul că întotdeauna marii dascăli ai proletariatului, Marx și Engels, au subliniat că teoria e- laborată de ei reprezintă nu o dogmă, o literă moartă, ci o călăuză în acțiune, o metodă de analiză a fenomenelor sociale, de înțelegere a schimbărilor ce se produc în lume și de stabilire a tacticii și strategiei revoluționare. „Metoda materialistă — spunea Friedrich Engels — se transformă în contrariul ei dacă este folosită nu ca un fir conducător pentru studiul istoriei, ci ca un șablon gata confecționat, după care se ajustează faptele, istoria". La rîndul său, Lenin, combătînd încercările de aplicare mecanică și uniformă a marxismului, afirma că în felul acesta „îl transformăm în ceva mort, îi răpim sufletul Iui viu, subminăm bazele lui teoretice fundamentale — dialectica, teoria dezvoltării istorice multilaterale și pline de contradicții — îi subminăm legătura cu problemele practice, concrete ale epocii, care se pot schimba la fiecare nouă cotitură a istoriei". Tocmai în spiritul marxismului creator a acționat partidul clasei muncitoare din România, încă de la înființarea sa, cu 80 de ani în urmă, elaborîndu-și politica, tactica și strategia de luptă pornind atît de la adevărurile generale ale socialismului științific, cît și de la condițiile concrete ale realităților specifice ale țării noastre, de la interesele și aspirațiile întregului popor. Aceasta a asigurat victoria luptei revoluționare, a socialismului’ în România ! (Aplauze puternice, prelungite). Cu atît mai mult în zilele noastre, cînd dezvoltarea omenirii a creat o mare diversitate de condiții social- economice de la țară la țară, cînd mișcarea muncitorească revoluționară a cunoscut o amplă creștere și diversitate, se impune ca activitatea fiecărui partid să se bazeze pe studierea aprofundată, în spiritul teoriei științifice a lui Marx, Engels și Lenin, a realităților concrete din fiecare țară, a particularităților specifice ale fiecărui popor și e- tape istorice. Numai astfel un partid poate deveni cu adevărat exponentul clasei muncitoare din rîndul căreia s-a ridicat, al poporului în mijlocul căruia acționează. Numai astfel el poate asigura înfăptuirea cu succes a sarcinilor revoluției și construcției socia

rile bătălii revoluționare pe care le-au desfășurat de sprijinul și solidaritatea forțelor de clasă din alte țări, al celorlalte detașamente revoluționare ale clasei muncitoare.

liste în țara respectivă. Tocmai aceste cerințe obiective impun respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de-sine-stătător programul politic, strategia și tactica, metodele și formele de luptă revoluționare. Numai pe această bază se poate asigura o unitate de tip nou a partidelor comuniste și muncitorești în lupta pentru înfăptuirea țelurilor comune ale clasei muncitoare de pretutindeni, pentru transformarea revoluționară a societății și dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni. (Aplauze puternice).Partidul Comunist Român este ferm hotărît să-și aducă și în viitor contribuția activă la afirmarea noilor principii de relații între partide, Ia făurirea unei unități noi, cu a- devărat indestructibile, între partidele comuniste și muncitorești, la triumful principiilor internaționalismului proletar, la întărirea unității de luptă a tuturor forțelor socialiste, muncitorești, democratice și progresiste din lume. (Aplauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși,In politica sa internațională, România socialistă are ca o- biectiv fundamental lupta pentru înfăptuirea idealurilor înaintate, progresiste ale lumii contemporane, pentru realizarea aspirațiilor popoarelor de a trăi și a se dezvolta libere și suverane, într-un climat de pace și colaborare. Un loc de prim ordin în politica externă a statului nostru îl are dezvoltarea continuă a prieteniei, solidarității și colaborării cu toate țările socialiste. Considerăm că o importanță hotărîtoare are astăzi în lume afirmarea relațiilor de tip nou dintre statele socialiste, ca model de raporturi bazate pe respect și stimă reciprocă, pe egalitate și întrajutorare tovărășească, în scopul înfloririi rapide și multilaterale a fiecărei țări soJ cialiste în parte și, ca urmare, a creșterii forței și prestigiului socialismului pe plan mondial. Forța solidarității internaționale a țărilor socialiste se bazează în ultimă instanță pe victoriile pe care fiecare popor le obține, sub conducerea partidului comunist, în edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea economico-socială a patriei, în afirmarea în practică a superiorității modului de organizare socialist a societății. Solidaritatea și colaborarea dintre țările* socialiste au o mare importanță în accelerarea progresului fiecărei țări, dar succesul în revoluția și construcția socialistă nu poate fi decît rodul luptei revoluționare a clasei muncitoare în fiecare țară, al muncii eroice a fiecărui popor, al activității fiecărui partid comunist. In acest spirit concepem și în viitor o- rientarea politicii României, în acest spirit vom acționa pentru întărirea unității de luptă și coeziunii tuturor țărilor socialiste.Țara noastră dă o mare importanță intensificării și lărgirii solidarității și colaborării multilaterale cu tinerele state independente, cu țările în curs de dezvoltare, în scopul accelerării evoluției de- sine-stătătoare a fiecărui popor, al consolidării independenței naționale, în interesul luptei generale a frontului antiimperialist mondial împotriva colonialismului și neo- colonialismului, împotriva oricăror forme de asuprire a altor popoare. In spiritul coexistenței pașnice, România extinde, de asemenea, relații de colaborare cu toate celelalte state, fără deosebire de orânduire socială, participînd la diviziunea internațională a muncii — cerință esențială atît a progresului României, cît și a dezvoltării colaborării și întăririi păcii în lume. La baza tuturor raporturilor sale internaționale, România pune principiile respectului independenței și suveranității naționale ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, ale renunțării la forță, la amenințarea cu forța și la orice forme de intimidare și presiune față de un stat sau altul.România acționează consecvent pentru promovarea tendințelor pozitive, de normalizare a raporturilor interstatale, pentru statornicirea unui climat de destindere, încredere și conlucrare pașnică între națiuni. Desigur, ca țară europeană, România situează în centrul preocupărilor sale edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare pe continent, care să dea garanția fiecărui popor, fiecărei națiuni, că se poate dezvolta liber, de sine stătător, fără i- mixtiuni și presiuni din afară, la adăpost de orice agresiune din partea altor state. Pornind de la realitatea că edificarea unui sistem de autentică secu

ritate în Europa nu poate fi concepută în afara unor măsuri concrete de dezangajare militară și de dezarmare, România militează pentru a se întreprinde pași concreți în această direcție. Pornind de la realitatea că povara înarmărilor apasă greu umerii tuturor popoarelor, menține pericolul unor noi războaie nimicitoare, ținînd seama că și țara noastră este nevoită să cheltuiască o parte din venitul său național pentru întărirea capacității de apărare, România se pronunță ferm pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, și în primul rînd a celei nucleare, fiind hotărîtă să participe activ la dezbaterea și soluționarea acestei probleme cardinale a continentului nostru și a întregii omeniri.Acționăm pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, lipsită de arme nucleare, convinși că orice progres realizat în a- ceastă direcție poate avea o influență binefăcătoare asupra atmosferei din Balcani și de pe continent, asupra destinderii în lumea întreagă. Reafirm încă o dată părerea noastră că este necesar să se treacă la discuții și la stabilirea de măsuri concrete pentru intensificarea conlucrării țărilor balcanice, inclusiv în vederea întăririi securității în această regiune. Pornind de aici, apreciem că se poate accepta participarea și a altor țări interesate la discutarea problemelor privind transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și păcii.In condițiile de astăzi, cînd pacea și securitatea au un caracter indivizibil, milităm constant pentru stingerea tuturor focarelor de tensiune, încordare și conflict, pentru promovarea pe scară largă a metodei tratativelor, ca mijloc de soluționare a problemelor litigioase. Aș dori să menționez, cu acest prilej, marea în-, semnătate pe care o poate a- vea, pentru desfășurarea politicii de destindere, faptul că în aceste zile au fost retrase complet trupele Statelor Unite din Vietnam. Aceasta constituie o mare victorie și poate fi un bun început pentru dezvoltarea politicii de pace și de colaborare. (Vii aplauze).După convingerea noastră, problemele majore ale omenirii își pot găsi rezolvarea durabilă și echitabilă numai în condițiile participării tuturor statelor — mari, mijlocii sau mici — la viața internațională pe bază de deplină egalitate. Este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea problemelor complexe ale vieții contemporane, în interesul dezvoltării tuturor națiunilor, al păcii în lume.România va milita activ, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele înaintate, progresiste de pretutindeni, cu toate popoarele lumii, pentru instaurarea trainică pe planeta noastră a unei atmosfere de securitate și colaborare, pentru pace între națiuni. (A- plauze puternice, prelungite).Stimați tovarăși.Sărbătorind împlinirea a 80 de ani de la înființarea partidului clasei muncitoare din România, evocăm cu legitimă mîndrie drumul eroic parcurs de proletariatul român și de detașamentul său revoluționar, luptele glorioase desfășurate de-a lungul timpului de masele muncitoare și victoriile mărețe obținute în înfruntarea cu clasele exploatatoare, cu regimul burghezo-moșieresc, în eliberarea țării de sub jugul fascist, în revoluția proletară și în construirea noii orînduiri socialiste pe pămîntul patriei. Această istorie de aproape un secol constituie un inestimabil tezaur de experiență politică revoluționară. o bogată sursă de învățăminte și concluzii care ajută partidul nostru să-și îndepli
„Crosul celor IZ orașe bunedorene“In dorința de a impulsiona și mai mult activitatea sportivă a elevilor, a tineretului Văii Jiului, C.M.E.F.S., în strînsă colaborare cu Inspectoratul școlar și cu Comitetul municipal U.T.C. a inițiat o veritabilă trecere în revistă a tinerilor atleți din municipiu, în cadrul crosului de masă școlar. A- cest lucru se va realiza cu prilejul „CROSULUI CELOR 12 ORAȘE HUNEDORENE", programat pentru ziua de1 aprilie a.c., la ora 9. Pe principalele terenuri sportive, străzi, din toate localitățile municipiului se vor întrece numeroși sportivi fruntași în muncă, la învățătură și sport.Concursul este deschis tuturor tinerilor din localitățile Văii Jiului, din întreprinderi, instituții școli și Institutul de mine Petroșani.Scopul competiției este acela al depistării de tinere talente pentru sportul de performanță. întrecerile se vor desfășura pe categorii de vîrste, astfel: juniori și junioare II (născuți în anii 1957—1959); juniori și junioare I (născuți în anii 1954 —1955 și 1956); seniori (născuți în 1953—1954 și mai în vîrstă), în program figurând probele de 800, 1000, 1 200,2 000 și 3 000 m.Cifra estimativă a participării la prima ediție a a- cestui cros va fi de peste 10 200 de tineri și tinere.Vor fi prezenți Ia această manifestare de vigoare și 

nească cu cinste misiunea istorică pe care o are astăzi în societatea socialistă, să conducă mai departe poporul spre piscurile luminoase ale erei comuniste.In această lună am aniversat trei momente importante g 125 de ani de la a- pariția „Manifestului Co-* munist“, 80 de ani de la crearea partidului politic al clasei muncitoare, 25 de ani de la realizarea partidului u« nic al clasei muncitoare în noile condiții istorice. A- ceastă coincidență fericită aș dori să marcheze și o intensificare a activității politico-i- deologice, a afirmării caracterului permanent viu al învățăturii marxiste în România, a creșterii și dezvoltării spiritului revoluționar, creator, al clasei noastre muncitoare, al poporului nostru, al partidului clasei muncitoare. (Vii aplauze).AVem în față un program minunat de muncă și luptă care deschide perspective luminoase de progres, bunăstare și fericire întregului nostru popor. Datoria noastră, a tuturor este de a ne încorda toate forțele, de a face totul pentru traducerea în viață a prevederilor programului a- doptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, de a mobiliza eforturile întregii națiuni pentru realizarea planului cincinal înainte de termen, în vederea accelerării dezvoltării eco- nomico-sociale a țării. Aceasta este condiția ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, asigurării unei vieți libere și prospere națiunii noastre socialiste, înfloririi continue a Republicii Socialiste România, creșterii prestigiului ei internațional, situării ei la loc de cinste în rândul marii familii a popoarelor țărilor socialiste, a întregii lumi. (Aplauze puternice, prelungite). In amintirea acelora care au pus bazele partidului clasei muncitoare din România, care s-au jertfit pentru victoria socialismului în țara noastră, să ne luăm angajamentul că vom face totul pentru triumful comunismului în România ! (Aplauze puternice; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").îmi exprim convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, harnicul și talentatul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii nu vor precupeți nimic pentru realizarea a- cestor înalte țeluri, pentru măreția și strălucirea patriei noastre socialiste. Steagul comunismului se află în mîini sigure și el va fi ridicat tot mai sus, pînă la triumful deplin al comunismului în România ! (Aplauze, urale îndelungate).Trăiască Partidul Comunist Român — continuatorul direct al partidului clasei muncitoare din România, creat cu 80 de ani în urmă — conducătorul poporului român pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R").Trăiască poporul român, constructor eroic al orînduirii noi, socialiste! (Aplauze puternice. prelungite; se scandează : „Ceaușescu și poporul").Trăiască unitatea țărilor socialiste ! Să se dezvolte și să crească continuu numărul țărilor socialiste ! (Aplauze puternice, urale, ovații)Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor socialiste, democratice, antiimperialiste ! (Aplauze puternice, prelungite, ovații, virale).Trăiască pacea și colaborarea între popoare ! (Asistența, în picioare, aplaudă minute în șir; în sală răsună puternice urale. Se ovaționează puternic pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

tinerețe mulți sportivi de valoare județeană și republicană ca EUGEN ROI- BAN — campion național la cros, ȘTEFAN SZITAS, component al lotului național de cros, ION MAGHERU campion județean și alții.Sau luat măsuri din timp pentru ca acestor întreceri să li se asigure condiții optime de desfășurare. In acest sens, la nivelul fiecărui o- raș municipal, împreună cu toți factorii interesați de reușita deplină a acestei acțiuni, am întocmit un program concret, mobilizînd toate forțele, toate cadrele de specialitate.Așteptăm ca această acțiune să dea un mare avint mișcării sportive școlare și universitare, să mobilizeze tineretul studios, Ia practicarea organizată a educației fizice și a sportului, să atragă înspre sport mase tot mai mari de tineri, acțiune care se înscrie în directivele Hotărârii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 II — 2 III 1973 cu privire la dezvoltarea continuă a activității de educație fizică și sport.Avem convingerea că, din cei peste 10 200 de concu- renți, care vor participa la această competiție, antrenorii și profesorii de educație fizică vor putea selecționa numeroase elemente talentate pentru secțiile de performanță din municipiu.Prof. Dorel VLADISLAV, președintele G.M.E.F.S.
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ULTIMELE ȘTIRI Ultimele știri
• wCAIRO 31 — Trimisul special Agrepres, Traian Catin- cescu, transmite: Simbătă, Tîrgul internațional din capitala Egiptului și-a închis porțile. In ultima zi, pavilioanele celor 24 de țări participante au cunoscut o deosebită afluență de vizitatori — peste 600 000'.Ca și în anii precedenți, pavilionul României, care a prezentat o gamă variată de produse ale industriei noastre, x suscitat un viu interes. Par-

ticiparea României a prilejuit un util schimb de experiență și informații cu partenerii e- gipteni. Au fost stabilite contacte, s-au purtat convorbiri, care au relevat existența unor premise favorabile pentru dezvoltarea comerțului dintre România și Egipt.Sub titlul „România la Tîrgul internațional'*, cotidianul egiptean „Al Ahram" a făcut o prezentare a exponatelor românești, apreciind calitatea produselor.
Lucrările conferinței asupra 

mediului înconjurătorVIENA 31 — Corespondentul Agerpres, Corneliu Vlad, transmite: La Palatul Hof- burg s-au desfășurat, timp de trei zile, lucrările unei conferințe asupra mediului înconjurător. Au luat parte miniștrii de resort din 16 state membre ale Consiliului Europei occidentale, precum și observatori țări europene, prezent și un tant al Consiliului țional al apelor din România.

conser- mediu- fost a- cîteva dome-
alte fostdinA reprezen- na-

Un discurs 
al președintelui 

Mexicului
OTTAWA 31

Președintele
(Agerpres). Mexicului Luis Echeverria își continuă vizita Ia Ottawa, prima escală înainte de începerea turneului prin mai multe țări europene. Intr-un discurs răstit în fața parlamentului canadian, președintele Echeverria a subliniat interesul țării sale pentru dezvoltarea relațiilor cu Canada. El s-a pronunțat pentru întărirea colaborării bilaterale relevînd că „expresiile de prietenie, Singure, nu sînt suficiente pentru a rezista presiunilor și încercărilor hegemonice de unele state Mexicul, a spus el, va acorda un sprijin deplin oricărei i- nițiative luate pentru elaborarea unui cod de norme obligatorii care să conducă și să armonizeze relațiile internaționale. Președintele mexican s-a declarat, de asemenea, în favoarea participării Canadei, în calitate de membru eu drepturi depline, la activitatea Organizației Statelor A- mericane, în cadrul căreia are un statut de observator. .Următoarea etapă a călătoriei președintelui Echeverria este Londra, capitala Marii Britanii.

In cadrul lucrărilor a fost e- fectuat un schimb de vederi asupra problemelor generale privind lupta pentru varea și ameliorarea lui înconjurător și au nalizate cu precădere aspecte specifice dinniul protejării mediului, între care amenajarea spațiului natural pentru recreare, în condițiile expansiunii o- rașului, industriei și mijloacelor de transport, conservarea zonelor naturale de interes științific, politica de informare, educare și formare a cadrelor în domeniul mediului.Conferința a adoptat un număr de recomandări privind inițierea unor programe cercetări și studii într-o rie de domenii concrete luptei pentru protejarea diujui înconjurător. S-a a ua conferințe la nivel ministerial asupra mediului înconjurător, la Bruxelles, în 1975.
tărît convocarea unei

de se- ale me- ho- do-

întreprinse puternice*1.

de la Parispopoarelor țărilor so- statelor iubitoare de dreptate, populației
Consultările multilaterale de la

Helsinki
Intervenția reprezentantului RomânieiHELSINKI 31 «Agerpres).— Corespondență de la Dumitru Ținu: La Helsinki au con linuat lucrările grupului de lucru consacrate examinării și armonizării proiectelor privind cooperarea (capitolul al 3-lea de zi a viitoarei pentru securitate și în Europa). Prezidate de reprezentantul Ungariei, dezbaterile s-au referit la principalele aspecte ale problematicii cooperării culturale și la schema-cadru pe baza căreia urmează să se. redacteze textul ce va fi supus aprobării conferinței general-europene.Reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, subliniind importanța pe care țara noastră o acordă cooperării culturale internaționale, ca factor de seamă al securității europene, a relevat însemnătatea recomandări-

culturală al ordinii conferințe cooperare

lor și concluziilor adoptate cu privire la cooperarea culturală europeană de către prima conferință a miniștrilor culturii din Europa, organizată la Helsinki în iunie 1972, precum și valoarea principiilor cooperării culturale internaționale cuprinse în declarația adoptată de Conferința generală a U.N.E.S.C.O. în 1966.Referindu-se la necesitatea intensificării și diversificării schimburilor și cooperării europene în domeniile educației, culturii factor lui de re pe tantul cesitatea ca, în formele cele mai culturală, să se desfășoare în conformitate cu interesele fiecărei țări, pe baza principiilor dreptului Și

și informației — ca de. seamă al climatu- destindere și înțelege- continent — reprezen- român a subliniat ne- ei variate, cooperarea
internaționalrespectului mutual.

încheierea sesiunii comisiei economice 
a O.N.U. pentru America Latină

Declarația guvernului R.D. Vietnam în problema aplicării AcorduluiHANOI 31 (Agerpres). — Guvernul R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în problema aplicării, în cursul ultimelor două luni, a Acordului de la Paris privind Vietnamul.Guvernul R. D. Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud — relevă declarația — au îndeplinit în mod strict toate prevederile acordului, în vederea realizării u- nei efective încetări a focului, a restabilirii și consolidării păcii. Dar — arată în continuare declarația — administrația de la Saigon a lansat un foarte mare număr de o- perațiuni militare împotriva zonelor controlate de G.R.P. al R.V.S., a continuat să întreprindă așa-zise operațiuni de pacificare și nu a remis G.R.P. toate persoanele civile arestate și deținute. In ce privește S.U.A., acestea au întîr- ziat operațiunile de deminare în apele teritoriale, în porturi și pe cursurile de apă interioare ale R. D. Vietnam, pre-

lungind, de fapt, blocada.Arătînd că lupta pentru a- plicarea Acordului de la Paris se anunță a fi încă dificilă și complexă, declarația cheamă poporul vietnamez să-și întărească vigilența în lupta hotărîtă pe care o duce pentru pace, pentru independența și libertatea patriei, pentru construcția unui Vietnam pașnic, reunificat, independent, democratic și prosper.Guvernul R. D. Vietnam a- duce sincere mulțumiri guver-

nelor și cialiste, pace și progresiste din Statele Unite, tuturor celor care au sprijinit cauza dreaptă a poporului vietnamez — se arată în declarație, care cheamă forțele progresiste din lumea întreagă să acorde, în continuare, sprijin asigurării unei păci stabile în Vietnam, menținerii unei păci durabile în Indochina, în Asia și în întreaga lume.

♦ Guvernul indian a hofă- rît trecerea sub controlul statului a pieței grinelor, pentru a asigura o aprovizionare mai rațională a populației treg cuprinsul țării și a combate specula. pe in- pentru
au loc

Mitingul de la HamaHANOI 31 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc un miting al oamenilor muncii din capitala R. D. Vietnam consacrat încheierii lucrărilor sesiunii speciale a Biroului Federației Sindicale Mondiale — informează agenția VNA.Mitingul a fost deschis de Hoang Quoc Viet, președintele Federației Sindicatelor din Vietnam, care a anunțat că sesiunea a adoptat hotărîri

importante îndreptate spre întărirea solidarității și intensificarea ajutorului pentru oamenii muncii, sindicatele întregul popor vietnamez, au trecut Ia îndeplinirea lor sarcini ce le stau în pentru vindecarea rănilor vocate de război.Participanții la mitingfost salutați de Enrique Pars- torino, președintele F.S.M.

Și care noi- față pro-au

4> La Dubrovnik consultări privind activitatea întreprinderilor străine în Iugoslavia. La aceste consultări, la care iau parte 60 de reprezentanți din Statele U- nite, Anglia, Germania occidentală, Italia, Belgia și alte țări europene, și un număr e- gal de reprezentanți iugoslavi, sînt abordate probleme privind posibilitățile efectuării de investiții de capital străin în Iugoslavia.

QUITO 31 (Agerpres). Comisia Economică O.N.U.pentru America Latină(C.E.P.A.I1.) și-a încheiat, vineri seara, lucrările celei de-a 15-a sesiuni, desfășurate în- cepînd de la 23 martie Ia Quito. Cele opt zile de dezbateri au fost consacrate e- valuării posibilităților de a- plicare în țările latino-ameri- cane a strategiei internaționale de dezvoltare.

Participanții au adopt it mai multe documente printre care și raportul experți- lor care proclamă interesul pentru solidaritatea, independența și progresul continentului. Acest raport, care constituie un document oficial al C.E.P.A.L. dezvoltării un număr preocupări rii le califică drept avansate și remarcabile.
asupra strategiei în regiune, conține de aprecieri și pe care observato-

Avioane israeliene au violat spațiul aerian 
al LibanuluiBEIRUT 31 (Agerpres). — Un comunicat al Ministerului libane?. al Apărării, reluat de agenția MEN, anunță că avioane israeliene au violat de două ori, în perioada 24—31 martie, acordul de armistițiu

dintre cele două părți, prin zboruri la. mare înălțime. Comunicatul menționează că a- vibane israeliene au survolat regiunile Al Adoussa, Hawlah, Ben Jebeil, Nabtya și Man- jyoun.
Pentru înlătura 
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IDEinmFILMEDUMINICA 1 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Bulevardul Romului ; Republica: Jocul de-a moartea ; PETRILA : Lumea a- nimalelor ; LONEA — Minerul : Colega mea vrăjitoarea ; ANINOASA: Vedere de pe pod ; VULCAN ; Explozia ; LUPENI — Cultural : A fost odată un polițist ; Muncitoresc; Tora I Tora ! Tora ! ; URICANI : Directorul.LUNI, 2 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Micul om mare; Republica : Călătorie pentru un surîs ; PETRILA: Un candidat la președinție; LONEA — Minerul: Colega mea vrăjitoarea ; ANINOASA : Vedere de pe pod ; LUPENI — Muncitoresc ; Tora! Tora ! Tora ! ; URICANI: Directorul.

europeni" la handbal feminin : „Universitatea" Timișoara — „Spartak" Kiev; 14,10 Soliști de muzică u- șoară ; 14,30 Unda veselă ; 15,00 Buletin de știri ; 15,05 Albumul interpreților de muzică populară — Aurelia Fătu-Răduțu ; 15,20 Azi, în România; 15,30 Selecțiunidin operete ; 16,00 Orchestra „Electrecord" ; 16,15 Sport și muzică ; 18,45 „Drag mi-e cîntecul și jocul! ; 19,00 Radiojurnal ; 19,15 Estrada duminicală ; 22,00 Radiojurnal. Buletin meteorologic 22,10 Panoramic sportiv; 22,50Moment poetic ; 23,00 Dans, dans, dans ; 24,00 Buletin de știri ; 0,03—5,00 Estrada nocturnă.
T

DUMINICĂ, 1 APRILIERADIO7,00 Radiojurnal. Buletin meteo-rutier. Sport ; 8,00 Sumarul presei ; 8,08 Ilustrate muzicale ; 9,00 Ora satului ; 10,00 Radiomagazinul femeilor ; 10,30 Succese ale discului — muzică ușoară ; 11,00 Buletin de știri ; 11,05 Intîl- îire cu melodia populară și ’nterpretul preferat ; 11,35Irupuri vocal-instrumenta- 'e; 12,00 De toate pentru 'oți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,10 Finala „Cupei campionilor
15,5016,00

Gimnastica pentru Pentru sănătatea Cravatele roșii; Viata satului ; Emisiune în limba ghiară ;De strajă patriei ; Album duminical -- Fotbal: Sport Club Bacău - F.C. Petrolul (divizia A) ;„Belereqe" după C, Ar- geșeanu ;Salutări Brașovneț Constantiniu ■.
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în vederea alegerii

ALGER pondentul cea S. Ionescu, La încheierea scurtei întreprinse în Libia de președintele Consiliului Revoluției din Algeria, Houari Boumediene, în cadrul contactelor periodice stabilite intre președinții algerian și Fbian, la Tripoli a fost dat publicității un comunicat comun.In document se subliniază că cei doi șefi de stat au procedat la examinarea detaliată a situației existente în O- rientul Apropiat. Totodată, au fost făcute largi referiri la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor de cooperare dintre cele două țări.

31 (Agerpres).Boumediene, Consiliului algeriene, a la Annaba informa în legătură
pre-Re- făcut pen-

ALGERHouari ședințele voluției o escală tru a secu pagubele provocate de i- nundațiile survenite în zona de est a țării.Președintele Boumediene a ținut, cu acest prilej, o ședință de lucru cu responsabilii lpcali și centrali aflați la fața locului, consacrată stabilirii de măsuri concrete în vederea înlăturării efectelor inundațiilor.
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16,15 Brazilianul Garcia1 - Măiestrie și curaj...Un zîmbet pe 16 ram j Avanpremieră : beri Becaud;Să rîdem cu Pu-iu linescu ;Jurnal de călătorie: Petra, cetatea deșertului îMelodii nemuritoare ; 17,10 Film serial pentru ret ! — Pierduți spațiu „Aventura tastică" (ultimul sod);) — Gîntare patrieiConcurs coral inter județean s1 1 001 de seri;I Telejurnal — săptămî- na politică internă șiinternațională în i-magini;I Reportajul săptămînii — Oameni obișnuiți în situații neobișnuite;i Film artistic tanul — Premieră tară : Gu Jean Bourvil, Elsa neli;Cîntă Angelași Florin Bogardo ; Khartum. Reportaj ;Telejurnal;Duminică sportivă;
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<0> Ministerul Afacerilor Externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care condamnă intensificarea bombardamentelor americane asupra teritoriului Cambodgiei.> Vineri, la Helsinki a a- vut loc premiera filmului artistic românesc „Mihai Viteazul". Producției românești i-au fost consacrate, în presa din capitala Finlandei, încă îna-i inie de prezentarea filmului, articole care subliniază virtu (iile artistice și tehnice aV peliculei.4^ Prima reducere — cu 20 Ia sută — a tarifelor vamale asupra comerțului cu produse industriale între cele șase tfori fondatoare ale C.E.E. și n *i membri ai Comunității — Marea Britanie, Irlanda și Danemarca — intră în vigoare la 1 aprilie.Patrioții Partidului A- frican al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde au doborît un avion aparținînd forțelor colonialiste portugheze. Pilotul vionului a pierit. a-

na- la ofi- a Ar-

Rezultatele scrutinului 
președintelui și vicepreședintelui ArgentineiBUENOS AIRES 31 (Agerpres). — Biroul electoral țional a dat publicității, Buenos Aires, rezultatele ciale ale scrutinului care avut loc la 11 martie îngentina pentru desemnarea președintelui și vicepreședintelui țării.Potrivit cifrelor, liderul Frontului Justițialist de Eliberare, Hector Campora, împreună cu partenerul său, Vicente Solano Lima, a întrunit 5 908 414 voturi, ceea ce reprezintă 49,56 la sută din to-

talul sufragiilor exprimate. Pe locul doi, dar la o distanță a- preciabilă, urmează reprezentanții Uniunii Civice Radicale, Ricardo Balbin ' — ’Gamond, 2 537 605 sută dinBiroul recomandat Ministerului Interne organizarea unui 2-lea tur de scrutin la 15 prilie, întrucît cel mai bine plasat dintre candidați, Hector Campora, nu a obținut 50 la sută plus un vot, cum prevede legea electorală. Dar Ricardo Balbin a anunțat, vineri, că el nu va mai participa la o nouă confruntare e- lectorală, fapt care deschide calea proclamării oficiale, de către guvernul lui Alejandro Lanusse, a lui Hector Campora drept președinte al Argentinei.

Și au sau Eduardo obținut 21,29carevoturi, voturi, electoral național laa de al a-

★

Menținerea Incertitudinii pe piețele 
occidentalemonetare

4> Cei 200 de membri Parlamentului finlandez aprobat în unanimitate legea privind prelungirea cu un an a împuternicirilor speciale a- cordate guvernului în domeniul controlului prețurilor, salariilor și pensiilor.
ai au
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Valorile temperaturii gistrate în cursul zilei ieri : înre- de
Maximele : Petroșani grade ; Paring 4- 6 grade.+ 17Minimele : Petroșani — 2 grade ; Paring — 3 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme în general frumoasă cu cer variabil. Vîntul va sufla slab din sectorul sud-vestic.

BUENOS AIRES 31 (Agerpres) — Comandanții celor trei arme ale Argentinei au a- nunțat, vineri seara, victoria Frontului Justițialist de Eliberare în alegerile prezidențiale de la 11 martie și au proclamat oficial pe liderul acestei formațiuni, Hector Cam- pora, președintele ales al țării.

TOKIO 31 (Agerpres). — Ministerul de Finanțe și Banca Centrală a Japoniei au hotărît să ridice, cu începere de luni, taxa de scont de la 4,25 la 5 la sută. Decizia, relatează agenția Kyodo, care transmite știrea, reflectă neliniștea autorităților financiare și monetare nipone față de intensificarea spiralei inflaționiste, în condițiile menținerii incertitudinii pe piețele monetare occidentale. Datele publicate la Tokio a- rată că prețurile au crescut, în luna martie, cu 11 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă cel mai înalt nivel înregistrat în perioada postbelică. Ridicarea taxei de scont ar urma să

precizează societățile special cele activitatea de
moment agenția japone- st.rîns ex-

frîneze circulația monetară în condițiile intensificării speculațiilor cu dolarul și a reducerii, de facto, a valorii .yenului, menținut, în continuare, la cursul fluctuant. Măsura survine intr-un în care, Kyodo, ze — în legate deport — încep să simtă efectele nefavorabile ale reevaluării yenului. O serie de oameni de afaceri și experți e- conomici apreciază că ridicarea taxei de scont ar putea să frîneze prea mult .dezvoltarea economiei, fără să tibă efectele scontate de menține re sub control și reducere a inflației.
Eliberarea persoanelor deținute în urma 

la Rawalpindilor judiciare formulate împotriva acestora.După cum relevă agenția Reuter, hotărîrea șefului statului pakistanez vizează depășirea impasului în care se află dezbaterile din Adunarea Națională pentru definitivarea noii Constituții a țării, ca urmare a boicotării lor de către deputății din rîndul partidelor de opoziție.

incidentelor deRAWALPINDI 31 (Agerpres). — Președintele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, a ordonat eliberarea tuturor persoanelor arestate în legătură cu incidentele care au avut loc, săptămîna trecută, la Rawalpindi, cu prilejul unui miting al susținătorilor partidelor de opoziție — anunță a- genția Reuter. El a cerut, de asemenea, retragerea acuzații-

0 După ce a survolat regiunile do nord și nord-vest ale tării, afectate de grave inundații, primul ministru al Tunisiei. Hedi Nouira, a declarat că „pericolul a fost înlăturat, operațiunile de ajutor fiind coordonate cu eficiență". Premierul tunisian a exprimat mulțumiri țărilor care au furnizat ajutor populației sinistrate. ,4^ Acordul de liber schimb între Piața comună și Elveția, încheiat la începutul acestui an, va intra în vigoare Ia 1 aprilie. De Ia această dată, taxele vamale, percepute Ia majoritatea produselor industriale, vor fi reduse, treptat, de ambele părți, pînă Ia suprimarea lor totală prevăzută a avea loc la 1 aprilie 1977.A Cu prilejul inaugurării, in cartierul new-yorkez Bay- chestef-, a unei noi filiale a Bibliotecii publice din New York, oficialitățile locale. în colaborare cu Biblioteca română din acest oraș, au organizat ..Expoziția de desene a copiilor din România". Lucrările micilor artiști din Vulturești — Argeș s-au bucurat de calde aprecieri ale publicului prezent la această manifestare.
SPORT . TELEX • SPORT . TELEX > SPORT

NEW YORK 31 (Agerpres). — Cu prilejul unui concurs atletic desfășurat în aer liber la Tuscaloosa (Alabama), sportivul american Sam Colson a stabilit cea mai bună performanță mondială a anului în proba de aruncarea suliței cu rezultatul de 88,65 m.

treruptă dintre Nicolau și E- renska. înaintea disputării partidelor întrerupte, clasamentul se prezintă astfel: 1. Ungaria 8 puncte; 2. România 6,5 puncte (1); 3. Iugosla- 5 puncte; 5. ■ Bulgaria 4 punc-
BEIGRAD 31 (Agerpres).— In ultima rundă a turneului pentagonal feminin de șah pe echipe de la Vrnjac- ka Banja, echipa României a întîlnit selecționata Bulgariei, în fața căreia conduce cu 1,5—0,5' puncte (Polihroniade— Sikova 1—0, Baumstark —Borisova remiză, Nicolau — Gheorghieva întreruptă). Meciul dintre reprezentativele Iugoslaviei și Poloniei s-a terminat la egalitate 1,5 —1,5 puncte. Intîlnirea din runda a 4-a, dintre echipele României și Poloniei a fost cîș- tigată de șahistele românce cu 2—1, ca urmare a remizei înregistrate în partida în-

via 5,5 puncte; 4. Polonia te (1).HAGA 31 (Agerpres). Finala Campionatului european de hochei pe gheață (Grupa B), rezervat echipelor de juniori, se va disputa între selecționatele Poloniei și Italiei, cîștigătoarele celor două serii preliminare. Pentru locurile 3—4 se vor întîlni formațiile României și Iugoslaviei.In ultima zi a preliminariilor s-au înregistrat următoarele rezultate: Ita’lia — Austria 6—1 (0— 1, 2—0, 4—0);Iugoslavia — Olanda 7—2 (2—1, 4—1, 1—0); Polonia — România 6—0 (2—0, 0—0, 4—0): Danemarca — Franța 6—3 (1—1, 4—1. 1—0).Iată clasamentele finale ale

celor două serii: seria I: 1. Italia 7 puncte; 2. Iugoslavia 5 puncte; 3. Austria 4 puncte; 4. Norvegia 3 puncte; 5. O- landa 1 punct;, seria a Il-a 1. Polonia 8 puncte; 2. România 3. Danemarca 2 Franța 2 puncte;2 puncte.31 (Agerpres) —
5.

6 puncte; puncte; 4. 5. BulgariaZURICH Campionatele europene lupte libere au continuat Lausanne cu disputarea melor întîlniri din turul II. In limitele categoriei 57 kg, sportivul român Petre Cear- nău a obținut o nouă victorie. de data aceasta prin tuș în fața vest-germanului E- duard Giray, Iancu Vangheliei (categoria 48 kg) a dispus Ia puncte de suedezul Kaalo Navala. învins în primul tur, Emil Butu (categoria 52 kg) l-a întrecut la puncte pe francezul Diego Lo-Brutto.Etapa a 18-a a campiontului diviziei A la fotbal programează astăzi în Capitală do-

de la pri-
desfășuraJiul —

uă partide. Pe stadionul Republicii, cu începere de la ora 11,30 se vor întîlni echipele Rapid București și Universitatea Cluj, iar la ora 16,30, pe stadionul Dinamo, se va disputa partida dintre formațiile Dinamo București și U.T. Arad.In țară se vor următoarele jocuri :Steaua București; F.C. Argeș Pitești — Universitatea Craiova; Steagul roșu Brașov — Sportul studențesc București; C.F.R. Cluj — C.S M. Reșița; A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Constanța; Sport club Bacău. — F.C. Petrolul Ploiești.Stadionul Politehnica din Capitală va găzdui astăzi, de Ia ora 10,00 meciul retur dintre selecționatele de juniori ale României și Greciei, con- tînd pentru nreliminariile turneului U.E.F.A. la fotbal.In primul joc, disputat la Atena, tinerii fotbaliști români au terminat învingători cu scorul de 1—0.
Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 696


