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Afirmarea partidului ca forță 

conducătoare a societății— 

rezultat al unui proces legic, 

obiectiv, al întregii dezvoltări 

istorice a României postbelice
Stadiul actual al dezvoltării socialismului în 

România pune în fața Partidului Comunist Român 
— forța conducătoare a întregii societăți — răs
punderi din ce în ce mai mari. Rezolvarea cu suc
ces a problemelor complexe pe care le ridică desă
vârșirea construcției socialismului și crearea con
dițiilor pentru trecerea treptată spre comunism 
fac mai necesară ca oricînd existența unui puter
nic partid al clasei muncitoare, călăuzit de învă
țătura atotbiruitoare a marxism-leninismului, în 
stare să-și elaboreze linia politică generală cores- 

mzator condițiilor concrete din fiecare etapă.
Marile înfăptuiri din anii construcției socialiste 

stau mărturie bogatei activități creatoare desfă
șurată de partidul nostru, faptului că el a știut 
să adopte strategia și tactica cerute de dezvol
tarea socială a României, să asigure înaintarea 
neabătută pe calea noii orînduiri. Continuator al 
celor mai bune tradiții de lupiâ ale poporului 
pentru eliberare socială și națională. Partidul Co
munist Român își îndeplinește cu cinste înalta 
misiune încredințată de istorie, conducînd în
treaga națiune spre culmile civilizației umane — 
societatea comunistă

Partidul Comunist Român și-a cucerit poziția 
de forță conducătoare în patria noastră prin grele 
lupte revoluționare, desfășurate de-a lungul în
tregii sale existențe, împotriva claselor reacțio
nare, pentru eliberarea celor ce muncesc de ex
ploatare și asuprire, pentru progresul și prospe
ritatea României. Partidul Comunist Român a 
luat ființă prin transformarea Partidului Socia
list, ca urmare a dezvoltării și maturizării clasei - 
muncitoare din România, a creșterii mișcării socia
liste cu vechi tradiții în țara noastră, a clarificării 
ideologice a militanților socialiști, a radicalizării, 
în perioada de după primul război mondial, a ma
selor muncitoare în lupta împotriva exploatării și 
asupririi, pentru o viată mai bună. O influență, 
puternică a exercitat asupra revoluționarilor 
români Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
al cărei giorios semicentenar îl aniversăm anul 
acesta împreună cu cei ce muncesc din întreaga 
lume. Răsturnarea țarismului și instaurarea dicta
turii proletariatului pe a șasea parte a globului' 
pămîntesc — eveniment de uriașă însemnătate 
mondială, care a deschis o epocă nouă în istoria 
omenirii — au constituit un stimulent viu pentru 
lupta de clasă din România ca și de pretutindeni.

Făurit în focul unor mari bătălii de clasă, Parti
dul Comunist Român a .ridicat sus steagul luptei 
pentru apărarea demnității naționale, pentru salv
gardarea intereselor clasei muncitoare și ale tutu
ror celor ce muncesc. Afirmîndu-se pe arena luptei 
politice din România în împrejurările unei puter
nice ofensive a claselor exploatatoare împotriva: 
forțelor revoluționare și progresiste, Partidul Co
munist Român a înscris prin activitatea sa pagini 
glorioase de eroism și abnegație revoluționară în 
analele istoriei poporului român. Infruntînd pri
goana cea mai sălbatică, partidul a organizat ma
sele populare în lupta pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru răsturnarea orînduirii bur- 
ghezo-moșierești.

Partidul comunist a militat pentru o politică 
externă de apărare a independenței și suverani
tății naționale a țării, împotriva dominației impe

rialismului străin, pentru pare și colaborare inter
națională, pentru prielenie cu Uniunea Sovietică, 
împotriva planurilor de tîrire a României în 
război. în condițiile dictaturii militaro-fascisle, 
partidul nostru s-a ridicai cu notărîre împotriva 
agresiunii Germaniei fasciste, a războiului antiso- 
vietic, a organizat rezistența forțelor antifasciste 
din țară. Promovînd o politică fermă, consecventă, 
de apărare a intereselor vitale ale poporului 
român, partidul nostru a reușit să înfăptuiască în 
anii războiului Frontul Unic Muncitoresc și unirea 
tuturor forțelor patriotice antihitleriste care au 
realizat actul istoric de la 23 August 1944 — răstur
narea dictaiurii militaro-fascisle, întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei, alăturarea țării noastre 
Uniunii Sovietice și celorlalte forțe ale coaliției 
antifasciste. Partidul nostru a fost factorul hot.ă- 
rîtor în mobilizarea tuturor forțelor poporului 
român în lupta dusă, alături de armata sovietică, 
pînă la zdrobirea definitivă a fascismului german.

După eliberare, încă din primele zile, partidul a 
desfășurat o intensă activitate politico-organizato- 
rică pentru lărgirea rîndttrilor lui, pentru întărirea 
sa organizatorică — aceasta fiind un factor esen
țial al însăși dezvoltării României pe calea demo
crației și socialismului. Partidul a acordat o aten
ție primordială organizării clasei muncitoare - 
clasa cea mai revoluționară a societății, care se 
afla în fruntea luptei maselor muncitoare — întă
ririi alianței dintre proletariat, și țărănimea mun
citoare, unirii tuturor forțelor progresiste și patrio
tice pentru înfrîngerea claselor exploatatoare, 
înaintarea victorioasă pe drumul democratizării 
țării, făuririi României noi. Sarcinile legate de 
înfăptuirea misiunii istorice a proletariatului în 
noua societate au impus unificarea organizatorică 
și politică a clasei muncitoare, crearea unui unic 
partid marxist-leninist de avangardă al celor ce 
muncesc. Crearea partidului unic al celor ce mun
cesc — Partidul Muncitoresc Român — a marcat 
o însemnată victorie politică a forțelor revoluțio
nare din țara noastră, a împlinit o imperioasă 
necesitate istorică determinată de lupta pentru cu
cerirea puterii și transformarea socialistă a socie
tății românești.

înfăptuirea programului de industrializare a ță
rii, de transformare socialistă a agriculturii, de ri
dicare a nivelului producției agricole a cerut mari 
eforturi din partea clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a întregului popor român, care, 
înfrîngînd nenumărate greutăți și piedici, a dat via
ță politicii partidului de construire a socialismului 
în România. In mai puțin de 20 de ani, în struc
tura economică și socială a țării noastre au avut 
loc Schimbări radicale ; forțele de producție au cu
noscut o dezvoltare susținută, relațiile de producție 
socialiste s-au generalizat în întreaga economie. In 
România, exploatarea omului de către om a fost li
chidată pentru totdeauna, socialismul a triumfat 
definitiv la orașe și sate.

Ca rezultat al prefacerilor sociale radicale și al 
amplei activități ideologice și politice desfășurate 
de partidul comunist, în anii construcției socialiste 
s-a săvîrșit o profundă înnoire morală a societății, 
locul moravurilor cultivate în trecut de clasele ex
ploatatoare luîndu-1 tot mai mult concepția de 
.viață și principiile etice ale clasei muncitoare. Efec

tele activității educative desfășurate de partid, ale 
cultivării idealurilor sale etice și filozofice se re
flectă în atitudinea nouă a cetățenilor patriei față 
de muncă, față de avuția obștească, față de inte
resele societății socialiste.

O victorie de seamă a politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru, a orînduirii noastre socialiste 
este lichidarea oricăror forme de inegalitate, dis
criminare și asuprire națională, crearea condițiilor 
pentru afirmarea liberă, nestînjenită, în viața so
cială, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate. Pe această bază s-a cimentat unitatea 
de nezdruncinat dintre poporul român și minorită
țile naționale; astăzi, toți locuitorii țării, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, fac parte 
din marea familie unită a Republicii Socialiste Ro
mânia, își închină energia și puterea de muncă 
înfloririi palriei noastre comune.

O puternică forță motricâ a orînduirii noastre 
este patriotismul- -jOcțaiist, mani Iertat în eforturile 
conștiente depuse de masele largi populare pentru 
înflorirea țârii, în entuziasmul cu care ele înfăp
tuiesc politica partidului, prevederile planurilor 
economice. Acționînd în spiritul internaționalismu
lui proletar — trăsătură ce l-a caracterizat de-a 
lungul întregii sale existențe — partidul nostru și-a 
manifestat solidaritatea frățească cu lupta revolu
ționară a comuniștilor, a popoarelor constructoare 
ale socialismului, a mișcării de eliberare națională, 
a oamenilor muncii de pretutindeni ; solidaritatea 
internaționalistă a constituit în același timp un 
prețios sprijin politico-moral dat luptei noastre 
pentru cucerirea puterii și crearea orînduirii socia
liste.

România a străbătut un drum glorios în toate

Justețea liniei politice generale 

a partidului
Trecînd în revistă activitatea din anii construc

ției socialiste a partidului nostru, putem spune 
că viața a confirmat și confirmă neîncetat juste
țea liniei sale politice. Succesul activității orică
rui partid comunist, și mai ales a unui partid de 
guverriămînt, este determinat de existența unei li
nii politice generale care să aplice principiile 
marxism-leninismului în conformitate cu condiții
le istorice ale țării respective, corespunzător fie
cărei etape de dezvoltare a societății. în elabo
rarea politicii sale, partidul nostru pornește de la 
studierea legilor sociale obiective. Viața arată că 
orice nesocotire a acestor legi duce, mai devreme 
sau mai tîrziu, la apariția unor anomalii și dis
proporții în dezvoltarea economică și socială, ge
nerează greutăți în evoluția întregii societăți, în 
construcția socialismului. Este o necesitate impe
rioasă pentru partid de a studia neîncetat, cu toa
tă atenția, fenomenele vieții sociale, de a-și elabo
ra linia politică în strînsă concordanță cu cerin
țele legilor obiective ale dezvoltării societății.

în perioada de după eliberare, perioadă de 
construcție intensă a economiei și culturii, de 
reorganizare radicală a societății, în fața parti
dului nostru s-a ridicat un noian de probleme și 
sarcini complet noi. Deși, așa cum se știe, am ob
ținut succese mâți în toate domeniile, trebuie să 
spunem că uneori ne-a lipsit experiența și cu
noașterea necesară pentru a găsi și adopta solu
țiile cele mai indicate. Aceasta se dato- 
rește și faptului că în anii ilegalității partidul 
nostru nu a acordat întotdeauna atenția cores- 
punzătoăre studierii atente a problemelor dezvol
tării economice și sociale a României, particu
larităților concrete și raportului de forțe din 
cadrul societății românești. Unele hotărîri și 
acțiuni tactice și chiar unele obiective strategice 
stabilite în cursul desfășurării luptei de clasă 
împotriva burgheziei, nu au corespuns în întregi
me imperativelor etapei date, cerințelor și sarci
nilor activității revoluționare. Consecințele s-au 
evidențiat mai pregnant după preluarea puterii, 
cînd partidul a fost pus în fața unor probleme 
pentru care nu era încă îndeajuns pregătit. Expe
riența partidului nostru scoate în relief de ce este 

domeniile vieții economice, sociale și spirituale, 
orînduirea socialistă și-a dovedit pe deplin trăi
nicia și vitalitatea ; înflorește națiunea noastră so
cialistă cu întregul ei potențial material și uman.

Factorul politic fundamental care a asigurat 
edificarea victorioasă a socialismului în România 
a fost vasta activitate desfășurată de partid in 
toate domeniile de activitate: poporul s-a con
vins prin propria sa experiență că partidul nostru 
comunist este exponentul fidel al intereselor sale 
vitale, călăuza sa încercată pe drumul libertății 
și fericirii, și de aceea îl înconjoară cu dragoste 
și devotament nețărmurit, îl consideră drept unic 
conducător al națiunii socialiste. înlăturarea de 
la putere și lichidarea claselor exploatatoare au 
determinat dispariția de pe arena vieții politice 
românești a partidelor care reprezentau intere
sele acestor clase și care nu-și maj găseau locul 
în structura social-politică a țării. Dispariția foste
lor partjde politice, formarea partidului unic al 
clasei muncitoare — care unește Yri rîndurile sale 
exponenții cei mai înaintați ai clasei'muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, între care există o pro
fundă unitate de interese — afirmarea partidului 
ca forță conducătoare a societății este, deci, rezul
tatul unui proces legic, obiectiv, al întregii dez
voltări istorice a României postbelice.

Calitatea de forță conducătoare în societate a 
Partidului Comunist Român s-a afirmat de la an 
la an cu tot mai multă putere, pe măsura dez
voltării în amploare și adîncime a operei de con
struire a noii orînduiri. Cu fiecare nouă treaptă 
urcată pe drumul socialismului s-a cimentat, și mai 
mult unitatea poporului în jurul partidului, au 
crescut și mai mult prestigiul și autoritatea sa în 
masele largi ale poporului.

necesar ca partidul comunist să acorde o atenție 
deosebită — încă înainte -de a cuceri puterea — 
cunoașterii problemelor construcției economice și 
de stat, pregătirii cadrelor sale pentru a fi în stare 
să rezolve cu competență multiplele probleme ce se 
ridică în fața sa în calitate de forță conducătoare 
a noii societăți. Deși este vorba de etape depășite, 
este necesar să reamintim acest lucru pentru a 
înțelege mai bine greutățile. pe care .a trebuit să 
le învingem, pentru a prețui, și mai mult marile 
realizări pe care le-am obținut și, mai ales, pentru 
a trage învățăminte de viitor, reținînd necesitatea 
imperioasă de a studia permanent realitățile, de 
a asigura concordanța între linia politică a parti
dului și nevoile dezvoltării sociale, de a aplica 
principiile generale la condițiile noastre con
crete.

în revoluția și construcția socialismului, gene
ralul și particularul formează o unitate dialectică 
inseparabilă. Cunoașterea și aplicarea adevărurilor 
generale ale socialismului științific este o condi
ție obligatorie a unei politici principiale juste. 
Generalul exprimă legile sociale obiective ; el nu 
poate reflecta însă multitudinea și diversitatea 
particularităților fenomenelor. De aceea, succesul 
liniei politice generale a partidului comunist de
pinde într-o măsură importantă de înțelegerea 
particularului, de luarea în considerație a îm
prejurărilor concrete în care se aplică linia poli
tică generală. Aceasta este o condiție esențială 
pentru victoria socialismului — operă cu totul 
nouă care se săvîrșește în condiții economice și 
sociale concrete, diferite de la țară la țară, de la 
etapă la etapă, și care îmbracă noi și noi forme 
particulare de-a lungul procesului de dezvoltare. 
Desigur, este mai ușop să repeți adevăruri gene
rale în loc să studiezi realitatea, să gîndești, să 
experimentezi, să găsești soluții corespunzătoare 
condițiilor concrete în care au loc revoluția și 
construcția socialistă. Dar numai o politică crea
toare poate asigura soluționarea cerințelor dezvol
tării sociale.

Procesul cunoașterii se bazează pe practică și pe 
generalizarea teoretică a acesteia. Nesocotirea 
oricăreia din aceste două laturi ale procesului cu

noașterii poate duce fie la o atitudine dogmatică 
față de realitate, la neînțelegerea problemelor noi, 
particulare care apar în procesul dezvoltării so
ciale, fie la o poziție reformistă, cu consecințe 
negative pentru revoluție și construcția societății 
socialiste.

După părerea partidului nostru o mare impor
tanță are în construcția socialismului cunoașterea 
și folosirea experienței acumulate în timp de so
cietatea umană și, cu atît mai mult, a experienței 
popoarelor care construiesc noua orînduire. Stu
dierea atentă a experienței de stat economice și 
sociale a altor țări este indispensabilă oricărui par
tid comunist care și-a asumat rolul de a conduce 
făurirea noii orînduiri sociale. Dar orice copiere 
și transpunere mecanică, orice ignorare a condi
țiilor și particularităților concrete proprii și a eta
pei date nu pot aduce decît prejudicii activității 
partidului. O politică cu adevărat realistă, științi
fică; nu poate sa nu țină seama de condițiile speci
fice, deosebite de la țară la țară, nu poate să nu 
le acorde întreaga atenție.

Tocmai pornind de la condițiile concrete ale 
țării noastre, de la necesitățile dezvoltării Româ
niei, partidul a pus in centrul programului econo
mic industrializarea socialistă a țării, crearea unei 
puternice industrii grele și în primul rînd a con
strucției de mașini — obiectiv de importanță vi
tală pentru construirea victorioasă a socialismului 
în țara noastră. De asigurarea în continuare a 
unui ritm înalt de industrializare, de dezvoltare 
armonioasă a tuturor ramurilor industriei pe baza 
cuceririlor științei și tehnicii celei mai înaintate, 
depind valorificarea superioară a resurselor țării, 
înflorirea economică și socială a patriei, ridicarea 
nivelului de civilizație al poporului român. Dez
voltarea industrială permite în același timp Româ
niei să participe tot mai activ la schimbul de valori 
materiale pe plan mondial, la intensificarea coo
perării internaționale.

în elaborarea politicii agrare, partidul nostru 
a pornit de la analiza particularităților agricultu
rii românești, caracterizată prin existența unei 
puzderii de gospodării țărănești mici, de slabă pro
ductivitate. Experiența țării noastre, ca de altfel 
întreaga istorie modernă, ilustrează incapacitatea 
micii producții de mărfuri de a asigura dezvoltarea 
forțelor de producție în agricultură în pas cu evo
luția științei și tehnicii, cu necesitățile în con
tinuă creștere ale economiei și consumului popu
lației. în țările avansate ale lumii burgheze, mica 
producție a fost înlocuită în mare parte de marea 
gospodărie agricolă capitalistă în stare să asigure 
o productivitate a muncii înaltă și un randament 
economic superior. Și în orînduirea socialistă crea
rea marii agriculturi moderne se impune ca o ne
cesitate legică. Unirea țăranilor proprietari de pă- 
mînt în cooperative agricole de producție socialiste 
este, așa cum arăta Lenin, o cale sigură de ridi
care a producției agricole, de îmbunătățire a vieții 
țărănimii, de lichidare a instabilității economice 
și politice pe care o creează mica producție gene
ratoare de relații burgheze. Cooperativizarea și 
modernizarea agriculturii reprezintă de aceea o 
parte componentă inseparabilă a operei de con
strucție a socialismului.

înfăptuind cooperativizarea agriculturii pe baza 
teoriei leniniste, partidul nostru a adoptat forme 
și modalități cerute de specificul satului românesc. 
Procesul cooperativizării a avut loc treptat, paralel 
cu dezvoltarea bazei tehnico-matcriale a agricul
turii și pe măsura convingerii țărănimii asupra su
periorității noii forme de producție agricolă.

O mare importanță a revenit în această perioadă 
formelor cooperatiste simple, de tranziție, inspirate 
din tradițiile de muncă și unire în producție a 
țărănimii din țara noastră. înfăptuind politica de 
alianță cu țărănimea muncitoare, atrăgînd-o pe 
calea socialismului, partidul a rezolvat totodată 
problemele specifice ale țărănimii înstărite, îngră
dind posibilitățile ei de exploatare, valorificîndu-i 
potențialul de producție pentru nevoile economiei 
și, apoi, creîndu-i condiții pentru a păși pe drumul 
cooperativizării.

Politica agrară justă a partidului, eforturile de
puse pentru înzestrarea tehnică a agriculturii, pen
tru sprijinirea materială în producție a țăranilor, 
munca rodnică a harnicei noastre țărănimi, au 
făcut ca procesul de cooperativizare din țara noas
tră să fie însoțit de creșterea producției agricole

(Continuare în pag. a Il-a)
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vegetale și animale — ceea ce a asigurat satisface
rea necesităților aprovizionării populației și ale 
economiei naționale. Partidul îndreaptă în conti
nuare eforturile în direcția modernizării agricul
turii, extinderii mecanizării și chimizării, dezvol
tării irigațiilor, folosirii cît mai raționale a pămîn- 
tului, organizării producției pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii celei mai avansate.

De asemenea, în stabilirea liniei politice privi
toare la dezvoltarea învățămîntului, științei, cul
turii, a politicii față de intelectualitate, partidul 
nostru pornește de la particularitățile specifice ale 
țării noastre. Experiența arată că ignorarea 
acestui deziderat are consecințe negative asupra 
dezvoltării vieții spirituale a societății. Așa s-a în- 
tîmplat Ia noi în unele perioade din trecut, cînd 
s-au manifestat fenomene de neglijare a tradiții
lor și particularităților istorice și naționale ale 
culturii românești, ca și atunci cînd s-au manifes
tat tendințe de închistare și izolare față de evolu
ția științei și culturii internaționale. Partidul nos-

Activitatea organizatorică 

și politică
Congresul al IX-lea a trasat un vast program de 

înflorire multilaterală a întregii societăți româ
nești, a indicat calea ridicării țării noastre pe o 
nouă treaptă de dezvoltare, calitativ superioară. 
Poporul român înfăptuiește cu elan hotărîrile Con
gresului, prevederile planului cincinal. Realizările 
obținute sînt o mărturie a realismului cincinalului, 
a faptului că există toate posibilitățile ca obiecti
vele sale să fie nu numai îndeplinite, ci chiar 
depășite.

Analizînd linia politică generală elaborată de 
Congresul al IX-lea în lumina activității partidu
lui și statului și a rezultatelor obținute de țara 
noastră pe plan intern și extern, putem spune că 
aceasta corespunde pe deplin etapei actuale de 
dezvoltare a României ; ea este confirmată de ase
menea de desfășurarea evenimentelor care au loc 
în viața internațională.

Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție, ansamblul relațiilor socialiste creează 
premisa progresului economic, social și cultural 
neîntrerupt. Dar posibilitatea, oricît de importan
tă ar fi, nu se transformă de la sine în realitate. 
Superioritatea orînduirii socialiste nu se realizează 
automat. Pentru aceasta este necesară o linie po
litică justă, o vastă activitate organizatorică și 
politică, mobilizarea forțelor întregii societăți, con
ducerea și îndrumarea competentă a tuturor do
meniilor vieții sociale.

Congresul al IX-lea a atras atenția asupra 
necesității îmbunătățirii continue a activității or
ganizatorice a partidului și statului, pornind de la 
considerentul că formele organizatorice și activita
tea practică nu trebuie să fie statice, ci să se per
fecționeze, corespunzător cerințelor fiecărei etape 
de dezvoltare a societății. Ceea ce a corespuns 
într-o etapă poate să fie necorespunzător în alta, 
devenind chiar o piedică în calea dezvoltării.

După Congres, Comitetul Central al partidului 
și guvernul au luat o serie de măsuri privind 
îmbunătățirea conducerii economiei, activității ști
ințifice, culturale, precum și o serie de măsuri cu 
caracter social.

Actualul plan cincinal, stabilind obiectivele prin
cipale ale tuturor întreprinderilor și ministerelor 
pe întreaga perioadă, cît și pe fiecare an în parte, 
a creat condiții mai bune pentru realizarea rit
mică și la un nivel calitativ superior a sarcinilor 
economice. înființarea uniunilor raionale, regio
nale și a Uniunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție asigură un cadru larg pentru 
manifestarea inițiativei țărănimii, pentru partici
parea sa la rezolvarea problemelor dezvoltării a- 
griculturii, la întreaga viață obștească a țării. Con
stituirea Consiliului Național al Cercetării Știin
țifice a dat posibilitatea coordonării mai efi
ciente a activității de cercetare în scopul creșterii 
contribuției științei românești la dezvoltarea eco
nomiei și culturii, la înflorirea întregii societăți. 
Consfătuirile pe țară privind activitatea în con
strucții, în domeniul proiectării, în comerțul inte
rior și exterior, în industria constructoare de ma
șini, în transporturi au prilejuit un larg schimb 
de experiență, au preconizat măsuri de îmbună
tățire a activități? în toate aceste importante do
menii ale vieții sociale.

Partidul promovează un spirit nou, științific în 
industrie și agricultură, în planificarea și condu
cerea economiei, în toate domeniile construcției 
socialismului, acționează pentru înlăturarea prac
ticilor învechite, a mentalității anchilozate, care 
frîneazâ mersul înainte Punîpd pe primul plan 
adoptarea upor forme organizatorice corespunză
toare cerințelor noi ale realității noastre, schim
bărilor survenite în condițiile concrete, partidul 
subliniază necesitatea de a se ține seama de cu
ceririle înregistrate pe plan mondial în toate do- 

tru acordă o mare atenție valorificării tradițiilor 
progresiste, ale științei și culturii.românești, tezau
rului de valori spirituale făurite și 'lăsate moște
nire de înaintași, chemîndu-i pe oamenii de 
știință și cultură să ducă mai departe aceste 
cuceriri în condițiile noi ale orînduirii socia
liste, să slujească poporului, idealurilor sale de 
progres și prosperitate. Totodată, considerăm ca 
deosebit de importantă cunoașterea și însușirea re
zultatelor gîndirii științifice și creației artistice 
contemporane înaintate, desfășurarea largă a 
schimbului de valori culturale cu alte popoare.

Succesele obținute în toate domeniile vieții 
sociale din țara noastră, progresele mari obținute 
de România pe calea progresului confirmă cu 
putere viabilitatea politicii Partidului Comunist 
Român care aplică în mod creator principiile mar- 
xism-leninismului la condițiile concrete ale țării 
noastre, justețea liniei sale generale de construire 
a socialismului.

meniil.e de activitate, de exigențele revoluției teh- 
nico-ști ințif ice contemporane.

Criticînd cu fermitate lipsurile și neajunsurile 
existente în unele sectoare ale economiei, partidul 
a pus în fața tuturor organelor de partid și de stat, 
a tuturor oamenilor muncii, sarcina intensificării 
eforturilor pentru reducerea'cheltuielilor de pro
ducție, pentru lichidarea pierderilor planificate, 
pepțru utilizarea cu maximum de randament a 
mijloacelor de producție și a forței de muncă, 
pentru ridicarea continuă a productivității muncii 
și scăderea prețului de cost al produselor. în
făptuirea cu succes a mărețelor obiective trasate 
de Congresul al IXUea, a sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste, impune sporirea . eficienței 
întregii activități economice, valorificarea la un

Creșterea, promovarea 

și educarea cadrelor
Realizarea sarcinilor de mare răspundere ce 

revin partidului în opera de edificare a societății 
socialiste cere să se acorde o atenție deosebită 
promovării în munci de conducere, în aparatul de 
partid și de stat, în toate sectoarele vieții sociale 
a unor cadre temeinic pregătite din punct de 
vedere profesional și politic,

De-a lungul anilor, partidul a ridicat un mare 
număr de cadre destoinice din rîndurile clasei 
muncitoare, ale țărănimii, ale intelectualității care 
au îndeplinit cu succes importante sarcini de con
ducere în economie și în viața socială. El s-a ocu
pat îndeaproape de creșterea și perfecționarea lor 
în arta conducerii. Poporul leagă, pe bună dreptate, 
realizările obținute în construcția socialismului 
de munca neobosită, modestă și tenace a miilor 
și miilor de activiști ai partidului și statului nos
tru, care nu au precupețit nimic pentru traducerea 
în viață a politicii Partidului Comunist Român.

Numeroși activiști de partid șj de stat, din eco
nomie, din organizații obștești au fost ajutați de 
partid în această perioadă să-șj perfecționeze 
pregătirea profesională și culturală, să urmeze 
și să absolve școli în învățămîntul superior, să 
capete calificări înalte în diferitele specialități 
cerute de nevoile construcției socialiste. Astăzi 
aproximativ 44 la sută dintre membrii comitetelor 
regionale de partid au studii superioare și peste 
23 la șută studii medii, iar aproape jumătate din
tre membrii comitetelor raionale și orășenești de 
partid posedă pregătire de stat medie sau supe-, 
rioară. Este de remarcat faptul că au pregătire 
superioară de specialitate pesțe 89 la sută din 
cadrele de conducere din ministere și celelalte 
instituții centrale, 62 la sută din numărul direc
torilor de întreprinderi republicane, peste 84 la 
sută din cel al directorilor de gospodării agricole 
de stat și stațiuni de mașini și tractoare, aproape 
trei sferturi din numărul președinților, vicepreșe
dinților și secretarilor de sfaturi populare regio
nale. In decursul acestor ani s-a desfășurat o ac
tivitate intensă pentru pregătirea ideologică și 
politică a activiștilor partidului și statului nostru, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor lor teoretice, 
pentru studierea- și însușirea concepției materia
lismului dialectic și istoric și aprofundarea prin
cipiilor de bază ale politicii Partidului Comunist 
Român. Peste 85 la sută din tovarășii care lucrează 
în aparatul de partid au absolvit școli superioare 

nivel superior, cu rezultate maxime, a resurselor 
și bogățiilor țării, sporirea continuă a acumulări
lor socialiste — singura sursă a progresului eco
nomic neîntrerupt al patriei noastre, a ridicării 
nivelului de trai al poporului.

In întreaga țară se desfășoară în prezent o am
plă acțiune pentru organizarea pe baze științifi
ce a producției și a muncii în întreprinderile in
dustriale. Se află în curs de elaborare un șir de 
noi măsuri prevăzînd creșterea atribuțiunilor și 
rolului întreprinderilor și unităților economice, 
atragerea în conducerea și rezolvarea problemelor 
dezvoltării economiei a celor mai bune cadre și 
specialiști de care dispune patria noastră, a ma
selor largi.

Conducerea partidului și statului se preocupă 
îndeaproape de crearea în toate sectoarele și ve
rigile societății a unui cadru propice pentru va
lorificarea deplină a inițiativei creatoare a celor 
ce muncesc, paralel cu întărirea centralismului 
democratic, a spiritului de disciplină indispensabil 
în condițiile economiei moderne, a răspunderii tu
turor organelor și cadrelor de conducere de partid 
și de stat față de îndeplinirea sarcinilor încredin
țate de partid și popor.

Scopul întregii activități a partidului și statu
lui este ridicarea nivelului de trai al cetățenilor, 
creșterea gradului de civilizație al vieții populației, 
înflorirea întregii societăți. Pe măsura dezvoltării 
economice a țării, partidul șj statul iau noi măsuri 
pentru ridicarea veniturilor tuturor oamenilor 
muncii, pentru satisfacerea cerințelor materiale și 
culturale ale populației în continuă creștere.

Trasînd direcțiile generale ale programului de 
înflorire multilaterală a țării, Congresul a) IX-leă 
a subliniat că o condiție hotărâtoare a realizării 
tuturor sarcinilor de viitor, a înaintării cu succes 
pe calea desăvîrșirii construcției socialismului, 
este creșterea continuă a rolului/conducător al par
tidului în toate domeniile de activitate.

Hotărîrile adoptate de Comitetul Central al’ Par
tidului Comunist Român în cei doi ani care au 
trecut de la Congres, măsurile și acțiunile între
prinse în această perioadă în sectoare esențiale 
ale vieții sociale, concretizează în chip elocvent 
sporirea rolului de forță dinamică, conducătoare, 
a partidului comunist, în asigurarea mersului îna
inte a întregii societăți.

și alte școli de partid de lungă durată. De aseme
nea, 60 la sută din activiștii U.T.C. și peste 80 la 
sută din activiștii sindicali au urmat diferite școli 
politice. Peste un sfert din cadrele de conducere 
din ministere și instituții centrale și peste o treime 
din cadrele de conducere din industrie au absol
vit diferite universități și școli serale de marxism
leninism, cursuri de partid de scurtă durată sau 
școli de partid. Crearea Academiei de științe 
social.-politice și a Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român ridică la un nivel 
mai înalt activitatea de pregătire politico-ideolo- 
gică a activiștilor de partid și de stat, munca de 
propagandă marxist-leniniștă.

Consider necesar să subliniez, de asemenea, că 
dacă partidul nostru a reușit să rezolve cu succes 
marile sarcini ce i-au stat în față, aceasta s-a 
datorat și faptului că o dată cu creșterea cadrelor 
din rîndurile muncitorimii șj țărănimii, el a acor
dat o atenție deosebită vechilor specialiști ; parti
dul a dus o muncă susținută de mobilizare a în
tregii intelectualități în munca de construcție so
cialistă a țării. Putem afirma cu satisfacție că 
vechile cadre de specialiști, întreaga noastră in-, 
telectualitate au urmat cu încredere partidul, au 
adus o contribuție prețioasă la înfăptuirile obți
nute de poporul român în construcția socialis
mului.

Partidul nostru acordă o înaltă prețuire miilor 
și mijloț- de activiști care și-au adus aportul de
votat în anii grei ai luptei pentru răsturnarea vechii 
orînduiri, în opera de construire a socialismului, îi 
înconjoară eu dragoste și știmă, creîndu-le condi
ții pentru a-șj valorifica în continuare experiența 
și priceperea — pe măsura puterilor lor — în mun
ca de parțjd și de stat, în activitatea de înflorire 
a patriei noastre socialiste.

Dialectica vieții sociale impune ca o necesitate 
obiectivă împrospătarea continuă a activului de 
partid și de stat, îmbinarea justă, armonioasă a în
țelepciunii și experienței cadrelor vechi cu dina
mismul și energia cadrelor tinere. Numai procedînd 
astfel putem asigura condiții pentru mersul îna
inte în toate sectoarele de activitate, putem ridica 
neîncetat nivelul calitativ al muncii noastre, pu
tem rezolva mereu mai bine marile îndatoriri ce 
ne revin.

Trebuie să promovăm și de acum înainte, cu 
curaj, elementele ieșite din rîndurile clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor pă
turilor muncitoare ale poporului. Dar aceasta nu 
este decît o latură a problemei. Aș spune că în 
momentul de față latura esențială este ca cei pro
movați în munci de conducere să aibă un înalt 
nivel de cunoștințe profesionale, tehnice, științifice, 
o bună pregătire ideologică și calități- deosebite 
pentru munca de conducere.

Ceea ce trebuie să caracterizeze în primul rînd 
un om cu funcție de conducere este o concepție 
înaintată asupra activității în domeniul unde lu
crează, o maximă receptivitate față de tot ceea 
ce este nou în domeniul respectiv, atît în țară cît 
și pe plan mondial. Nu se poate concepe o bună 
muncă de conducere fără studierea atentă, apro
fundată a realității, a cerințelor ei, fără cunoaș
terea legilor care guvernează activitatea socială.

Unui activist de partid • sau de stat i se cere 
însușirea organică a liniei politice a partidului, a 
spiritului creator, inovator ce caracterizează acti
vitatea partidului nostru și, totodată, capacita
tea organizatorică de a asigura concretizarea în 
practică a hotărîrilor și indicațiilor partidului, mul
tă inițiativă și perseverență în muncă.

Garanția adoptării unor hotărîri judicioase, eo-

Structura partidului, calitățile 

moral*politice ale comuniștilor
"ț l ' ”, X -■

Prestigiul și autoritatea de care se bucură parti
dul nostru în mase, capacitatea de a-și în
deplini cu succes rolul' de forță conducătoare a 
societății, sînt ilustrate și de situația actuală a 
structurii partidului, la care mă voi referi în cele 
ce urmează. Partidul Comunist Român unește azi 
în rîndurile sale peste 1 676 000 de membri, din
tre cei mai înaintați muncitori, țărani și intelec
tuali din țara noastră. Fiecare al 8-lea ce
tățean major al țării este membru al parti
dului comunist. Creșterea numărului membri
lor de partid oglindește influența pe care o 
au comuniștii în rîndul maselor și, totodată, 
dezvoltarea conștiinței politice a oamenilor muncii.

Mai mult de 671 000 de membri, adică peste 41 
la sută din efectivul total, sînt muncitori, ceea ce 
evidențiază faptul că partidul nostru este cu ade
vărat partidul de avangardă al clasei muncitoare. 
Aproximativ 22 la sută din numărul tuturor mun
citorilor. iar într-o serie de ramuri de bază mai 
mult, sînt membri de partid, S-au.întărit rîndu
rile partidului la sate, un număr de pește 483 Q00 
de țărani făcînd azi parte din partidul nostru. 
Muncitorii și țăranii reprezintă aproape 71 la sută 
din efectivul total al Partidului Comunist Ro
mân.

In partidul nostru activează un mare număr de 
oameni de știință, cultură și artă, specialiști de 
înaltă calificare din toate domeniile, un larg de
tașament de profesori și învățători, Peste o trei
me din numărul inginerilor și peste un sfert din 
cel al cercetătorilor științifici sînt membri de 
partid.

Membrii de partid reprezintă 25,52 la sută din 
totalul persoanelor ocupate în industrie, 10,01 la 
sută în construcții, 24,16 la sută în transporturi și 
telecomunicații, 11,34 la sută în agricultură, 13,20 
la sută în comerțul de stat și cooperația de con
sum, 25,36 la sută în învățămînt. și știință, 13,73 
la sută în sectorul ocrotirii sănătății și asistenței 
sociale.

Femeile, care au un rol important în societatea 
noastră, reprezintă 21,87 la sută din numărul 
membrilor partidului ; de asemenea, 25,44 la sută 
din totalul efectivului partidului este alcătuit din 
tineri pînă la 30 de ani.

Din totalul membrilor de partid, 88,16 la sută 
sînt români, 8,82 la sută sînt maghiari, 1,29 la sută 
germani și restul de alte naționalități. Com
ponența națională a partidului este o oglindă 
a politicii de egalitate deplină în drepturi între 
toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, 
promovată de Partidul Comunist Român, a parti
cipării la viața politică a țării a românilor, ma
ghiarilor, germanilor și celorlalte naționalități, a 
muncii unite a tuturor cetățenilor pentru înflori
rea patriei comune — România socialistă.

Datele de mai sus demonstrează că nu există 
domeniu de activitate economică sau social-cultu- 
ralâ în care membrii de partid să nu reprezinte o 
forță însemnată a celor ce muncesc, să nu exer
cite o influență dominantă asupra vieții și orien
tării acestor domenii.

La sfîrșitul anului trecut. în întreprinderi, insti
tuții, unități socialiste agricole, în sate existau 
69 000 de organizații de bază; aceasta reprezintă o 

respunzătoare nevoilor reale ale vieții, este pro
movarea muncii colective în conducere. Decizii ie 
luate de unul singur, munca sectară, ignorarea pă
rerii altora slăbesG eficiența muncii de conducere, 
generează lipsuri și greșeli. Activiștii de partid și 
de stat, indiferent de funcția pe care o îndepli
nesc, trebuie să stimuleze prin întreaga lor activi
tate dezvoltarea inițiativei oamenilor muncii, exer
citarea nestînjenită a criticii și autocriticii princi
piale, constructive.

Cadrele de conducere au datoria de a asculta 
cu toată luarea aminte și de a da curs sesizărilor 
și propunerilor oamenilor muncii, de a combate 
cu tărie manifestările de tămîiere și lingușire, spi
ritul concesiilor reciproce, de a promova neabătut 
intransigența comunistă în relațiile de muncă. Co
rectitudinea exemplară, simplitatea și modestia b 
trebuie să completeze în mod obligatoriu profilul 
moral al activiștilor din economie, din apa- ii 
râtul de partid sau de stat. o

Orice activist trebuie să fie animat de seriti- 0 
mentul unei înalte responsabilități față de partid J 
și popor care i-au încredințat 'misiunea de a con
duce, să dovedească devotament față de interesele 
societății socialiste, dorința de a-și dedica toate for- .„ 
țele și cunoștințele binelui și fericirii patriei.

puternică forță politică și organizatorică în înfăp
tuirea obiectivelor partidului.

Creșterea numerică a partidului, lărgirea con
tinuă a rîndurilor sale impun sporirea preocupării 
pentru calitățile moral-politice și profesionale ale 
celor care solicită primirea în partid, față de com
portarea lor în muncă și societate. Organele și 
organizațiile de partid trebuie să vegheze în con
tinuare ca în partid să fie primiți cei mai buni, 
mai energici, mai bine pregătiți membri ai socie
tății, muncitorii, țăranii, intelectualii, funcționarii 
care prin viața și activitatea lor dovedesc devo
tament față de cauza socialismului, patriotism 
fierbinte, dorința și pasiunea de a munci fără pre
get pentru înfăptuirea țelurilor politicii partidu
lui nostru.

Cuprinzînd în rîndurile sale pe cei mai vred 
nici fii ai poporului român, avînd o compoziție 
corespunzătoare rolului și misiunii pe care o are 
în societate, strîns legat de mase, înarmat cu ewi- 
cepția științifică a marxism-leninismului, cu o 
bogată experiență revoluționară, Partidul Comu
nist Român este urmat cu devotament și încredere 
nețărmurită de întreaga națiune.

Organele și organizațiile partidului nostru des
fășoară o activitate multilaterală pentru înfăptui
rea țelurilor partidului, a programului de înflorire 
economică, socială și culturală a României, 
elaborat de Congresul al IX-lea. Ele își înde
plinesc cu cinste sarcinile, participînd nemijlo
cit la întreaga operă socială ce se edifică în 
patria noastră. Evidențiind marile succese pe care 
le obținem în toate domeniile de activitate, nu 
putem însă să nu menționăm că în activitatea unor 
organe și organizații de partid mai sînt neajun
suri, Există lipsuri în modul în care unele organi
zații de partid acționează pentru organizarea în
deplinirii sarcinilor, în exercitarea controlului de 
partid pentru asigurarea realizării în practică a 
tuturor indicațiilor și măsurilor stabilite de con
ducerea partidului și statului. Sînt organizații de 
partid care nu acordă atenția necesară compor
tării comuniștilor în producție, în muncă, în socie
tate, aportului lor la activitatea generală a colec
tivului din care fac parte, ceea ce favorizează apa
riția unor manifestări negative la unii membri 
de partid-

Desigur, marea majoritate a comuniștilor își în
deplinesc cu cinste îndatoririle încredințate de 
partid. Despre felul în care-și fac datoria mem
brii de partid vorbesc atît rezultatele pe care le 
obțin personal în activitatea căreia se consacră, 
cît și rezultatele pe care le obține întregul colec
tiv în mijlocul căruia trăiesc și muncesc. Dar nu 
ne poate lăsa indiferenți faptul că unii nu se 
achită de obligațiile lor, încalcă etica comunistă, 
iar față de aceasta nu întotdeauna organele și 
organizațiile de partid iau poziția cea mai cores
punzătoare.

Cu atît mai mari sînt succesele partidului și 
poporului nostru, cu cît fiecare organizație de 
partid reușește să devină forța dinamică a colec
tivului în care își desfășoară activitatea, sufletul 
său viu. să declanșeze elanul și inițiativa mase
lor, mobilizîndu-le la muncă pentru realizarea 
țelurilor partidului, Aceste succese depind, tot* 
odată, de exigența și combativitatea cu care fțț»



care organizație de partid acționează împotriva 
lipsurilor și neajunsurilor, ia atitudine față de in
disciplină, față de incompetență și nepăsare, față 
de tot ceea ce frînează mersul înainte al colectivu
lui respectiv. Nu se poate admite tolerarea dezin
teresului, lipsei de răspundere în muncă, îngă
duința față de cei ce adua daune economiei, inte
reselor poporului muncitor. Organele și organiza
țiile de partid poartă o înaltă răspundere în fața 
poporului pentru conservarea și dezvoltarea avutu
lui obștesc, pentru sporirea continuă a avuției na
ționale — sursa bunăstării tuturor celor ce mun
cesc.

Creșterea rolului conducător al partidului de
pinde în ultimă instanță de activitatea fiecărei 
organizații de partid, de munca fiecărui membru 
de partid. Autoritatea și influența partidului în 
mase se sprijină pînă la urmă pe autoritatea șl 
influența pe care le exercită fiecare comunist în 
colectivul unde lucrează, în producție și în viața 
obștească Inscriindu-se în partid, fiecare își asumă 
dh bună voie rolul de a milita cu toate forțele 
sale pentru Interesele generale ale societății so
cialiste, pentru prosperitatea șl fericirea poporului. 
Spre comuniști se îndreaptă privirile pline de dra
goste și simpatie ale oamenilor muncii. Spre el 
privesc generațiile tinere care își caută un mo
del de viață, întruchiparea înaltelor virtuți umane, 
a celui mai fierbinte patriotism. Gloriosul trecut 
de luptă a) comuniștilor, eroismul și abnegația do
vedite de nenumărate ori în grelele bătălii sociale 
duse în trecut împotriva claselor exploatatoare, în 
mueața epopee a construirii noii societăți, exeraită 

«jiternică influență asupra tuturor oamenilor 
muncii, constituie un imbold pentru tineretul pa
triei.

Comunistul trebuie să fie exemplu de devota
ment și conștiinciozitate în muncă, de disciplină 
față de sarcinile de partid, față de îndatoririle 
profesionale,--față ■ de normele și legile vieții so
ciale. E’reocupîndu-se îndeaproape de ridicarea con
tinuă a rolului comuniștilor in muncă, în producție, 
organizațiile de partid trebuie să acorde cea mai 
mare atenție profilului lor politic, nivelului lor de 
pregătire ideologică și culturală. O îndatorire de 
seamă a membrilor partidului nostru, prevăzută 
de altfel de statut, este însușirea principiilor fun
damentale ale învățăturii materialist-dialectice, 
aprofundarea politicii Partidului Comunist Ro
mân ; membrii de partid trebuie să-și lărgească

Lupta dintre vechi și nou - 

forță motrice a dezvoltării 

orînduirii socialiste
Lupta dintre nou și vechi, lege universală a dez

voltării, reprezintă o puternică torță motrice și în 
orinduirea socialistă. în cadrul societății noastre, 
Partidul Comunist Român, exponentul concepției 
celei mai avansate despre lume și viață, forța so
cială cea mai revoluționară, îndeplinește rolul de 
generator și promotor consecvent al noului.

în socialism, lupta noului împotriva vechiului 
nu se desfășoară spontan și anarhic, ci în mod con
știent și organizat. Organizatorul și conducătorul 
acestei lupte este partidul comunist.

Partidului îi revine sarcina de a sintetiza întreaga 
experiență socială, de a studia continuu, aprofun
dat, noile fenomene ale vieții, legile obiective ale 
dezvoltării societății, de a stabili în fiecare etapă 
dată calea de acțiune pentru lichidarea vechiului, 
pentru triumful noului, pentru asigurarea mer
sului hotărît înainte. Trebuie să ținem seama de 
fapt-.-.l că unele contradicții care apar în procesul 
dezvoltării sociale în orînduirea socialistă, dacă nu 
sînt rezolvtr.e la timp, pot căpăta un caracter an
tagonist, pot determina frămîntări și convulsii în 
cadrul societății.

După cum se știe, partidul ne învață să privim 
întotdeauna înainte, spre ceea ce este nou, spre 
ceea ce se dezvoltă. Pornind de la legile obiective 
ale dezvoltării societății, de la cerințele mersului 
înainte al omenirii, partidul și-a înscris încă de la 
început pe steagul său de luptă abolirea vechilor 
rînduieli sociale, făurirea lumii noi.

în condițiile orînduirii capitaliste, înfruntarea 
dintre vechi și nou ia forma luptei de clasă între 
exploatați și exploatatori. Partidul comunist este 
organizatorul luptei revoluționare a clasei munci
toare, a tuturor forțelor progresiste pentru răstur
narea vechii societăți bazate pe exploatare și asu
prire. După cucerirea puterii de către clasa mun
citoare, lupta dintre vechi și nou se manifestă sub 
forma luptei de clasă pentru lichidarea relațiilor de 
exploatare și instaurarea relațiilor de producție 
socialiste, pentru transformarea revoluționară a 
societății.

continuu orizontul cunoștințelor de cultură gene
rală, să-și însușească marile Guseriri ale gîndirii 
științifice contemporane, ale cunoașterii umane. 
Numai așa se vor putea situa pe pozițiile «ele mai 
înaintate în toate împrejurările vieții, vor dobîndi 
înțelepciune și clarviziune în întreaga lor activi
tate.

Principiile de echitate și justiție soGială ale ideo
logiei noastre ser comuniștilor să cultive eu con
secvență în toate împrejurările spiritul de drep
tate propriu partidului comunist, obiectivitatea 
cea mai deplină în aprecierea faptelor și oame
nilor, în promovarea valorilor sodale. Interesele 
egoiste, tendința spre căpătuială, compromisurile 
de natură principială sînt străine eticii comunisle, 
statutului partidului nostru. Asemenea trăsături 
negative alterează în mod grav chipul moral .al co
munistului, făcîndu-1, oricine ar fi el, incompatibil 
su nobilul titlu de membru de partid. Alunecarea 
unui comunist pe o asemenea pantă dăunează în 
același timp prestigiului și autorității partidului, 
intereselor societății și de aceea nu poate fi tole
rată sub nici un motiv.

Fiecărui comunist 1 se cere o atitudine model 
față de familie — căreia partidul nostru, societatea 
îi acordă un rol primordial în dezvoltarea și înflo
rirea națiunii socialiste — față de educația tinerel 
generații, o comportare ireproșabilă în viața per
sonală, în întreaga sa existență socială.

Membrii de partid nu trebuie să piardă din ve
dere că în viața societății nu au încetat să acțio
neze unele influențe ale ideologiei burgheze — ge
nerate atît din interior, de elemente aparținînd 
vechii societăți, cît și din afară, de lumea ostilă 
socialismului — față de care comuniștii trebuie 
să-și păstreze întreaga vigilență revoluționară. Una 
din obligațiile statutare de cea mai mare însemnă
tate a membrilor de partid este păstrarea secre
tului de partid și de stat. Trebuie combătute cu tă
rie manifestările de ușurință ale unor membri de 
partid, colportarea fără dissernămînt a unor pro
bleme ale vieții interne de partid, atitudinea super
ficială a unor activiști de stat față de secrete eco
nomice, față de acțiuni și măsuri care angajează 
interesele statului nostru.

Sarcina partidului nostru, a organelor și organi
zațiilor sale, este de a cultiva în rîndul tuturor 
membrilor de partid trăsăturile etice și spirituale 
înaintate ale omului pentru care slujirea demnă 
a societății, a patriei, este mai presus de orice.

în condițiile generalizării relațiilor de producție 
socialiste în întreaga economie, ale victoriei socia
lismului atît la orașe cît și la sate, are loc un 
proces neîntrerupt de perfecționare a relațiilor de 
producție, de îmbunătățire a organizării vieții 
economice și sociale, a formelor de conducere și 
administrare în economie, în cultură, în toate com
partimentele orînduirii socialiste. în același 
timp, partidul comunist, toate forțele înaintate ale 
societății acționează neîntrerupt împotriva rămă
șițelor burgheze din conștiința oamenilor, a vechi
lor moravuri, a influențelor pe care le mai 
exercită concepțiile ostile socialismului, ideologia 
imperialismului care pătrunde pe diferite căi în 
țara noastră.

O deosebită importanță are activitatea ideologică 
a partidului pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste, pentru cultivarea trăsăturilor înaintate ale 
omului nou, constructor al socialismului. Nu tre
buie să existe domeniu al gîndirii teoretice și al 
activității de răspîndire a ideilor în care să nu 
se facă simțită cu putere prezența partidului. 
Partidul dinamizează gîndirea social-politică din 
țara noastră, care are un rol important în gene
ralizarea practicii construcției socialiste, în 
educația socialistă a maselor. în acest scop, orga
nele și organizațiile de partid trebuie să-i ajute pe 
cei ce lucrează în domeniul științelor sociale să 
lichideze formele anchilozate, șablonarde ale acti
vității teoretice, să aplice spiritul creator, propriu 
partidului nostru, în întreaga activitate ideologică. 
Cei ce lucrează în domeniul economiei politice, 
filozofiei, sociologiei nu trebuie să se mulțu
mească numai cu repetarea unor adevăruri gene
rale, bine cunoscute tuturor, ei trebuie să desfă
șoare o muncă laborioasă pentru elucidarea feno
menelor noi apărute în viața socială, să dezvolte 
schimbul de opinii pe fundamentul solid al ideolo
giei partidului, al învățăturii materialist-dialectice.

Lupta împotriva tuturor elementelor vechiului 
care încearcă să frîneze sau să stînjenească noua 

operă socială, împotriva a tot ceea ce este perimat, 
depășit, anchilozat în societate și care nu dispare 
peste noapte, nu piere de la sine, constituie una 
din laturile principale ale rolului conducător al 
partidului comunist în societatea socialistă.

In cadrul societății socialiste lupta dintre vechi 
șl nou îmbracă îndeosebi forma criticii și autocri
ticii. în construcția socialistă critica și autocritica 
este lege a dezvoltării sociale, un factor funda
mental al lichidării neajunsurilor și rămînerii în 
urmă, al asigurării mersului hotărît înainte al'în
tregii societăți. Un aforism spune că a conduce 
înseamnă în primul rînd a cunoaște. Intr-adevăr, 
eficiența oricărui act de conducere este determi
nată de măsura în care el răspunde unor 
necesități reale, oferă soluții cerute stringent 
de viață, acționează asupra factorilor care condi
ționează mersul înainte. Or, aceasta nu se poate 
realiza decît pe baza studierii și cunoașterii obiec
tive a realității sub toate aspectele și laturile sale, 
atît pozitive cît și negative, sub raportul consecin
țelor pe care le generează fiecare fenomen. Atitu
dinea pragmatică față de realitate, tendința de a 
releva numai ceea ce este convenabil unor interese 
de moment, fac imposibilă elaborarea unei politici 
științifice. Viața trebuie cunoscută în toată com
plexitatea ei, uneori contradictorie, pentru a avea 
o imagine științifică exactă asupra fenomenelor și 
tendințelor ce caracterizează stadiul în care se gă
sește la un moment dat dezvoltarea societății, pen
tru a fixa etapa respectivă și modul corespunzător 
de acționare. Tăinuirea lipsurilor și insucceselor, 
prezentarea în roz a realității, îngîmfarea, atitudi
nea de paradă față de realizări dăunează interese
lor partidului și poporului nostru. Asemenea atitu
dini și practici ne împiedică să cunoaștem în pro
funzime și la timp cerințele vieții, să luăm măsu
rile cele mai corespunzătoare, să asigurăm înlătu
rarea rapidă a neajunsurilor și accelerarea mersu
lui înainte.

Spiritul critic și autocritic, recunoașterea des
chisă a lipsurilor și greșelilor ilustrează seriozi
tatea, simțul de răspundere și cinstea partidului 
comunist, constituie o dovadă a maturității ideolo
gice și a forței sale.

Numai o asemenea poziție principială garan
tează perfecționarea continuă a muncii în țoale 
sectoarele. înfățișarea deschisă a realității în 
fața poporului, explicarea cauzelor unor neajun
suri, indicarea căilor și soluțiilor concrete pen
tru înlăturarea lor, pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității, mobilizează masele, canalizează 
eforturile colective spre țelurile înfloririi conti
nue a societății. Una din trăsăturile caracteristice 
ale comunistului este tocmai efortul neobosit pen
tru autoperlecționare, pentru depășirea stadiului 
atins la un moment dat, puterea de a privi me
reu înainte, de a-și fixa obiective tot mai înalte 
în interesul societății.

Ca și în viața societății, în rîndurile partidului 
se pot manifesta diferite tendințe conservatoare, 
dogmatice, refractare noului, așa după cum se 
pot manifesta și tendințe oportuniste, reformiste. 
Combaterea unor asemenea tendințe are o im
portanță primordială pentru cauza dezvoltării so
ciale.

Lupta victorioasă a partidului împotriva orică
ror abateri de la linia sa politică necesită clari
ficarea ideologică principială a tuturor membri
lor de partid. Pentru ca organismul partidului să 
poată fi întotdeauna puternic și sănătos, capabil 
să respingă cu tărie atît un pericol, cît și celă
lalt, este necesar să se asigure ridicarea continuă 
a nivelului ideologic și politic al tuturor membri
lor de partid.

Membrii de partid trebuie să-și însușească esen
ța materialismului dialectic și istoric, să dobîn- 
dească criterii clare cu ajutorul cărora să poată 
judeca fenomenele vieții, realitatea înconjurătoa
re. învățarea mecanică a unor teze ale clasicilor 
marxism-lenînismului nu are nimic comun cu 
studierea concepției despre lume și viață a prole
tariatului. Clasicii marxism-leninismului au subli
niat întotdeauna importanța însușirii creatoare de 
către fiecare membru de partid a principiilor ma
terialismului dialectic și istoric. Ei au arătat că 
transformarea marxismului într-o dogmă lipsită 
de sufiet viu, subminează însăși baza lui teore
tică — dialectica, teoria dezvoltării istorice mul
tilaterale și pline de contradicții — legăturile lui 
cu problemele practice, concrete ale epocii.

„Dacă studierea comunismului — spunea Lenin 
— ar consta numai în însușirea a ceea ce este 
expus în lucrările, cărțile și broșurile comuniste, 
atunci foarte ușor am obține niște fanfaroni sau 
bucheri comuniști, ceea ce ne-ar aduce numai 
prejudicii și neajunsuri, pentru că acești oameni, 
după ce vor fi învățat și citit ceea ce este expus 
în cărțile și în broșurile comuniste, s-ar dovedi 
neputincioși să lege laolaltă toate aceste cunoștințe 
și n-ar ști să acționeze așa cum într-adevăr o cere 
comunismul".1). Gradul de cunoștințe, maturita
tea ideologică a comunistului nu se măsoară după 
numărul citatelor memorate, după capacitatea de 
a reproduce definiții învățate pe de rost, ci după 
justețea răspunsului dat fenomenelor noi apărute 
în procesul dezvoltării sociale.

’) V. I. Lenin : Opere complete, voi. 41, Editura 
Politică, București 1966, pag. 301—302.

Unitatea partidului—chezășia 

îndeplinirii rolului său 
conducător în societate

Pentru ca partidul comunist să-și poată îndeplini 
în condiții optime rolul său de forță conducătoare 
a societății trebuie asigurată unitatea de mono
lit a rîndurilor sale. Pe comuniști îi unesc idealuri 
și țeluri comune, ei intră de bună voie în partid 
pentru a participa activ la răsturnarea vechii 
orînduiri, la înfăptuirea năzuințelor poporului spre 
o viață mai bună, la construcția societății socia
liste și comuniste. însușirea și aprofundarea de 
către fiecare membru de partid a țelurilor și idea
lurilor clasei muncitoare, ale tuturor celor ce 
muncesc, este un proces continuu de cunoaștere 
de care depind în mare măsură unitatea și forța 
partidului.

Cristalizarea politicii partidului presupune dez
baterea liberă în cadrul său a tuturor probleme
lor dezvoltării sociale. Fără confruntarea liberă a 
părerilor și analizarea multilaterală a noilor fe
nomene sociale nu este posibilă nici elaborarea 
unei linii politice juste, nici asigurarea unei puter
nice unități în partid. Numai unitatea politică- 
ideoiogică rezultată din dezbaterea principială a 
tuturor, problemelor asigură unitatea organizato
rică și de luptă a partidului. Centralismul demo
cratic — principiul organizatoric de bază al par
tidului — asigură dezbaterea largă a probleme
lor în partid, creează condiții ca fiecare membru 
de partid să-și poată spune părerea asupra tutu
ror problemelor politicii partidului, să participe 
activ la elaborarea liniei sale.

O cerință obiectivă a cimentării continue a 
unității partidului, a creșterii rolului său condu
cător în societate, este dezvoltarea democrației 
interne de partid. Principiul esențial al democra
ției interne este participarea activă a membrilor 
de partid în toate organele și organizațiile parti
dului la elaborarea hotărîrilor, creșterea contri
buției fiecărui comunist la rezolvarea sarcinilor 
trasate de partid. De respectarea strictă a preve
derilor statutare cu privire la democrația internă 
depinde ca politica partidului să fie cu adevărat 
rodul muncii și gîndirii tuturor membrilor săi. să 
reprezinte părerea întregului partid, să corespun
dă cerințelor și realităților țării noastre. Desigur, 
discuțiile trebuie să aibă loc în mod organi
zat, în cadrul organelor și organizațiilor de 
partid și nu în afara partidului. Ele trebuie 
să ducă la mai buna înțelegere și cristalizare 
a problemelor, la întărirea necontenită a uni
tății și forței de luptă a partidului, la crește
rea eficienței activității sale. Desfășurarea 
unei intense vieți interne de partid nu are însă 
nimic comun cu concepțiile anarhice potrivit că
rora partidul trebuie să se transforme într-un club 
de discuții nesfîrșite. După discuții și dezbateri, o
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al mișcării comuniste 

și muncitorești internaționale
La fel ca în domeniul vieții interne, partidul 

trasează linia politică directoare în politica externă 
a statului, îndrumă întreaga activitate a României 
pe arena mondială. Politica și activitatea externă 
a partidului nostru pornesc de la necesitățile țării, 
de la interesele generale ale socialismului, de la 
cauza progresului și păcii în lume, se bazează pe 
studierea și cunoașterea realităților vieții inter
naționale.

în centrul politicii externe a Partidului Comu
nist Român se află prietenia ți colaborarea fră
țească eu țările socialiste. îndreptarea eforturilor 
spre apărarea și consolidarea unității și coeziunii 
țărilor soGialiste, a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. In același timp, pornind de la 
dezideratele fundamentale ale vieții internaționale 
contemporane, partidul și statul promovează o 
politică externă activă și multilaterală, lărgesc și 
intensifică relațiile României cu toate țările, indi
ferent de orînduirea socială, își aduc contribuția 
la dezvoltarea cooperării între state, la întărirea 
încrederii și prieteniei între popoare.

în lumea contemporană se afirmă tot mai preg
nant aspirația cercurilor largi ale opiniei publice 
spre instaurarea unui climat de conviețuire paș
nică între popoare, spre lichidarea politicii de 

dată stabilită linia politică și adoptate hotărîri cu 
majoritate de voturi, hotărîrile devin obligatorii 
pentru toți membrii de partid. Orice încălcare sau 
neînfăpluire a hotărîrilor adoptate constituie o 
încălcare a liniei partidului, atrage după sine 
sancțiuni statutare.

îndeplinirea cu succes a sarcinilor mari ce revin 
partidului nostru impune întărirea .necontenită a 
disciplinei de partid. Fiecare membru de partid 
răspunde în fața partidului pentru modul în care 
își îndeplinește sarcinile încredințate. Se poate oare 
admite unui membru de partid să se considere 
eliberat de răspundere, de obligația de a respecta 
normele disciplinei de partid pe motiv că este 
de altă părere ? Nu. Aceasta nu se poate admite 
nimănui 1 Nici un membru de partid nu are drep
tul să se sustragă răspunderilor ce îi incumbă print 
apartenența la partid, să încalce statutul și disci
plina de partid. Disciplina de partid este unică 
pentru toți' membrii de partid — și pentru mem
brii de rînd și pentru conducătorii partidului. Mai 
mult chiar, unui activist de conducere i se pre
tinde o răspundere sporită în muncă, încălcarea 
de către el a disciplinei de partid și de stat avînd 
repercusiuni mult mai grave, prin aria largă în ' 
care se exercită efectele actelor sale.

Unitatea politiGă-organizatorică și de luptă este 
una din condițiile fundamentale ale îndeplinirii 
sarcinilor istorice ce stau în fața partidului comu
nist. Partidul nostru cunoaște din propria expe
riență cît de mari sînt daunele pe care le aduce 
fracționismul în mișcarea muncitorească, în lupta 
de clasă a proletariatului, a maselor populare, 
împărțirea partidului nostru în grupuri fracțio- 
niste și lupta neprincipială dintre acestea în pe
rioada anului 1929, în ajunul unor mari bătălii 
revoluționare ale proletariatului român, au adus 
grave prejudicii mișcării comuniste din România, 
împingînd partidul la un pas de lichidare. Și în 
alte momente partidul nostru a avut de suferit de 
pe urma acțiunilor unor elemente fracționiste. Din 
fericire, de fiecare dată, partidul a găsit în sine 
forța necesară pentru a depăși aceste situații, 
pentru a întări unitatea și coeziunea rîndurilor 
sale, călindu-se tot mai mult în lupta revoluțio
nară. Unitatea partidului nostru s-a cimentat în' 
lupta intransigentă împotriva manifestărilor 
străine intereselor clasei muncitoare, pentru victo
ria concepțiilor marxist-leniniste. Astăzi partidul 
nostru este mai puternic decît oricînd, acționează 
strîns unit în jurul Comitetului Central, îndepli- 
nindu-și cu cinste misiunea încredințată de clasa 
muncitoare, de poporul român.

inegalitate între țări și de amestec în treburile al
tor state. Dar principiile independenței și suvera
nității naționale, ale egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile interne întîmpină încă pe 
arena mondială o puterniGă rezistență din partea 
forțelor reacționare. Eforturile îndreptate spre în
tărirea securității în Europa și în lume, spre lichi
darea reziduurilor războiului rece, spre dezvolta
rea încrederii și cooperării între popoare, se izbesc 
de opoziția îndîrjită a cercurilor imperialiste și în 
primul rînd a imperialismului american. Aceste prin
cipii de politică externă, aceste aspirații înaintate 
corespund însă unor necesități obiective ale vieții 
internaționale contemporane. De aceea, în pofida 
rezistențelor și împotrivirilor, ele se impun cu tot 
mai multă forță în relațiile dintre state, capătă tot 
mai mulți aderenți în lumea întreagă. Acordînd în
tregul său sprijin instaurării unei politici realiste 
în viața internațională, militînd activ și neobosit 
pentru promovarea principiilor de independență și 
suveranitate pe arena mondială, Partidul Comu
nist Român, guvernul țării noastre pornesc de la 
principiul că ceea ce este nou și corespunde ce
rințelor vieții se dezvoltă și se impune în pofida 
oricărei piedici.

(Continuare în nag. a IV-a)
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Dezvoltarea istoriei contemporane scoate la 
iveală — ca o trăsătură principală a epocii actuale 
— creșterea continuă a rolului partidelor comuniste 
și muncitorești în lupta revoluționară a popoarelor 
exploatate și asuprite, în înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, democrație și progres social ale maselor, 
în întreaga desfășurare a vieții internaționale. A- 
ceasta pune răspunderi tot mai mari în fața comu
niștilor de pretutindeni, creează necesitatea impe
rioasă a întăririi unității și coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, de care de
pinde în mod hotărîtor solidaritatea întregului 
front antiimperialist, viGtoria luptei pentru zădăr
nicirea unui nou război, pentru salvgardarea păcii 
și securității popoarelor.

Partidul Comunist Român și-a desfășurat întot
deauna activitatea. încă de la începuturile exis
tenței sale, în strînsâ legătură cu lupta întregii miș
cări comuniste și muncitorești, îndeplinindu-și cu 
cinste rolul de detașament activ al marii armate 
a comuniștilor, manifestîndu-și solidaritatea inter
nationalism cu clasa muncitoare internațională, cu 
forțele progresiste de pretutindeni. In acest 
sens partidul nostru acordă o deosebită aten
ție dezvoltării continue a legăturilor cu parti
dele comuniste și muncitorești. Numai în perioada 
de la începutul anului 1966 și pînă în prezent au 
avut loc vizite, întîlniri și contacte între repre
zentanții partidului nostru și reprezentanți ai 
partidelor frățești din țările socialiste — Alba
nia, Bulgaria. Cehoslovacia, China, R.P.D. Co
reeană, Cuba, R D. Germană, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S., R. D. Vietnam. 
Totodată, reprezentanții Partidului Comunist Ro
mân au purtat convorbiri cu delegații ale parti
delor frățești din Austria, Belgia, Chile, Cipru, 
Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia, Guadelupa, 
Italia, Izrael, Japonia, Maroc, Norvegia, Portuga
lia, Siria, Spania, S.U.A., Suedia, Venezuela.

Pornind de la concepția că în prezent o impor
tanță hotărîtoare are în lume unitatea forțelor 
antiimperialiste. partidul nostro a intensificat 
contactele și schimburile de vederi cu reprezen
tanți ai unor organizații democratice și progre
siste din țările capitaliste, din noile state inde
pendente. ai mișcărilor de eliberare națională. 
Astfel, în aceeași perioadă au avut loc vizite și 
contacte ale reprezentanților partidului nostru 
cu delegații ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare, Partidului Socialist Popular 
din Norvegia, P.S. Italian, Partidului Popular 
Laoțian, Partidului Baas din Siria, Partidului So
cialist Francez (S.F.I.O.), Frontului de Eliberare 
din Mozambic, s-au dezvoltat relațiile noastre cu 
organizațiile sociale din Republica Arabă Unită, 
Algeria, Guineea.

Aceste întîlniri și contacte au contribuit la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, au dus la clarifi
carea unor probleme de interes comun consem
nate în documentele încheiate cu aceste prilejuri. 
Ele întăresc legăturile internaționaliste ale 
partidului nostru cu clasa muncitoare și forțele 
progresiste din alte țări, constituie un aport la 
întărirea unității mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a solidarității forțelor anti
imperialiste în lupta pentru socialism și democra
ție, pentru libertate națională și socială. Partidul 
nostru va continua să lărgească și să intensifice 
și în viitor contactele tovărășești cu partidele co
muniste și muncitorești, cu organizațiile democra
tice și progresiste în interesul întăririi relațiilor de 
solidaritate internaționalistă cu toate detașamen
tele clasei muncitoare, cu forțele înaintate ale 
lumii contemporane, în interesul cauzei socialis
mului, păcii și progresului.

Viața arată că astăzi unitatea în mișcarea comu
nistă și muncitorească trebuie realizată pornin- 
du-se de la existența, ca factor obiectiv, a unei 
mari diversități de condiții și împrejurări în care 
activează partidele comuniste, a unor sarcini și 
preocupări diferite de la țară la țară, de la partid 
la partid. Singurul care poate cunoaște cel mai 
bine realitățile concreie în sare își duce lupta 
este partidul comunist respectiv și de aceea ela
borarea lihiei politice proprii, a tacticii și strate
giei revoluționare este atributul său inalienabil.

In mișcarea comunistă și muncitorească au apă
rut, ca rezultat al dezvoltării sociale, noi probleme 
la care trebuie dat răspuns. Partidul Comunist 
Român consideră că discutarea acestor probleme 
este o necesitate imperioasă de care depinde pro
gresul mișcării revoluționare. Dezbaterea tuturor 
problemelor trebuie realizată într-un climat de 
obiectivitate principială fără să se recurgă la eti
chetări și invective. în cadrul discuțiilor trebuie 
ascultate toate părerile : nimeni nu poate pretinde 
că a spus ultimul cuvînt într-o problemă sau alta 
și că orice alte păreri sînt nemarxiste

Nici un partid nu poate pretinde că deține un 
loc aparte că are anumite privilegii în mișcarea 
muncitorească Justețea unei teze trebuie dove
dită din punct de vedere principial, teoretic și 
practic, și nu prin invocarea vreunei anumite 
autorități

Convingerea nezdruncinată a partidului nostru 
este că orice probleme controversate care apar în 
mișcarea comunistă și muncitorească trebuie anali
zate în spirit tovărășesc, constructiv, de respect 
reciproc între partidele frățești, căutindu-se și evi- 
dențiindu-se punctele de vedere comune, manifes- 
tîndu-se receptivitate fată de părerile altora, 
lăsîndu-se ca problemele in suspensie să fie solu

ționate de viață Aceasta constituie singura cale 
justă, principială și eficace de soluționare a deo
sebirilor de vederi, corespunzătoare intereselor 
unității. O importanță esențială are ca deosebirile 
de păreri să nu impieteze în nici un fel asupra 
legăturilor normale dintre partidele frățești. Acest 
lucru este cu atît mai important, cînd este vorba 
de relațiile dintre partidele de guvernâmînt; 
neconcordanțele de vederi dintre acestea nu tre
buie să aibă repercusiuni asupra raporturilor din
tre țările socialiste.

Considerînd că sînt de cea mai mare însemnă
tate pentru întărirea unității contactele directe în
tre partide, schimburile bilaterale de păreri și de 
experiență, partidul nostru apreciază, de aseme
nea, că pot avea loc întîlniri multilaterale ale 
partidelor comuniste și muncitorești, consfătuiri 
internaționale, organizate pe baza consultărilor 
între partidele interesate, a respectării normelor 
de bază ale relațiilor dintre partide — indepen
dența, egalitatea în drept ri, neamestecul în tre
burile altui partid.

Fiecare partid comunist are dreptul legitim să 
participe la o întîlnire internațională, dacă el 
consideră necesar și util aceasta, după cum are 
și dreptul legitim de a nu participa. Solidarita
tea internaționalistă nu este condiționată de par
ticiparea sau neparticiparea la o consfătuire; 
are un conținut mult mai adînc care se exprimă 
în identitatea de țeluri a partidelor comuniste, în 
dezvoltarea multiplă a colaborării și întrajutoră
rii dintre ele, în lupta comună pentru cauza socia
lismului, păcii și progresului social. Au perfectă 
dreptate reprezentanții partidelor comuniste care 
declară că neparticiparea la o consfătuire nu tre
buie să altereze cu nimic relațiile tovărășești din
tre partide, dezvoltarea colaborării dintre ele, 
consultările ulterioare și acțiunile comune. Un 
asemenea mod de abordare a problemei contri
buie la lichidarea vechilor practici de a lega re
lațiile între partide de acceptarea sau neaccepta- 
rea unui punpt de vedere, a exercitării, într-o 
formă sau alta, a unor presiuni care aii'dfejSt Con
secință adîncirea divergențelor din mișcarea co
munistă.

Viața a dovedit că dezvoltarea normală a miș
cării comuniste, afirmarea fiecărui partid comu
nist ca forță politică de avangardă a clasei mun
citoare, a poporului său sînt incompatibile cu exis
tența unui centru coordonator internațional, cu 
practica stabilirii unor norme de conduită obliga
torii pentru partidele comuniste, norme care prin 
forța lucrurilor nu pot ține seama de condițiile 
concrete în care își desfășoară activitatea acestea, 
de sarcinile și obiectivele specifice ale fiecărui 
partid. încă cu aproape un secol în urmă, refe- 
rindu-se la istoria „Ligii comuniștilor". Engels 
arăta : „Mișcarea internațională a proletariatului 
european și american a devenit acum atît de pu
ternică, îneît nu numai prima ei formă, îngustă 
— Liga secretă — dar chiar și a doua formă a ei, 
infinit mai cuprinzătoare — Asociația Interna
țională a Muncitorilor, asociație legală — au 
devenit pentru ea o cătușă ; simplul sentiment de 
solidaritate, care se bazează pe înțelegerea identi
tății situației lor de clasă, e suficient pentru a uni 
pe muncitorii din toate țările...". ’) De asemenea, 
în 1943, hotărîrea de a dizolva Internaționala a 
III-a a pornit de la recunoașterea realistă a fap
tului că datorită deosebirilor adinei dintre căile 
istorice de dezvoltare a diferitelor țări, dintre 
caracterul orînduirii lor sociale, dintre ritmul și 
nivelul dezvoltării lor politice, economice și so
ciale, existența unui centru conducător interna
țional ridică piedici de netrecut în activitatea 
partidelor comuniste. în anii care au trecut de la 
această hotărîre, studiind realitățile sociale com
plexe în care își desfășoară activitatea, mobili- 
zînd clasa muncitoare, masele largi populare la 
lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru so
cialism, democrație și pace, partidele comuniste 
și muncitorești s-au călit și maturizat din punct 
de vedere politic, și-au întărit forța organizato
rică, își îndeplinesc tot mai bine măreața misiune 
pe care le-a încredințat-o istoria.

Ridicarea la un nivel tot mai înalt 

a rolului partidului de forță 

conducătoare a națiunii
Noua etapă în care a intrat procesul de desăvîr- 

șire a construcției socialiste înu România sporește 
și mai mult răspunderile ce revin partidului co
munist Partidul se integrează tot mai organic în 
întreaga viață socială a țării, își întărește și mai 
mult legăturile cu masele largi ale poporului 
Atragerea din ce în ce mai intensă a cetățe
nilor la discutarea și elaborarea hotărîrilor și

*) F. Engels, „Cu privire la istoria Ligii comuniș
tilor", Karl Marx—Friedrich Engels, Opere vol. 21, 
Editura politică, București 1965, pag. 224.

în discuțiile avute cu reprezentanții unor parti
de frățești s-a pus problema dacă este admis unui 
membru de partid să stabilească fără aproba
re și peste capul conducerii legături cu re
prezentanții altui partid pe care să-i informeze 
despre activitatea din rîndul partidului din care 
face parte, să participe la acțiuni împotriva liniei 
politice a partidului propriu. La aceasta nu se 
poate răspunde decît într-un singur fel : nu este 
admis sub nici o formă ca un membru de partid 
să stabilească și să întrețină legături, peste capul 
conducerii, cu alte partide, să furnizeze informații 
și să participe la acțiuni împotriva liniei politice 
a partidului său. în lumina principiilor ideolo
gice și organizatorice ale partidului de tip nou, 
asemenea acte sînt incompatibile cu obligațiile 
statutare ale unui comunist, cu calitatea de membru 
de partid.

Internaționalismul proletar cere ca între parti
dele comuniste și muncitorești să existe relații 
principiale de colaborare și întrajutorare. Aceste 
relații trebuie să se desfășoare în cadru organi
zat, de la partid la partid, de la conducere la con
ducere încercarea unui partid de a stabili re
lații cu membri sau grupe dintr-un alt partid, în 
afara cadrului organizat, constituie o încălcare a 
principiului internaționalismului proletar, o ac
țiune de spargere a unității acestui partid. Orice 
sprijin pe care un partid, indiferent de motivele 
invocate; îl acordă unor membri sau grupe din- 
tr-un alt partid constituie un amestec în trebu
rile acestuia, o nesocotire a normelor ce trebuie 
să guverneze relațiile dintre partidele comuniste, 
duce la slăbirea unității partidului, cu grave con
secințe pentru lupta de clasă pe care o desfășoară, 
iar în țările socialiste pentru opera de construire 
a socialismului. în asemenea împrejurări, fiecare 
partid este pe deplin îndreptățit să ia loate mă
surile pe care le consideră necesare pentru a-și 
asigura unitatea politico-organizatorică, înfăptuirea 
liniei sale politice.

în condițiile internaționale de astăzi,, cînd,. miș
carea comunistă și muncitorească joacă un rol din 
ce în ce mai important în desfășurarea vieții po
poarelor. unitatea fiecărui partid comunist este o 
necesitate obiectivă, de care depinde.victoria luptei 
pentru socialism și pace în întreaga lume. Por
nind de la răspunderea tuturor partidelor pentru 
mișcarea comunistă mondială, apare evident cît. 
de Importantă este creșterea necontenită, a capa
cității de luptă a fiecărui detașament al marii ar
mate a proletariatului. Unitatea mișcării comu
niste și muncitorești mondiale este condiționată 
de unitatea existentă în sînul fiecărui partid co
munist și muncitoresc. De aceea, orice acțiune 
care duce la slăbirea unității politico-organizato- 
rice a unui partid este îndreptată^ în același timp 
împotriva intereselor mișcării comuniste și, mun
citorești internaționale, a cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume.

Partidul Comunist Român consideră că ceea ce 
unește partidele comuniste și muncitorești consti
tuie elementul fundamental care trebuie să pre
cumpănească asupra oricăror dispute și deosebiri 
de vederi. Datoria esențială a fiecărui partid esle 
de a nu întreprinde nimic care să agraveze di
vergențele în mișcarea comunistă și muncitoreas
că. care să adîncească și mai mult prăpastia dez
binării. Orice acțiune constructivă, de natură să 
aducă o contribuție la restabilirea climatului prin
cipial în mișcarea comunistă, la statornicirea unor 
raporturi normale între partide și la normalizarea 
relațiilor în cadrul sistemului socialist, ar fi sa
lutată cu profundă satisfacție de Comuniștii din 
toate țările, de forțele progresiste de pretutin
deni.

Partidul nostru nu va precupeți nici în viitor 
eforturi pentru a-și aduce contribuția la întă
rirea unității țărilor socialiste și partidelor comu
niste și muncitorești, va face tot ce-i stă în pu
tință, tot ce depinde de el, pentru a contribui la 
coeziunea mișcării comuniste internaționale, a tu
turor forțelor marelui front mondial al luptei 
pentru socialism, pentru pace și progres social.

măsurilor importante privind politica internă și 
internațională a țării contribuie la întărirea con
tinuă a unității dintre partid și popor. în proce
sul desâvîrșirii construcției socialiste și perfecțio
nării democrației socialiste se afirmă tot mai pu
ternic rolul partidului de conducător al întregii 
vieți a societății noastre, caracterul său de prin
cipală forță a democrației socialiste.

Acest principiu fundamental al orînduirii noas
tre trebuie să-și găsească întruchiparea în reali
tate. in formele concrete de muncă și activitate 
ale partidului comunist. Din calitatea sa de partid 

de guvernâmînt al României socialiste, din înscrie
rea în Constituția țării a rolului Partidului Comu
nist Român de forță conducătoare a societății 
decurg o serie de consecințe «e se concretizează în 
întreaga viață .socială. Acest atribut fundamental 
impune partidului nostru o înaltă răspundere față 
de tot se se înfăptuiește pe cuprinsul țării, față 
de tot ceea ce angajează viitorul poporului ro
mân, îi cere să ia toate măsurile politico-orgahiza- 
torice necesare pentru înfăptuirea programului său 
adoptat de întreaga națiune.

Se pune întrebarea : Cum vor evolua rolul și 
atribuțiile partidului comunist în ■ perspectiva 
dezvoltării societății socialiste și trecerii la comu
nism ? Desăvîrșirea societății socialiste și crearea 
condițiilor pentru construirea comunismului vor 
duce la scăderea sau la creșterea rolului condu
cător al partidului în societate? Practica de pînă 
acum a dezvoltării sociale demonstrează că spo
rirea rolului partidului în procesul făuririi noii 
orînduiri este o cerință obligatorie, o lege obiec
tivă.

Fără îndoială, pe măsura perfecționării relații
lor de producție socialiste, a ștergerii treptate a 
deosebirilor esențiale dintre muncitori, țărani și 
intelectuali, a contopirii claselor sociale, a întă
ririi unității tuturor membrilor societății, a creării 
societății unice a oamenilor muncii, se accentuează 
și mai mult rolul partidului de motor al întregii 
dezvoltări sociale. Lui îi revine sarcina de a con
duce și dirija în mod conștient acest amplu pro
ces social, de a asigura înaintarea neîntreruptă pe 
drumul făuririi societății comuniste. In aceste 
condiții are loc o lărgire continuă a rîndurilor 
partidului cu cei mai înaintați membri ai socie
tății. capătă amploare și se perfecționează formele 
de conlucrare a partidului cu masele largi ale po
porului, de dezbatere publică a liniei sale politice, 
a programului de construcție economică și cultu
rală de înflorire multilaterală a societății.

Existența partidului se împletește tot mai strîns,- 
în mod tot mai organic, cu viața tuturor cetățe
nilor patriei. De la partid emană ideile înaintate, 
planurile care prevăd îmbunătățirea continuă a 
traiului oamenilor îmbogățirea vieții lor mate
riale și spirituale. Cetățenii se adresează partidu
lui și la bucurie și la necaz, cu partidul se sfă
tuiesc cînd întreprind ceva hotărîtor pentru viața 
lor. Tot ce este mai creator și valoros, mai avan
sat și cutezător în societate, pe partid se sprijină, 
din forța lui își trage forță și energie. Prin mem
brii săi — muncitori, țărani intelectuali de toate 
categoriile, cadre de conducere din economie — 
partidul își spune cuvîntul în absolut toate sferele 
vieții materiale și spirituale a socielății în modul 
cel mai competent și autorizat, acționează nemij
locit în fiecare sector de activitate.

O necesitate obiectivă în etapa actuală este ca 
dreptul socialist să oglindească structura nouă a 
realității sociale din țara noastră, să evidențieze 
în mod pregnant rolul conducător — înscris în 
Constituție, legea fundamentală a țării — pe care 
îl are partidul comunist în societatea socialistă. 
Experiența istorică arată că în toate societățile 
dreptul s-a cristalizat pe baza practicii sociale, 
printr-un sistem de norme menite să apere rela
țiile de producție, orînduirea socială respectivă. 
Normele de drept din țara noastră trebuie să co
respundă mai bine cerințelor realității de astăzi, 
intereselor apărării valorilor fundamentale ale so
cialismului. dezvoltării avutului obștesc, întăririi 
continue a orînduirii socialiste, asigurînd în ace
lași timp exercitarea nestînjenită a drepturilor și 
libertăților cetățenești.

Creșterea continuă a rolului conducător al par
tidului în societate impune adoptarea unor forme 
organizatorice corespunzătoare în relațiile dintre 
organele de partid și de stat, asigurarea unirii 
eforturilor tuturor colectivelor, cadrelor cu munci 
de răspundere din toate sectoarele pentru tra
ducerea în viață a liniei politice a partidului, a 
hotărîrilor de partid și de stat, adoptarea unor mo
dalități eficiente de control și a unor forme de răs
pundere precisă în întreaga viață publică și ob
ștească.

Organelor de partid nu trebuie să le fie străin 
nimic din ceea ce Intră în sfera vieții și muncii 
poporului nostru; lor le revine menirea de a 
elabora soluții pentru dezvoltarea economică și 
socială a țării, de a desfășura o intensă muncă 
organizatorică — mobiîizînd eforturile tuturor forțe
lor creatoare ale poporului — pentru înfăptuirea 
politicii de construire a socialismului, de a exer
cita îndrumarea și controlul asupra tuturor do
meniilor de activitate Organele de partid nu tre
buie să se suprapună însă altor organisme so
ciale, nu trebuie să îndeplinească munca ce re
vine unor colective său persoane, absolvindu-i pe 
aceștia de răspunderile ce le revin. Se mai în- 
tîmplă uneori ca în practică să se irosească 
forțe paralele pentru realizarea acelorași sar
cini. Efectul acestei situații este scăderea răs
punderii unor cadre pentru domeniile de care se 
ocupă, adoptarea unei poziții de expectativă, aștep- 
tîndu-se rezolvarea problemelor de către organele 
de partid Va trebui să înlăturăm fenomenul 
paralelismului, asrfel îneît fiecare activist de 
partid și de stat să răspundă în mod nemijlocit 
de realizarea sarcinilor care i-au fost încredin
țate personal

Perfecționarea relațiilor de producție socialiste, 
dezvoltarea societății duc la creșterea rolului or
ganizațiilor de masă și obștești și, ca atare, faG 

necesară cristalizarea și reglementarea tot mai pre
cisă a activității și atribuțiilor lor, corespunză
tor cerințelor noi ale societății Manifestarea tot 
mai eficientă în viața socială a organizațiilor de 
masă și obștești depinde de îmbunătățirea și- di
versificarea formelor și metodelor lor de muncă, 
de creșterea funcțiilor și răspunderilor lor.

în aceeași ordine de idei merită subliniat 
rolul din ce în ce mai mare ce revine uniunilor 
de creație în stimularea și orientarea vieții cultu- 
ral-artistice, pentru ca mesajul de idei pe care îl 
transmite arta socialistă să răspundă aspirațiilor 
poporului român, idealurilor societății socialiste — 
idealuri de fericire, prosperitate și bunăstare a 
tuturor. Istoria arată că tot ceea ce a rămas 
trainic și măreț în patrimoniul culturii naționale și 
universale poartă mesajul unei filozofii umaniste, 
s-a inspirat din problematica existenței sociale. 
Umanismul socialist, filozofia militantă a epocii 
noastre promovează încrederea în puterile 
omului de a-și croi un destin mai bun, în forța 
sa de autoperfecționare, în sentimentele și virtuțile 
sale înalte în victoria luptei pentru fericirea uma
nității Făurind opere străbătute de această lumi
noasă filozofie, talentele artistice, de care nu duce 
lipsă poporul român, vor putea înscrie, fără în
doială, o nouă epocă strălucită in istoria culturii 
noastre naționale.

Analiza cerințelor vieții sociale relevă că pe mă
sura desâvîrșirii socialismului și trecerii spre co
munism, rolul partidului nu numai că nu slăbește 
treptat și nu dispare de la sine, ci, dimpotrivă, 
sporește neîncetat. Desigur, activitatea partidului, 
formele sale organizatorice se schimbă necontenit, 
corespunzător noilor etape și noilor sarcini poli
tice.

Realizarea pas cu pas a obiectivelor program^ 
stabilit de Congresul al IX-lea face necesar ca 
Partidul Comunist Român să conducă în mod ne
mijlocit activitatea în toate compartimentele so
cietății, să-și exercite răspunderea încredințată de 
popor și în economie, și în politica externă, și în 
cultură și artă.

Răspunderile mari ce-i revin în calitate de forță 
conducătoare a societății cer partidului să asigure 
ridicarea treptată a maselor celor mai largi la ni
velul conștiinței și responsabilității sociale a mem
brilor săi, să desfășoare o asemenea activitate 
care să ducă la transformarea fiecărui cetățean 
într-un militant activ pentru progresul societății, 
pentru prosperitatea patriei Procesul de dispariție 
a partidului, care se va înfăptui în societatea co
munistă deplină, trece în mod obligatoriu prin în
tărirea și dezvoltarea la cel mai înalt nivel a ro
lului său conducător în societate. Acest proces este 
strîns legat de ridicarea ideologică a tuturor cetă
țenilor, de contopirea pînă la urmă, din punct de 
vedere al conștiinței a celor fără de partid cu 
membrii de partid. Aceasta va insemna un salt ca
litativ în dezvoltarea societății.

*

M-am referit la cîteva aspecte legate de proble
ma cea mai importantă a vieții și activității parti
dului nostru — creșterea rolului său conducător in 
societate în perioada desâvîrșirii construcției so
cialismului.

Partidul Comunist Român a primit mandatul 
unanim al poporului de ă Conduce destinele țării. 
Timp de aproape o Jumătate de secol de la crea
rea sa, partidul nostru s-a afirmat ca cel mai fidel 
exponent a) aspirațiilor poporului român, ca sin
gura forță socială capabilă să dea viață visurilor 
de veacuri ale înaintașilor, să înfăptuiască viitorul 
plin de strălucire pe «are l-au dorit cu ardoare 
României, și pentru care au luptat, șiruri lungi de 
generații în anii construcției socialiste, politica 
partidului, a cărei uriașă forță transformatoare s-a 
verificat pe deplin, a devenit politica proprie a 
tuturor păturilor muncitoare ale societății.

Viața impune, ea o necesitate imperioasă, studie
rea aprofundată a tuturor fenomenelor noi ce apar 
în procesul dezvoltării sociale a patriei noastre, 
pentru a găsi în toate împrejurările răspunsurile 
și soluțiile cele mai corespunzătoare, pentru a asi
gura perfecționarea neîntreruptă a activității par
tidului, a tuturor organelor și organizațiilor sale, a 
întregii societăți. Numai astfel vom face să triumfe 
mereu înaltele principii ale politicii partidului nos
tru, să se dezvolte și să înflorească democrația 
noastră socialistă, binefacerile civilizației și ale 
umanismului socialist, să pătrundă tot mai adine 
în întreaga viață a societății, în existența tuturor 
oamenilor muncii.

Indeplinindu-și cu succes misiunea istorică pe 
care și-a asumat-o față de poporul român, îmbo- 
gățindu-și continuu experiența de conducător al 
societății socialiste, Partidul Comunist Român își 
aduce totodată contribuția la dezvoltarea învăță
turii marxist-leniniste, a teoriei și practicii revo
luționare. Conștient de înalta răspundere ce-i re
vine, partidul nostru perfecționează neîncetat mo
dalitățile prin care își exercită rolul conducător 
în societatea socialistă, in lupta poporului român 
pentru desăvîrșirea edificării socialismului și tre
cerea treptată spre comunism.

Partidul nostru este urmat de întreaga națiune 
cu dragoste și încredere nețărmurită, este recu
noscut de toți oamenii muncii drept conducătorul 
încercat al destinelor României. Datoria tuturor 
comuniștilor a întregului nostru partid, este de a 
nu precupeți nimic pentru progresul societății, 
pentru prosperitatea și măreția patriei noastre 
scumpe, România socialistă.



PAGINA 5SCINTEIA — duminică 7 mai 1967

,a-

operații.

cointeresarea 
baza elemen- 
premiere s-a

măsură șă mînuiască în- 
gamă a mașinilor, tractoare- 
instalațiilor agricole. Aceas- 
permite folosirea mai com-

Filaturii „Oltenița

diferite lucrări,

în cartierul Militari din Capitală

CUM SE APUCĂ HOTĂRlREA PLENAREI C. C. AL P. C. R. CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA

CONDUCERII, PLANIFICĂRII, FINANȚĂRII Șl ORGANIZĂRII GOSPODĂRIILOR AGRICOLE DE STAT A început construcția METALUL -
VALORIFICAT
SUPERIOR

în ferma

Șmina ZISU
director adjunct în Departamentul Gostat

Măsurile de îmbunătățire a con
ducerii, planificării, finanțării și 
organizării gospodăriilor agricole de 
stat stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. constituie un puternio spri
jin în dezvoltarea economică și or
ganizatorică a . acestor unități, 

\ creează cadrul corespunzător spe
cialiștilor agricoli, pentru ca aceș
tia să-și desfășoare activitatea ne
mijlocit în producție. Ele asigură 
fiecărui specialist condiții pentru 
punerea în valoare a capacității lor 
profesionale și organizatorice, iar 
prin valorificarea deplină a poten
țialului tehnic și a forței de mun
că de care dispun, să obțină rezul
tate superioare, concretizate în 

j creșterea producției, a productivi
tății muncii, reducerea cheltuielilor 
și sporirea rentabilității. Totodată 
sînt cointeresați toți ceilalți lucră
tori din cadrul fermelor și între
prinderilor agricole de stat.

în si,sternul ,de, cointeresare ma
terială aplicat pînă în1 prezent în 
gospodăriile agricole de stat, sala
rizarea muncitorilor, în special a' 
celor din sectorul de creștere și în- 
grășare a animalelor nu a stimulat 
în suficientă măsură interesul lor 
în ridicarea nivelului de Galificare. 
încadrarea acestora într-o singură 
treaptă de salarizare i-a lipsit de 
posibilități de promovare, neținîn- 
du-se seama de capacitatea profe
sională și de experiența dobîndită. 
Un îngrijitor mulgător, de exemplu, 
nu putea realiza — în condițiile în
deplinirii planului — decît salariul 
tarifar, indiferent de calificarea și 
priceperea sa profesională, de ve
chimea în muncă și de productivi
tatea muncii sale. Această situație 
nu era de natură să stimuleze ri
dicarea calificării și priceperii lor 
profesionale.

De asemenea, specialiștii care 
răspundeau direct de producție be
neficiau de stimulente inferioare 
celor cu funcții de coordonare, ge- 
nerînd și o neconcordanță între in
teresele celor două Categorii de spe
cialiști. Astfel, la G.A.S. Popești 
Leordeni de lîngă Capitgjă, ingi
nerului încadrat pe postul de „plan- 
producție" (funcție de coordonare) i 
s-a acordat un premiu de 8 700 lei, 
în timp ce inginerul care a condus 
brigada de porcine a fost premiat 
cu 4 000 lei.

Sistemul de cointeresare de pfnă 
acum nu stimula preocuparea lu
crătorilor pentru punerea în va
loare a rezervelor de sporire a pro
ducției. mai ales în unitățile că
rora li se repartizau sarcini 
sub nivelul posibilităților reale. 
Lucrătorii din aceste unități be
neficiau de premii mult mai mari, 
în comparație cu cei din unitățile 
cărora li se repartizau an de an, ni
veluri de producție care depășeau 
cele mai bune realizări din anii pre
cedent, ceea ce a dus la denatu
rarea principiilor de cointeresare 
materială. Pe de altă parte, plafo
narea Dremiilor la nivelul unui a- 
numit număr de salarii nu a co
interesat pe specialiști și ceilalți lu
crători în depășirea substanțială a 
producției și a beneficiilor,

Coresounzător cu creșterea răs
punderii specialiștilor și a celorlalți 
lucrători pentru rezultatele econo
mice, hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.R. stabilește măsuri concrete 
pentru sporirea cointeresării lor 
materiale. Potrivit noilor principii, 
veniturile specialiștilor și ale în
tregului personal din fermele și 
întreprinderile agricole de stat vor 
fi în funcție de producțiile' și be
neficiile obținute și vor fi stabilite 
în raport cu contribuția și efortu
rile depuse în realizarea și depăși
rea acestora.

în vederea creșterii în ritm sus
ținut a productivității muncii și 
pentru stimularea mai eficientă a 
muncitorilor, sistemul de salarizare 
va fi simplificat pentru a putea fi 
adaptat operativ și aplicat la con
dițiile concrete din fiecare unita
te în orincipal, salarizarea munci
torilor se va face în regie, cores
punzător treptei— tarifare în care 
vor fi încadrați de către șeful fer
mei. In raport cu calificarea, com
plexitatea lucrărilor sau potenția
lul de producție al animalelor re
partizate spre îngrijire, de calitatea 
muncii prestate, de rezultatele ob
ținute în producție, precum și de 
productivitatea cu care lucrează. A- 
plicarea salarizării în regie atrage

obligația șefului de fermă de a sta
bili sarcini concrete de muncă pen
tru fiecare lucrător.

Participarea directă a șefului de 
fermă și a lucrătorilor permanenți 
la executarea tuturor lucrărilor a- 
gricole, in tot cursul anului impli
că o calificare și o pregătire pro
fesională mai largă, îneît fiecare să 
fie în 
treaga 
lor și 
ta va 
pletă a timpului de lucru și creea
ză posibilitatea creșterii substanția
le a productivității muncii, ceea ce 
va duce la mărirea cîștigurilor.

Sistemul actual de salarizare a 
specialiștilor Cu studii superioare 
va fi fundamental modificat prin 
introducerea sistemului de grade 
profesionale, asigurîndu-se cu fie
care grad o creștere a salariului,

indiferent de funcția în care este 
încadrat. Promovarea într-un grad 
superior se va face după criteriul 
valorii, în raport cu rezultatele și 
calificativele obținute în producție, 
vechimea în muncă și pe baza unei 
verificări a cunoștințelor profesio
nale.

Pe lîngă salarizarea după crite
riul valorii, un element deosebit 
de eficace în cointeresarea materia
lă constă în îmbunătățirea siste
mului de premiere a specialiștilor 
și celorlalți lucrători din fermele și 
întreprinderile agricole de stat. în 
nou] sistem, premiile specialiștilor 
și ale celorlalți lucrălori din ferme 
se vor acorda dintr-un fond comun, 
constituit din depășirea planului de 
producție și a planului de venituri, 
ceea ce va armoniza interesele tu
turor salariaților și le va dirija efor
turile spre același țel. Cu cît pro
ducția și venitul net — sau numai 
unu) din acești indicatori — vor fi 
depășiți mai mult, cu atît vor creș
te și veniturile lucrătorilor din fer
mă, care au contribuit la obținerea 
rezultatelor respective.

Economiile ce vor fi realizate în 
ferme șj întreprinderi la fondul to
tal de salarii atribuit, prin efortul 
propriu al lucrătorilor permanenți, 
printr-o mai bună organizare a 
muncii și o mai rațională folosire a 
bazei tehnico-materiale, vor fi uti
lizate de șeful fermei într-o pro
porție însemnată pentru creșterea 
veniturilor salariaților, care vor fi 
astfel stimulați să-și ridice nivelul 
de pregătire profesională.

în raport direct cu depășirea pla
nului de producție și de venituri 
al fermelor, vor fi premiați cu o

cotă aparte din valoarea depășiri
lor și lucrătorii din sectoarele de 
deservire și ceilalți lucrători din 
cadrul întreprinderii, care au spri
jinit și au avut un aport efectiv în 
realizările fermelor.

Totodată, pe lîngă 
materială directă pe 
telor de salarizare și 
prevăzut ca specialiștii și lucrăto
rii permanenți să primească cre
dite pentru construirea de locuințe, 
să beneficieze de condiții mai bune 
pentru ca copiii lor să urmeze di
ferite școli și altele. Toate acestea 
ilustrează atenția și grija deosebită 
a partidului pentru asigurarea la un 
nivel corespunzător a condițiilor de 
viață ale specialiștilor și ale celor
lalți lucrători, precum și ale fami
liilor acestora. Aceasta va constitui 
un puternic stimulent pentru per
manentizarea cadrelor în fermele și 
întreprinderile agricole de stat, în 
vederea îmbunătățirii radicale a în
tregii activități de producție, eco
nomice și financiare.

Așa cum este firesc, paralel cu 
prevederile de îmbunătățire sub
stanțială a cointeresării materiale, 
s-au stabilit măsuri pentru în
tărirea 
lucrătorilor 
agriculturii 
îndeplinesc

Măsurile 
rială prevăzute în hotărîrea plena
rei C.C. al P.C.R. constituie una din 
pîrghiile cele mai active pentru 
creșterea producției și a producti
vității muncii, ridicarea pe o treap
tă superioară a activității în fer
mele și întreprinderile agricole de 
stat.

stabilit măsuri
i răspunderii materiale a 

din sectorul de stat al 
față de modul cum își 
sarcinile încredințate, 
de cointeresare mate-

Peisaj industrial

La fabrica

de celuloză

și hîrtie Palas
S2E2

Constanta

hîrtie mai puțin decît se 
prevedea în proiect. La 
sfîrșitul anului, planul pro
ducției globale a fost depă
șit cu 8 la sută, echivalen
tul a circa 800 tone de ce
luloză și a 960 tone de hîr
tie. Deși aceste depășiri 
s-au obținut ușor, fără 
eforturi, totuși forul tutelar 
și conducerea fabricii nu au 
tras nici o concluzie. 
Cifrele de plan, acum, sînt 
la fel de mici, mult sub 
cele prevăzute în proiect 
în fabrică ni s-a spus că 
planul va fi depășit, dar 
conducerea ei, avînd acope
rire din partea ministerului,

lă 1 An de an întreprinderea 
pe care o conduce a acționat 
ca un bugetivor, deși existau 
rezerve pentru rentabilizarea 
ei. Dovadă -• depășirile sis
tematice ale sarcinilor pla
nificate. în al doilea rînd, 
pentru că directorul respec
tiv, fără nici o jenă, igno- 
rînd cea mai elementară răs
pundere, după 7 ani de la 
darea în funcțiune a fabri
cii continuă să aducă drept 
justificări „greutățile 
rente începutului".
treilea rînd, pentru că prin 
răspunsul dat, tov. Ion Co- 
man s-a dovedit a fi de
parte de „pulsul" viguros

ine- 
în al

Ea va fi cea mai 
mare unitate din sector 
și unul dintre cele mai 
importante obiective 
ale industriei ușoare 
prevăzute să se execu
te în actualul cincinal. 
Constructorii grupului 
II aparținînd Trustului 
nr. 1 București au și e- 
fectuat 
a căror valoare depă
șește 7 milioane lei, 
graficul la zi indicînd 
un avans însemnat în 
executarea lucrărilor.

După cum ne infor
mează direcția de spe
cialitate din Ministerul 
Industriei Ușoare, a- 
ceastă unitate urmează

să realizeze fire extra- 
fine din bumbac și în 
amestec cu fibre poli- 
esterice. Capacitatea a- 
nuală a filaturii — 
3 600 tone fire cardate 
și 3 800 tone fire piep
tănate — va fi realizată 
începînd din cea de a 
doua jumătate a anului 
viitor.

Noua unitate, con
cepută de către Insti
tutul de proiectări pen
tru industria ușoară, să 
realizează în construc
ție monobloc, soluție 
experimentată cu bune 
rezultate la fabrica din 
Iași. Cele patru secții 
vor fi amplasate într-o

singură clădire a cărei 
suprafață va depăși 
50 000 mp. în vederea 
scurtării termenului de 
execuție și reducerii 
consumului de materia
le, îndeosebi de cheres
tea, proiectanții au pre
văzut ca mai mult de 
patru cincimi din con
strucție să se realizeze 
din betoane prefabri
cate, în maioritate exe
cutate pe șantier.

Fabrica va fi dotată 
cu utilaje de înaltă 
productivitate — trei 
pătrimi dintre acestea 
rcalizîndu-se în diferite 
întreprinderi din țară.

(Agerpres)

DACICC
Matematicienii și 

inginerii electroniști 
de la Institutul de 
calcul din Cluj al A- 
cademiei au elaborat 
proiectul și au în
ceput construcția ce
lui mai mare calcu
lator electronic româ
nesc „Dacicc-200“. 
Spre deosebire de Da- 
cicc-l“, care âvea o 
viteză de calcul de 
2 000 operații pe se
cundă, noua mașină 
va putea efectua în
tr-o singură secundă 
200 000 de 
Aceasta va dispune 
de o memorie pe fe
rite cu o capacitate

de 32 768 de cuvinte. 
„Dacicc-200“ va a- 
vea, de asemenea, 
două nivele sau lim
baje de programare 
automată, de tip „i 
drese simbolice" și 
de tip „Algol", ceea 
ce va ușUra conside
rabil rezolvarea pro
blemelor. Aparatura 
periferică, cuplată la 
calculator prin cana
le multiple, va func- 
țipna într-o perfectă 
simultaneitate cu in
stalația centrală. în 
scopul obținerii unei 
eficiențe maxime în 
exploatarea calcula
torului „Dacicc-200“

instalațiile nu sînt folosite 
la întreaga loi capacitate, 
în unele decade și luni. Sîril 
zile cînd aceste mijloace 
tehnice nu sînt utilizate de
cît la o treime din capaci
tatea lor. De pildă, la data 
de 15 martie, ca urmare a 
superficialității cu care s-au 
efectuat reparațiile și revi
ziile, mașina de hîrtie nu 
a funcționat 8 ore, iar la 
21 martie, din cauza rupe
rilor dese ale hîrtiei, ace
eași mașină a avut 48 de 
staționări, totalizînd 7 ore 
de stagnări. Nu este deci 
de mirare că indicele de 
utilizare realizat la acest

ȘAPTE ANI NU SlNT SUFICIENȚI
Fabrica de celuloză și 

hîrtie Palas-Constanța a in
trat în funcțiune în 1960. 
Această întreprindere mo
dernă, înzestrată cu instala
ții și utilaje de înaltă teh
nicitate, pentru care statul 
a investit sute de milioane 
lei, nu a reușit în cei 7 ani 
de existență să atingă pa
rametrii proiectați. în 
schimb, în fiecare an con
sumă din bugetul economiei 
importante sume de bani. 
Anul trecut, de pildă, do- 
tațiile de Ia stat s-au ridi
cat la aproape 30 milioane 
lei, iar în acest an, cu în
găduința Ministerului In
dustriei Chimice, va lucra 
din nou cu pierderi planifi
cate de 17 milioane Iei.

Starea în care se menți
ne, încă de la darea ît» 
funcțiune, această fabrioă 
nu se datorează de loc u- 
nor cauze fataliste. An de 
an, ignorînd proiectul, or
ganele de resort din minis
terul amintit au prevăzut 
în planul de producție sar
cini modeste, sub posibili-

PENTRU A SE TRECE
LA RENTABILIZAREA
PKQKCISH?

tățile reale ale fabricii. Fi
rește, asemenea sarcini a o 
fost depășite cu ușurință și 
nu au avut darul să mobi
lizeze colectivul fabricii 
pentru a căuta și a valorifi
ca rezervele de creștere a 
producției. Anul trecut, de 
exemplu, după 6 ani de 
funcționare, s-au planificat 
10 000 tone de celuloză și 
12 000 tone hîrtie, cu 1 800 
tone celuloză și 6 500 tone

se simte bine. Dar, la 
întrebarea : pentru ce nu 
s-ati atins parametrii pro
iectați și cum se pot în
lătura aceste arrofnalii, ing. 
Ion Coman, directorul fa
bricii, a recurs automat la 
justificări și explicații. „...Ce 
vreți, greutățile inerente în
ceputului — rodajul mași
nilor, lipsa de experiență a 
muncitorilor"...

Concepția este inadmisibi-

al tinerelor noastre între
prinderi, care în scurt timp 
Și-au' atins parametrii pro
iectați. De fapt, la Comite
tul regional Dobrogea al 
P.C.R., tov Parasthiv Ban- 
Cid,- șeful secției economice, 
consideră că pierderile și 
starea de lucruri din fa
brică se dătoresc numeroa
selor deficiențe în organi
zarea procesului de produc
ție. într-adevar, mașinile și

utilaj principal este cu 3 
la sută sub cel planifi
cat, iar producția obți
nută într-o oră cu 400 kg 
de hîrtie mai mică. Din 
calcule, rezultă că numai 
prin eliminarea acestor în
treruperi accidentale se pot 
realiza lunar în plus peste 
200 tone de hîrtie. Inginerul 
Constantin Radu, șeful servi
ciului producție, afirmă : 
„Opririle mașinilor sînt îne-

200
s-a pus la punct și un 
sistem de întrerupere 
automată a diferite
lor sarcini, astfel ca 
mașina să poată lu
cra în regim de mul- 
tiprogramare. Pro- 
gramul-dispecer al 
calculatorului va per
mite rezolvarea si
multană a 8 proble
me diferite.

„Dacicc-200“, o re
marcabilă realizare a 
științei și tehnicii ro
mânești, va intra în 
funcție încă în prima 
jumătate a anului 
viitor și va putea fi 
multiplicat în serie.

(Agerpres)

Procesul tehnologic 
complicat, ruperea 

este inevitabilă"; 
un astfel de răs- 

șeful serviciului pro-

rente, 
fiind 
hîrtiei 
Dînd 
puns, 
ducție a încercat să acope
re neajunsurile care persis
tă la piepararea materialu
lui, înainte de a fi intro
dus în mașină, inexistența 
controlului și asistenței teh
nice permanente, amestecul 
defectiios al pastei cu chi
micalele.

Îmbrățișînd asemenea 
concepții fataliste, unii 
membri ai conducerii fabri
cii întorc spatele rezervelor 
interne și recurg la soluții 
facile, neprincipiale, de rea
lizare a planului. La sfîrși
tul lunii martie conducerea 
întreprinderii făcea apel la 
direcția generală de resort 
din Ministerul Industriei 
Chimice ca să se aprobe un 
preț mai mare la vînzarea 
hîrtiei, altfel neputîndu-se 
realiza planul producției 
valorice pe trimestrul I. 
Deci, conducerea fabricii 
urmărește să mascheze chel
tuielile mari de fabrica
ție prin 
țolul de 
ce este în 
dicție cu 
conomiei. Cît de formal se 
tratează problema reducerii 
prețului de cost se des
prinde și din următorul e- 
xeniplu : fabrica s-a anga
jat să realizeze economii 
suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 1 milion 
lei. Nu numai că nu și-a 
realizat angajamentul, dai 
s-a înregistrat o depășire a 
prețului de cost cu aproa
pe... 1 milion lei. Anul a- 
cesta, ca să prevină o e- 
ventuală nerealizare a pla
nului prețului de cost, fa
brica a cerut forului tutelai 
o sarcină de reducere mai 
mică decît în 1966. Direc
ția generală de resort „în
țelegătoare". nu numai că a 
aprobat, dai a mai și um-

ridicarea pre- 
vînzare, ceea 
totală contra- 
interesele e-

Slim DE EMIDIIII
La întreprinderea „Metalul 

roșu" din Cluj au fost luate noi 
măsuri menite să ducă la o gos
podărire tot mai rațională a me
talelor și, în primul rînd, a ace
lora care provin din import. Un 
colectiv condus de ing. Sorin O- 
nojescu a revizuit în ultimul timp 
peste 22 de produse în vederea 
evitării supradimensionărilor. Au 
fost reproiectate aparatul de vop
sit fire în sculuri și cuva de vop
sit țesături, la care se realizează 
o economie anuală de aproape 25 
tone de otel inoxidabil laminat, 
mașina electrică de tocat carne, 
banda oscilantă tip ferăstrău, 
pompa cu clape și altele. S-au 
juat, de asemenea, măsuri ca tur
narea pieselor să se facă cu 0 
mai mare precizie, cu un adaos 
mai mic de prelucrare, înlor.iirea 
unor metale cu mase plastice. 
I La întreprinderea „1 Septem
brie" din orașul Satu Mare, re- 
proiectarea a numai șase repere 
de la aragazul „Carpați-1" a avut 
ca rezultat reducerea consumului 
de metal cu peste 20 000 kg, iar 
reproiectările făcute la mașina de 
gătit „Gutin" au redus consumul 
de metal cu peste 11 000 kg. Din 
economiile de metal rezultate în 
urma reproiectării aragazelor 
„Carpațî-3", întreprinderea va 
realiza anual, folosind aceeași 
cantitate de material, o produc
ție suplimentară ce însumează 
mai mult de 500 de aragaze.

Prin tehnologii 
moderne

Specialiștii de 1a Combinatul 
siderurgic din Hunedoara au 
stabilit măsuri și metode eficien
te a căror aplicare în practică 
asigură economisirea în acest an 
a peste 20 000 tone de metal, 
încălzirea uniformă a lingouri- 
lor și retezarea țaglelor lamina
te la dimensiunile prescrise au 
făcut să scadă rebuturile sub 0.20 
la sută. S-a extins de asemenea 
laminarea la dimensiuni cît mai 
apropiate de cerințele uzinelor 
constructoare.

Au fost eliminate în mare par
te pierderile de oteluri aliate, 
cauzate de nerespectarea întoc
mai a tehnologiei de topire și de 
elaborare a metalului în cuptoa
rele electrice. Măsurile întreprin
se penrru captarea și valorifica
rea prafului de minereu de fier 
de la fabricile de aglomerare vor 
avea ca eficiență obținerea în 
plus a peste 11 000 tone de fontă 
anual. (Agerpres)

flat prețul de cost. A tre
buit să vină un control din 
partea Ministerului Finan
țelor care, conslatînd că ci
fra planificată este exage
rată, a retras din suma do- 
tațiilor pentru acest ap 4 
milioane lei. în februarie, 
costul unei tone de celuloză 
a fost cu 128 lei mai mare 
decît prevedea planul, iar 
al unei tone de hîrtie cu 255 
lei. Ce justificări se aduc ?

— Anul trecut, furnizorii 
nu ne-au trimis Ia timp ce
luloza din rășinoase și am 
folosit celuloză din paie, 
care este mai scumpă — 
ne-a spus tov. Gheorghe 
Buha, șeful serviciului pla
nificării. Acum sîntem 
abia la început, dar ne 
dresăm...

Deci, este nevoie de 
trimestru pentru „redresa
re". Numai în februarie, 
fabrica a pierdut, prin 
depășirea prețului de cost 
Ia hîrtie și celuloză, a- 
proape 250 000 Iei. Consu
murile de chimicale au fost 
mult depășite. Aceasta, ca 
urmare a faptului că nu se 
ține o evidență strictă a 
lor, și a unei depozitări ne
corespunzătoare a paielor, 
lăsate în bătaia ploii.

Ni s-a spus de „ redresare". 
Cît timp va mai trebui să 
treacă pentiu a se recunoaș
te că fabrica din Palas-Con
stanța se află la periferia a- 
tenției Ministerului Indus
triei Chimice ? Și acum, în 
fabrică se mai reălizca.'ă 
produse de slabă calitate, 
refuzate de beneficiari. A- 
nul trecut, de pildă, au fost 
îmegistrate 15 refuzuri, a 
căroi valoare se ridică la 
peste 600 000 iei. Intervin 

olena- 
din
s-a 
că 

trO- 
o pre- 

tu-

apoi rebuturile. La 
ra C.C. al P.C.R
21—23 decembrie 1966 
insistat asupra faptului 
lichidarea rebuturilor 
buie să constituie
ocupare permanentă a 
tiiroi întreprinderilor, com-

de-
re-

un

bătîndu-se practica greșită 
de a se prevedea lebuttiri- 
le în plan. La Palas re
buturile au fost denumi
te strategic „biacuri". în 
fapt, ce sînt aceste 
„bracuri" ? Cantitatea de 
hîrtie necorespunzătoare ca
litativ, din cauza rupturilor, 
culorii și luciului. Adică, 
rebut. Orbită de „fatali
tatea" inevitabilității bracu
rilor, conducerea fabri
cii nu vede că reduce
rea acestora constituie 
o rezervă importantă de 
rentabilizare. Anul trecut a 
fost rebutută cantitatea de 
peste 2 700 (one hîrtie, ceea 
ce înseamnă 17 la sută din 
producția fabricii. Adică, 
timp de 40 de zile mașina 
de hîrtie a produs numai... 
rebuturi. Cauzele sînt cunos
cute. dar întîrzie luarea de 
măsuri pentru înlăturarea 
lor.

Trezirea la realitate a 
conducerii fabricii, a ce
lor care au coordonat a- 
ceastă unitate și tragerea 
lor la răspundere pentru 
daunele sistematice, de lun
gă durată, aduse avuției ira
ționale sînt măsuri ce se im
pun de utgență. Concomi
tent, Ministerul Industriei 
Chimice are îndatorirea să 
facă o analiză temeinică a 
activității fabricii și să-i 
acorde un sprijin real. Avînd 
în vedere gradul înalt de 
înzestrare tehnică, fabri
ca poate produce sorturi 
superioare de hîrtie. Or
ganele locale de oaitid 
trebuie să întărească con
trolul, să sprijine con
cret și în ffia> mare măsură 
pe comuniștii din fabrică 
pentru aplicarea celoi mai 
corespunzătoare măsuri în 
vederea rentabilizării acestei 
importante unități a indus
triei chimice.

Vasile MIHAI 
corespondentul 
„Scînteii" ' tj
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Idealul independenței
în gîndirea românească

Idealul independenței la români 
este unul dintre pilonii de te
melie ai ființei, vieții și cugetării 
noastre. De aceea, o evocare a idea
lului independenței în gîndirea ro
mânească nu poate fi reconstituirea 
unui istoric al formării, dezvoltării 
și izbîndirii acestui ideal, ci impu
ne mai curînd — ca în cele ce ur
mează — înșirarea unor momente 
în care, afirmîndu-se, poporul nos
tru exprima dreptul la „neatârnare" 
că pe un ideal structural.

Locuitorii acestor meleaguri s-au 
ifnpus ca eroi ai independenței încă 
din faza preliminariilor istoriei ro
mânești. Imaginea unui popor dîrz, 
care preferă moartea robiei, au a- 
vut-o romanii la sfîr.șitul celui de-al 
doilea război dacic, cînd sfatul lui 
Decebal și regele dac însuși se si
nucid pentru a nu cădea în mîinile 
cuceritorilor.

Dacii intră în conștiința europea
nă ca un exemplu de etică și de po
litică. Exemplul a rămas săpat pe 
Columna Traiană, pe basoreliefurile 
arcului lui Traian și s-a perpetuat 
prin arta Renașterii. Evocînd Da
cia și pe locuitorii ei, Europa va 
evoca timp de secole o crîncenă 
luptă pentru independență.

Nașterea statelor românești este 
marcată de aceeași luptă. La Po
sada, în 1330, Basarab întemeieto
rul. arată cu armele Casei de An
jou că muntenii înțeleg să trăiască 
liberi.

în 1359, Bogdan întemeietorul de
monstrează aceeași voință a mol
dovenilor. în focul luptelor, în ar
gumentele negocierilor, în scrisul 
gînditorilor, românii afirmă neabă
tuți același înțeles al existenței 
lor.

în secolul al XVI-lea, un domn 
cărturar, Neagoe Basarab, concen
trează într-o scriere toată expe
riența și viziunea politică a unui 
stat mic, înghesuit de tendințele 
expansioniste ale unor mari impe
rii. Chintesența învățăturilor lui 
Neagoe este cumințenia, prudența.

Partea a doua a sfaturilor politi
ce ale lui Neagoe arată însă la fel 
de limpede limita convingerilor 
pacifice ale românilor : știrbirea in
dependenței. Se degajă din paginile 
învățăturilor o abnegație, un spirit 
de sacrificiu în lupta pentru liber
tate care ne aduc aminte de stră
vechea dîrzenie a dacilor. în 1477, 
Ștefan cel Mare declarase senatului 
venețian că Moldova nu va renunța 
la bunul cel mai de preț, el fiind 
gata „să moară de o sută de mii de 
ori" decit să sacrifice neatârnarea 
țării.

O istorie aspră, împrejurări in
ternaționale vitrege au rezervat ță
rilor române după ani de încleșta
re, de multe ori biruitoare, în vre
mea lui Țepeș, Ștefan și a urmașilor 
lor, mai bine de trei secole de știr
bire a independenței. Dar numai 
știrbire ; în tot acest interval, auto
nomia țărilor a fost păstrată. Po
porul a fost 
după legile 
datinile i-au 
tă perioadă 
fost însă mereu punctată de ful
gerele luptelor în care izbucnea 
hotărîtă voința niciodată înfrîntă 
pentru libertate. Radu de la Afu
mați, Mihai Viteazul, Mihnea al 
111-lea, Matei' Basarab în Țara Ro
mânească, Petru Rareș, loan Vodă 
cel Viteaz, Dimitrie Cantemir în 
Moldova au luminat anii grei ai 
suzeranității străine, cu intervale 
în care țările au fost, fie și pentru 
scurte răstimpuri, neatîrnate. Idea
lul independenței urmărit continuu, 
atît în vremile de ascensiune a 
stăpînitorilor străini, cît și în izbuc
nirile cu arma în mînă, a însuflețit 
în acest răstimp pe cei care, cu 
pana în mînă, dădeau glas la fel 
de hotărît sentimentelor poporului.

Gînditorii noștri au afirmat mai 
întîi cu convingerea pe care le-o 
dădea nu numai erudiția dar și în
țelegerea unei conștiințe unanime 
că țările noastre născute libere tră
iau în timpul lor o stare excepțio
nală, provizorie, pe care cursul is
toriei însăși îl va curma. Miron Cos- 
tiri știa că oricît de „cumplite vremi 
trăiesc românii, ei nu se pot modifi
ca, datorită seminței celei bune se
mănate mai întîi în acest popor, 
căci natura cea dintâi a lucrurilor 
nu piere, ci dimpotrivă se păslrea- 
ză veșnic". De aceea, el crede că 
Moldova, țară ca „o grădină înflo
rită, cultivată între gardurile ei", 
va regenera ca și altădată cînd „au 
venit fără zăbavă țara la hirea sa".

Mai categoric pentru că înteme
iat și pe o convingere filozofică mai 
înaintată, stolnicul Constantin Can- 
taț.uzino crede că redobîndirea in
dependenței depline a românilor 
este o necesitate istorică. E] știe că 
imperiile expansioniste și tiranice 
pier în mod necesar pentru că „și 
în cele politice pricepem și cunoaș
tem că nu sînt stătătoare niciunele ; 
că și avuții se pierd și domnii se 
strică și împărății să mută și să 
stVămută". Așteptând vremuri mai 
bune, cărturarii argumentau drep
tul* la independență al țărilor ro-

condus în continuare 
țării, așezămintele și 
fost respectate. Aceas- 
a istoriei noastre a

Săptămâna viitoare Teatrul 
de operă și balet prezintă ur
mătoarele spectacole:

Marți 9 mai — Seară Viene- 
, ză; miercuri 10 mai — Lohen- 
i grin, spectacol extraordinar, cu 

concursul dirijorului Jean Pe- 
risson — Franța; joi 11 mai — 
Othello — spectacol extraordi
nar cu concursul sopranei Ște
fania Moldovan IR. P. Ungară) 
in rolul Desdemona; vineri 12

Virgil CANDEA

mâne, amintind de vechea lor nea
târnare. Puterea ce se revărsase 
asupra lor, venită pe neștiute, avea 
să apună și atunci lucrurile se vor 
întoarce la matca lor. In același 
spirit scrie Radu Popescu, în cro
nica sa, că domnul care conducea 
Țara Românească „să arată ca nu 
iast.e supus nimănui să scrie în hri
soave samodîrjăț, adică singur

Prin glasul și condeiul gîndito- 
rilor înaintați, prin sacrificiul lup
tătorilor, ideile lui Bălcescu au în
suflețit poporul în anii premergă
tori cuceririi independenței. Cezar 
Bolliac, adresîndu-se țării cu încre
dințarea că românii sînt hotărîți 
„să te apere și să te ție liberă, lup- 
tîndu-se pentru libertatea ta pînă 
la cea din urmă a lor picătură de

t 90 de ani de la
războiul din 1877

stăpînitoriu". Argument istoric 
și temei al conștiinței popu
lare, idealul independenței apare ca 
argument politic în documentele din 
secolul al XVIII-lea, cînd afirma
rea neatârnării este întrevăzută de 
gîndirea politică românească drept 
un principiu al relațiilor interna
ționale. în Proclamația către po
porul moldovean, lansată de Dimi
trie Cantemir în 1711, acesta invocă 
în sprijinul luptei contra asuprito
rilor adevărate temeiuri juridice i 
vechile capitulați! cu Poarta oto
mană.

A cita argumente de drept, texte 
juridice împotriva primatului for
ței era o atitudine nouă nu numai 
la noi, dar și în gîndirea europeană. 
Diplomații și cărturarii români vor 
folosi aceste argumente în tot vea
cul al XVIII-lea și o bună parte din 
cel următor în toată lunga perioa
dă cînd, în situația politică genera
lă, armele nu puteau decide pentru 
redobîndirea independenței. Capi- 
tulațiile au fost citate pentru a im
pune respectarea autonomiei inter
ne, condiție a cuceririi neatârnării, 
în negocieri, în scrieri, în memorii 
adresate cancelariilor europene, 
pregătind astfel climatul politic în 
care românii vor arunca în balanța 
evenimentelor revendicarea supre
mă.

Lupta pentru redobîndirea „ve
chilor privilegii", sub care toți căr
turarii patrioți înțelegeau restaura
rea țărilor române în drepturile de
ținute din perioada întemeierii sta
telor, își raliază în epoca luminilor 

: noi argumente : evocarea „gloriei 
romane" de către corifeii Școlii ar- 

' delene ne duce spre un sens asemă- 
■ nător. Mișcările revoluționare cris

talizează concepte și îndemnuri la 
acțiune, formularea scrisă îmbinîn- 
du-se, în prima jumătate a secolu
lui trecut, cu fapta, într-un lanț de 
inițiative ce urmărea împlinirea ve
chiului deziderat. în generația par- 
ticipanților la evenimentele revo
luționare din 1848. ideea indepen
denței se îmbină cu aceea a unită
ții, nu numai datorită faptului că 
„unirea face puterea", dar mai ales 
pentru că afirmarea unui drept sa
cru e concepută acum în numele în
tregului popor român. în acest sens 
George Bari țiu scria în 1844 că 
„unirea națională, frumoasa deviză 
ce răsună din toate părțile și deș
teaptă duhurile cu putere multă" 
este aceea care „insuflă pe întreaga 
nație pentru apărarea libertății și 
a neatârnării sale". Nicolae Bâl- 
cescu reda cu claritate scopurile ur
mărite în luptele anului revoluțio
nar, atunci cînd explica, în 1850, 
că dezvoltând „progresiv revoluția 
din 1821, programul din 1848 s-a 
întemeiat pe dreptul nostru la au
tonomie... O dată înfăptuită aceas
tă revoluție, ne mai rămîneau de 
făcut alte două revoluții : o revo
luție pentru unitatea națională și, 
mai târziu, pentru independența 
națională, ca în felul acesta națiu
nea să reintre în posesia deplină a 
drepturilor sale naturale".

Expresie eminentă a gîndirii po
litice românești din perioada pre
gătitoare a independenței de stat, 
opera lui Nicolae Bălcescu afirmă 
necesitatea istorică a dobîndirii 
neatârnării, condiție a libertății de
pline a poporului în sensul revo
luționarilor de la 1848. „Revoluția 
viitoare, scria marele luptător, nu 
se mai poate mărgini a voi ca ro
mânii să fie liberi, egali... Ea nu se 
va mai mărgini a cere libertatea 
dinlăuntru, care este peste putintă 
a dobîndi fără libertatea dinafară, 
libertatea de sub dominarea străi
nă". Luptând pentru crearea arma
tei naționale a cărei glorie stră
veche o evocă în studiile despre 
Puterea armată în cele două prin
cipate, Bălcescu afirma că indepen
dența avea să fie cucerită cu ar
mele, pentru că „libertatea națio
nalităților nu poate veni de la 
curțile împărătești și din mila im- 
pilatorilor și a despoților, ci numai 
dintr-o unire strînsă a tuturor ro
mânilor și din ridicarea tuturor 
împreună".

sînge" ; Ion Ionescu de la Brad de- 
clarînd: „mă fălesc cu nația mea ro
mână care în sfîrșit a rupt și ea 
lanțurile ce o țineau ferecată“ și 
afirmînd legătura indisolubilă din
tre cucerirea independenței și pro
blema socială; Dimitrie Bolinti- 
neanu înfățișînd în 1869 toate idea
lurile poporului într-un adevărat 
program : ,,o națiune trebuie să facă 
sacrificii pentru interesele generale, 
să iubească limba, literatura, isto-

ria sa, gloria sa, neatîrnarea sa, să 
onoare trecutul, să lucreze pentru 
viitor" ; Simion Bărnuțiu procla- 
mînd că „maiestatea (suveranitatea) 
poporului român e însăși potesta- 
tea supremă ceea ce se cuvine lui 
și numai lui în toată întinderea 
teritoriului său, a indivizilor săi, a 
scopurilor și negoțiilor sale națio
nale".

Pe aceste idei înaintate despre 
independență, Bălcescu a fundat și 
prima expresie a politicii externe a 
statului român independent și su
zeran : „Principiul nostru politic 
este simplu — spune el — : respec
tul, recunoașterea, egalitatea și so
lidaritatea naționalităților".

înfăptuită pe cîmpurile de bătă
lie, prin jertfa celor mulți, a căror 
dragoste de libertate s-a revărsat 
acolo pînă la dăruirea de sine, in
dependența a însemnat încheierea 
unei lupte seculare. împlinirea ve
chilor aspirații a continuat să stă
ruie apoi în conștiința generațiilor 
următoare, care au purtat lupta 
mai departe, chemate fiind la noi 
izbînzi de pilda eroilor al căror 
chip îl regăsim azi nu numai în 
muzee sau în paginile studiilor de 
istorie, dar și în opera acelora 
care, în vers sau în muzică, cîâl- 
tuind piatra sau mînuind culorile,
— ca un Nicolae Grigorescu, Va- 
sile Alecsandri sau George Coșbuc
— au exprimat permanențe 
conștiinței românești.

0 Teatrul de operă și balet : COPPELIA — 11, 
M-ME BUTTERFLY — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 10,30, PAGANINI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : O FEMEIE CU BANI — 16, REGELE MOARE
— 20, (sala Studio) : 1NTÎLNIRF, CU ÎNGERUL — 
10, CASTILIANA — 15. PATIMA ROȘIE — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : UN HAMLET DE PRO
VINCIE — 10,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
— 15,30, INSULA — 20.
0 Teatrul „I ucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : PROCESUL HORIA — 
10. D-ALE CARNAVALULUI — 15,30, UN TRAM*- 
VAI NUMIT DORINȚA — 20, (sala din str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 10, 
CANDIDA — 15,30, FII CUMINTE, CRISTOFOR !
— 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 10. AU FOST ODATĂ... 
DOUA ORFELINE — 15,30, PATIMI — 19,30, (sala 
Studio) : SCAUNELE — 10,30. ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL — 16. SONET PENTRU O PĂPUȘĂ 
— 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JU
PITER — 20.
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 10,30, 
INCIDENT LA VICHY — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA 
TARE — 10, CORIGENTĂ LA DRAGOSTE 
mieră) — 18,30.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și
matografică „I. L. Caragiale" : NĂPASTA — 10, 
PASSACAGLIA — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala'din Calea Victoriei): 
TIGRIȘORUL PETRE — 9 ; PUNGUȚA CU DOI 
BANI — 11.
0 Teatrul catiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : 
COLIBRI MUSIC-HALL — 11 ; 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : MAGISTRALA TINEREȚII - 20.
0 Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 10 ;

PUR-
(pre-

cine-

• COPIII LUI DON QUIJOTTE : PATRIA (com
pletare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
REPUBLICA — 9,30 ; 11.45 ; 14,15 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 ; la gră
dină — 19,45, STADIONUL DINAMO — 20. MELO
DIA — 9,30 ; 12,30 ; 15,30 ; 18,30 ; 21 (la ultimele două 
completarea Vizita conducătorilor de partid și de 
stat ai R. P. Bulgaria în Republica Socialistă Ro
mânia).
• ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MARONA : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• SUCCES CHARLIE ! : LUCEAFĂRUL (comple
tare Povestea leului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, GRADINA „DOINA" — 20, FESTIVAL (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
ai R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21 ; la grădină — 20. 
« ROBII : CAPITOL (completare Orizont științific 
nr. 2/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20. BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 ; la grădină — 19,45, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, la grădină — 19,45 (la ultimele 
două completarea Legenda ciocîrliei).
e ZBORUL ÎNTRERUPT : UNION (completare 
Despre noi) — 10,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PODUL — 9 ; 17,45 ; DUMINICA LA ORA 6 —
11.45 ; ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI —
14.45 ; MOARTEA SE NUMEȘTE ENGELCHEN —
20.45 : CENTRAL.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• UNCHIUL MEU : DOINA — 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : 
AURORA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
e SECHESTRATUL DIN ALTONA : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
0 MOARA CU NOROC : VICTORIA — 18,30 ; 20,45. 
0 RIO CONCHOS — cinemascop : MUNCA — 9,30 ; 
11,45, DACIA (completare Acul) — 8,45—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
0 VIAȚA PARTICULARA — cinemascop : FLA
CĂRA — 10 ; 12.
« BUCĂTĂREASA : FLACĂRA — 17,15 ; 19,15, ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Te ur
mele lui 1907) — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 13 ; 20, MOȘILOR 
(completare De la atom la cristal) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 FALSTAFF — cinemascop : FLOREASCA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 STRĂINUL — cinemascop (ambele serii) : CO- 
TROCENI — 18.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LUMINA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR 
(ambele serii) : MUNCA — 17.

cincmascop

„PROCESUL

HORIA

cinema
La Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra

Viitorii orhiteeji —în prezent studenți în anul I la Institutul de arhitectură „Ion Mincu" — în 
practică la Muzeul Satului Foto : M. Cioc

Pe scena Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1 se re
prezintă în continuare piesa 
„Procesul Horia" de Al. Voitin 

■ în regia și decorurile artistului 
emerit Liviu Ciulei.

Semnificația adîncă a răs
coalei, confruntarea lui Horia 
cu anchetatorul Iancovich, le
gatarul împăratului, triumful 
moral al celor trei eroi care 
i-au condus pe iobagii răscu- 
lați, iată cîteva dintre ideile 
piesei.

Din distribuție fac parte : 
Octavian Cotescu, în rolul lui 
Horia, Fory Etterle, în cel al 
contelui Iancovich ; George 
Mărutză în rolul lui Melyna- 
dos ; Ion Besoiu, în Cloșca ; 
Dumitru Onofrei în Crișan. în 
alte roluri : Cornel Coman, Pe
tre Vasilescu, Gheorghe Opri- 
na, Dan Damian și alții.

Viitoarele reprezentații vor 
avea loc duminică 7 mai la 
orele 10, și duminică 14 mai, 
orele 10 și 15.

In premieră 
drama istorică

„Luceafărul"
Cunoscuta dramă istorică 

„Luceafărul" de Barbu Ștefă- 
nescu Delavrancea va fi repre
zentată în premieră, simbătă 
13 mai, ora 20, la sala din 
b-dul Schitu Măgureanu (Po
dul Izvor) de Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra". Piesa evo
că figura domnitorului Petru 
Rareș, conflictele sale cu bo
ierimea, strădania lui de a fi 
un urmaș demn al tatălui său, 
Ștefan cel Mare.

Interpreți: alături de Petre 
Gheorghiu, în rolul lui Petru 
Rareș, distribuția reunește ac
tori cunoscuți ai Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", 
printre care Ștefan Ciobotă- 
rașu, George Mărutză, Gina 
Petrini, Lucia Mara, Ion Be
soiu, Dan Damian, Mircea Baș- 
ta, Aurel Cioranu, Jean Reder, 
Dorin Dron, Gheorghe Oprina.

Regia spectacolului este sem
nată de Ion Cojar. decorurile 
aparțin lui George Ștefănescu, 
ial’ costumele Sandei Mușa- 
tescu.

concerte

tv 9,00 — Ora exactă. Cum va fi vremea, astăzi ? 
9,02 — Gimnastica de dimineață. 9,10 — Emisiune 
pentru copii și tineretul școlar : Filmul serial : 
Meteor XL — 5 ; Recreația mare ; Joacă fetei și 
flăcăi. 10,45 — Emisiune pentru sate. 12,15 — Con- 

... cert simfonic. Cîntă orchestra simfonică a Filarmo
nicii de Stat „George Enescu". Dirijor : Mihai Brediceanu. Solistă : Alicia de Larroca. în 
program : Concertul pentru pian și orchestră în la minor de Robert Schumann. 15,00 — 

■ otbal : Steaua-Universitatea Cluj ; Rapid-Steagul Roșu Brașov. Transmisiune de la Sta
dionul „23 August". 18,30 — Magazin 111. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,45 — Cîntare 
partidului — recital de versuri. 20,00 — Documente de piatră : „Plecat-am nouă din 
Vaslui..." — film, producție a Studioului de Televiziune București. 20,30 — Muzică ușoară 
românească în primă audiție. Concert cu premii susținut de orchestra de estradă a Radio- 
televiziunii dirijată de Sile Dinicu. Transmisiune din Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii. 22,30 — Telesport. 22,45 — Ritm și melodii de muzică ușoară — film muzical (R. D. 
Germană). 23,05 — Telejurnalul de noapte. 23,25 — închiderea emisiunii.

0 BUMERANGUL — cinemascop : GIULEȘTI (com
pletare Petrol) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 OASPEȚI DE IARNA — MAMA LUI ADRIAN — 
ÎN TAINIȚELE MUZEULUI — FABRICA DE ÎM
PACHETAT FUM — TENSIUNE ÎNALTĂ LA BE
CHET — ISTORIA UNUI MANUSCRIS — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT AI 
R. P. BULGARIA ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : EX
CELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,30 ; 20, FERO
VIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15 (Ia ambele 
completarea Vizita conducătorilor de partid și de 
stat ai R. P. Bulgaria în Republica Socialistă Româ
nia), MODERN (completare Tinerețe. A 45-a aniver
sare a U.T.C.) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 14 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea Proiecte), 
FLAMURA (completare Comoara din Panagjurist) 
— 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : GRĂDINA „EXPO
ZIȚIA" — 20.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : VITAN (completare 
Laptele) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. la grădină — 20.
0 DACII — cinemascop : BUZEȘTI (completare 
Pallady) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20, PACEA 
(completare Arsura) — 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA — 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,30. 
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE: POPULAR (completare Succesul) — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA (completare Autobio
grafia) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 DIMINEAȚA DEVREME — cinemascop : RA
HOVA (completare Perspectiva în pictură) — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 LENIN ÎN POLONIA — cinemascop t VOLGA 
(completare „Dezvoltarea științei în România") —
9.30 ; 11,45 : 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS : DRUMUL SĂRII 
(completare Probleme) — 15,30 ; 18 ; 20.
e 1NT1LN1RE LA ISCHIA — cinemascop : LIRA — 
9,30 ; 11,30
0 EVADARE ÎN TĂCERE — LIRA (completare 
Muntele) — 17,30 ; 19,30.
e MARILYN — cinemascop : COTROCENI (comple
tare Scrisoare din Germania) — 9 ; 11.
0 THErESE DESQUEYROUX : UNIREA — 10 ; 12 ; 
la grădină — 20.
0 PRIMUL AN DE CĂSNICIE — UNIREA (comple
tare Umbra) — 18 ; 20.
0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ : PROGRE
SUL — 10,30 ; 15,30.
0 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : FE
RENTARI (completare Surîsul sfinxului) — 15,30 ; 
18 ; 20.

PE
DE SCURT-METRAJ

vestigiilor rămase și astăzi, 
vreo două planuri „masă de 
cărturar" (cu luminări și 
pană), cîteva pagini ale ma
nuscrisului lăsat de sibianul 
care plănuia rachete cu pa
tru secole în urmă, ilustra
ții animate — acestea for
mează aproape tot filmul 
conceput strîns, elocvent. 
Tot tradițional, dar mai 
șters, fără a ști să zgîndă- 
rească curiozitatea, deși sli

de

mai — Ora Spaniolă — Giani 
Schicchi; simbătă 13 mai — 
Trubadurul; duminică 14 mai 
ora 11 — Bărbierul din Sevilla; 
duminică 14 mai seara — Ca
valeria Rusticana — Paiațe, 
spectacol extraordinar cu con
cursul sopranei Ștefania Mol
dovan IR. P. Ungară) in rolul 
Santuzza și al tenorului Vasili 
Treteak (U.R.S.S.) in rolul Ca- 
nio.

Duminică, la ora 11, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu" prezintă la 
Ateneu, sub bagheta dirijorului 
francez Jean Perisson, uvertura 
„Egmont" de Beethoven ; Con
certul pentru vioară și orchestră 
de Bruch. Solist : Stefan Gheor
ghiu ; simfonia ..Mathis der 
Mahler" de Hindemith.

La sala mică a Palatului, la 
ora 10,30, Filarmonica de stat 
„George Enescu” organizează 
un concert educativ pentru 
elevi pe tema „Muzica contem
porană". Conferențiar : Liviu 
Glodeanu.

Filarmonica 
Liceul .,Mihai 
cert educativ 
tema „Din cîntecele si dansu
rile popoarelor". Conferențiar : 
Vasile Cristian.

mai prezintă la 
Viteazul" un con- 
pentru elevi, pe

în prima săptămîna a fie
cărei luni, cinematograful 
„Timpuri Noi" ne-a obiș
nuit, de un timp, să ne pre
zinte un program de scurt- 
metraje românești — filme 
programate apoi și pe ecra
nele altor cinematografe. I- 
nițiativa începe să devină o 
bună tradiție și dacă nu-i 
putem încă prevedea toate 
rezultatele și consecințele, 
ceea ce apare totuși evident 
de pe acum este că produc
ția noastră de scurt-metrâje 
poate susține periodic pro
grame interesante, variate, 
concludente pentru preocu
pările unor cineaști al căror 
nume s-ar cuveni să fie, pe 
drept, la fel de cunoscute 
ca și al confraților lor care 
lucrează în domeniul lung- 
metrajului artistic. Dar pen
tru a schimba situația, mai 
sînt destule de făcut. în a- 
fară de revistele „Cinema" 
și „Contemporanul" cele
lalte publicații discută spo
radic problemele scurt-me- 
trajului românesc, tendințele 
și stilurile ce le manifestă, 
succesele și insuccesele sale.

Programul la care ne re
ferim în rîndurile de față 
înmănunchează producții ale 
studioului „Alexandru Sa
bia". Meritul regizorului 
Ion Moscu este de a fi reali
zat un film-anchetă ce dez
bate o problemă deosebit de

stringentă : combaterea can
tităților imense de praf răs- 
pîndite pe coșurile fabrici
lor de 
orașe, 
fidel 
pentru 
declarațiile celor responsa
bili de rezolvarea ei și le 
confruntă într-o succesiune 
logică. Deși dificultățile li
nei asemenea anchete cu 
obiectivul se resimt (nu tot
deauna imaginea acoperă și 
ilustrează comentariul, exis
tă planuri reluate de prisos), 
filmul „Fabrica de împa
chetat fum" este viu, tre
zește atenția, ne face să 
urmărim cu interes demons
trația. Conferind o indiscu
tabilă autenticitate și pros
pețime documentarului, pro
cedeele „cine-verito“-ului 
sînt într-adevăr utile cînd 
servesc un scop major. Alt
fel, aplicate în sine, ca o 
dovadă de abilitate profe
sională dar limitîhdu-se la 
o înregistrare superficială și 
întâmplătoare a vieții, nu 
mai stârnesc nici măcar cu
riozitate. Cineaștii noștri le 
folosesc în diferite direcții, 
ancheta 
tre ele. 
filmul
Alex. Sîrbu) unde „cine.-ve- 
rite-ul" era folosit pentru 
surprinderea unei atmosfere 
umane, fără a o deranja,

ciment din diferite 
Pelicula înregistrează 
probe convingătoare 
gravitatea situației,

fiind doar una din- 
Recent am văzut 
„Proiecte" (regia : .

pentru înregistrarea unor 
reacții spontane. Dar dacă 
partea a doua (examenul) 
era pătrunzătoare, captivan
tă, prima (pregătirile) că
deau în cursa pitorescului 
de suprafață, subliniat de 
un comentariu muzical 
facil.

Autoare a unor anchete 
sociale care s-au bucurat de 
un larg ecou, Florica Hol- 
ban s-a gîndit să facă un 
reportai despre familiile nu
meroase, despre fericirea 
părinților cu numeroși co
pii. A intrat prin mai multe 
case, a luat scurte inter
viuri, a fixat imagini calde 
ale vieții de familie. O idee 
generoasă, actuală, care mi 
s-a părut pe alocuri estom
pată de intervenția prea vi
zibilă a regiei în ce privește, 
de pildă, intrările în cadru. 
De asemenea, cred că filmul 
ar fi ciștigat dacă s-ar fi 
concentrat în mai mare mă- ' 
sură asupra „Mamei lui A- 
drian" și copiilor ei, care-i 
dă titlul și totuși rămîne 
prea puțin pe ecran.

„Istoria unui manuscris" 
este gîndit de regizorul Ni
colae Otrocol după modele 
obișnuite, dar este bine gîn
dit, imaginile sînt sugestive, 
au o cursivitate limpede și 
se urmăresc cu plăcere. 
Cîteva stampe cu Sibiul 
medieval, cîteva imagini ale

biectul nu-i cunoscut 
oricine (dar un film nu se 
poate baza pe asta), mi s-a 
părut a fi documentarul „în 
tainițele muzeului", realizat 
de Silvia Armașu. Poate era 
necesar să depășească un a- 
numit mod de prezentare 
strict „popularizată" care, de 
fapt, nici nu poate epuiza 
aspectele muncii de restau
rare din muzee.

Interesul științific se 
liază uneori cu poezia 
văluitoare a imaginilor, 
în ultimul film al lui 
Bostan 
Păsări acvatice din 
Europei și Asiei vin să ier
neze la noi, pe țărmul Mă
rii Negre. Pelicula fixează 
în culori superbe viața lor 
cotidiană de la sosire pînă 
la plecare. Și deodată, se
sizăm în acel freamăt alb 
de aripi, desfășurat printre 
valuri înspumate, lupta con
tinuă pentru existență a u- 
nor ființe delicate, lipsite 
de apărare. Caligrafia dina
mică, imaculată a acelor 
trupuri fragile înseamnă 
perpetuarea speciei, căuta
rea hranei, înfruntarea duș
manilor — reacții grave și 
vitale care încarcă imagi
nile de o infinită și discretă 
emoție. Poezia spațiului miș
cător, de mare și cer, care 
se confundă într-un albas
tru diafan, poezia anotim
pului și orelor, poezia fiin
țelor și naturii, transparentă

a- 
în
că 

Ion 
„Oaspeți de iarnă", 

nordul

și concretă, trăiește în plas
tica vibrantă a acestui film.

Prin comparație, poemul 
vizual „Tensiune înaltă la 
Bechet", realizat de Mirel 
Ilieșu, se situează în zona 
unei poezii elaborate lucid, 
ținînd de o transfigurare 
specific cinematografică 
prin unghiuri insolite, miș
cări de aparat, racorduri, 
montaj arhitecturat cu in
sistență. Și filmul lui Bostan 
și cel al lui Ilieșu sînt in
contestabil poetice, fiecare 
în felul său. Unul este mai 
discret, celălalt mai violent 
în efecte, primul este mai 
„natural", al doilea construit, 
orchestrat rotund, unitar. A- 
cesta din urmă ne aminteș
te, ca formulă, de clasicul 
Joris Ivens și „Podul" său 
din 1928... Este de semna
lat aici, cred, pericolul unei 
formule uniformizante care 
mizînd, insistând pe efecte 
exterior cinematografice, es
camotează într-o măsură 
specificul viu al celor înfă
țișate. Poate este o impresie, 
dar considerînd o serie de 
filme mai vechi sau mai noi 
consacrate actualității (de la 
„Spre cer", și „Petrol" pînă 
la „Scoica" și „Tensiune 
înaltă"), ceea ce le unește 
mi se pare a fi nu atît o 
modalitate organică, pro
fundă, cît o manieră aplica
tă arbitrar.

Programele de scurt-me- 
traje de Ia „Timpuri Noi" 
pot prilejui discuții fruc
tuoase între creatori, critici 
și public. Vizionarea aces
tor programe lunare de 
scurt-metraje românești in
vită la meditație asupra ți
nui sector al creației noas
tre cinematografice care 
ne-a adus și e capabil să ne 
aducă și în viitor numeroa
se satisfacții.

Ion CAZABAN
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SCINTEIA duminică 1 mai 1967
IS!

Sîmbătă a sosit în Capitală, în
tr-o vizită neoficială. Maiestatea Sa 
Mahendra, regele Nepalului, îm
preună cu Maiestatea Sa regina 
Ratna, prințul Gyanendra și prin
țesa Shova.

în întîmpinarea oaspeților, pe 
aeroportul Băneasa se aflau Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, împreună cu soția, 
Ludovic Takacs, membru al Con-
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siliului de Stat, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general maior Constantin 
Popa, alte persoane oficiale ro
mâne.

★
Seara, oaspeții au asistat la spec

tacolul cu opera „Traviata", pre
zentat de colectivul Teatrului de 

. Operă și Balet din Capitală.
(Agerpres)

VIZITELE MINISTRULUI AFACERILOR
AL SUEDIEIEXTERNE

Sîmbătă dimineața, ministrul a- 
facerilor externe al Suediei, Tor
sten Nilsson, însoțit de Eduard Me- 
zincescu, ambasadorul României la 
Stockholm, a plecat într-o vizită 
în regiunea Dobrogea. Oaspetele 
ieste însoțit, de asemenea, de am
basadorul Suediei la București, Olof 
Gustav Bjurstrdm, și de alte per
soane oficiale suedeze.

în cursul dimineții, oaspeții au 
făcut o vizită președintelui Comi
tetului execuiiv al Sfatului popular 
al orașului Constanța, Petre Nico
lae, care le-a înfățișat realizările 
obținute în ultimii ani în dome
niul dezvoltării orașului și a sta
țiunilor de pe litoral. Ministrul 
'suedez s-a interesat de numărul tu

riștilor străini care își petrec con
cediul pe litoralul românesc al Mă
rii Negre și de condițiile cele sînt 
asigurate.

In continuare s-a făcut un popas 
la stațiunea de cercetări hortiviti- 
cole Murfatlar. 
felicitat colectivul stațiunii pentru 
calitatea produselor obținute.

★
După-amiază a fost vizitat Mu

zeul regional de arheologie Do
brogea.

Seara, președintele sfatului popu
lar al 
onoarea ministrului afacerilor 
terne al Suediei un dineu la Ca
zinoul din Constanța.

(Agerpres)

Torsten Nilsson a

orașului a oferit în
ex-

invitația ministrului apărării
- - ■ mareșal 

Mai’iăn Spvchalski, o

La 
naționale a R. P. Polone, 
al Poloniei, ' ~ .
delegație militară, ,îh frunte cu ge- 
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul

forțelor armate ale Republicii .So
cialiste România, va face o vizită 
prietenească în Polonia,' în-a dotia 
decadă a acestei luni.-

nieră Motru, precum și orașul mi
nerilor de aici.

In cursul aceleiași zile, delegația 
Nicolov 

popu- 
> ‘"Rn- 

zită la Comitetul regional Galați 
al P.C.R., unde a lost primită de 
Constantin Dăscălescu; prim-secre- 
tar al comitetului regional, și Mi
hai Nicolae, președintele sfatului 
popular regional. —

Sîmbătă, delegația de activiști de 
partid, și. de stat din regiunea 
Vrata, condusă de Crăstiu Eftimov, 
secretar al Comitetului regional bulgară, condusă de Ivan 
Vrața al Partidului Comunist Bill- Beșev, președintele Sfatului

' gar,'sosită în țară cu. prilejul celei Iar î'egidhsii P&vna, a făcut o 
de-a 90-a aniversări a cuceririi in
dependenței- de stat a țării noastre, 
a vizitat șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație de la Por
țile. de Fier. în continuare, dele
gația, a vizitat întreprinderea mi-

Cronica
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

a 6 mai, ministrul afacerilor ex- 
„ /ÎȘie, Corneliu Mănescu, a primit 
în audiență pe Rogelio Rafael 
Tristany, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de a- 
creditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Argentina în Republica 
Socialistă România.

TRATATIVELE 
ROMANO-DANEZE 

PENTRU PARAFAREA 
ACORDULUI CULTURAL 

ÎNTRE ROMÂNIA ȘI REGATUL 
DANEMARCII

între 3 și 5 mai au avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe tra
tativele româno-daneze în vederea 
parafării Acordului cultural între 
Republica Socialistă România și Re
gatul Danemarcii.

La 6 mai acordul a fost parafat 
— din partea română de Gh. Plo- 
ieșteanu, ministru plenipotențiar, 
direpțor în M.A.E., iar din partea 
daneză de Mogens Warberg, mi
nistru plenipotențiar, director în 
M.A.E. al Danemarcii.

★

In urma tratativelor purtate de 
întreprinderea românească de co
merț exterior „Metalimport" cu or
ganizația „Promsîrioimport“ dip 
Moscova, a fost contractat exportul 
în Uniunea Sovietică a 64 500 tone 
de țevi petroliere. S-a încheiat de 
asemenea o tranzacție comercială, 
care prevede importul din această 
țară a 160 000 tone țagle pentru 
țevi. Cp același prilej s-a mai sta
bilit și pn contract în cadrul ope
rațiunilor de schimburi și prelu
crări pentru exportul in Uniunea 
Sovietică a 61 000 de tone tablă 
groasă.

vremea
3SSO

Timpul probabil pentru 8, 9 și 
10 mai : Vreme în general căl
duroasă, cu cerul temporar no- 
roș, Vor cădea ploi locale înce- 
pind din vestul țării. Vint slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 
și 15 ■ grade, iar maximele între 
16 și 26 de grade. în București : 
Vreme călduroasă, cu cer va
riabil. favorabil ploii slabe spre 
sfirșitul intervalului. Vint slab, 
pînă la potrivit.

r*

(Agerpres)

întreprinderea ,,Metalimport* a 
încheiat recent și alte contracte, 
care prevăd importul din R.F. a 
Germaniei a 1 000 de tone tablă 
subțire laminată la rece, 257 tone 
bandă laminată la rece din Franța, 
403 tone tablă inoxidabilă din Sue
dia, 39 km cablu de control și te
lefonic din Belgia și altele.

(Agerpres)

Sîmbătă s-au desfășurat în conti
nuare în întreaga țară numeroase 
manifestări consacrate celei de-a 
90-a aniversări a cuceririi indepen
denței de stat a țării noastre și Zi
lei victoriei asupra Germaniei hitle
riste.

Giurgiu — unul din primele orașe 
dunărene care au intrat în viitoarea 
războiului pentru neatîrnare — a 
găzduit o adunare festivă închinată 
acestor evenimente. Ca semn al 
prieteniei frățești dintre popoarele 
român și bulgar — prietenie cimen
tată și în focul luptelor purtate în 
1877 pe teritoriul Bulgariei — la a- 
dunarea festivă a participat și o de
legație a Comitetului regional Ruse 
a Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de Petar Danailov, prim-se- 
cretar.

Despre semnificația zilei de 9 Mai 
a vorbit Vasile Mateescu, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al regiunii București.

La adunarea festivă din sala 
Teatrului de stat din Constanța au 
participat, în afara a numeroși lo
calnici, și o delegație de activiști 
de partid și de stat bulgari din re
giunea Tolbuchin, în frunte cu 
Vîlcan Șopov, prim-secretar al Co
mitetului regional al P.C. Bulgar. 
Despre însemnătatea evenimentu
lui a vorbit Petre loneșcu, preșe
dintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Do- 
brogea.

O delegație a oamenilor muncii 
din R. P. Bulgaria, condusă de 
Ivan Nicolov Beșev, președintele 
Sfatului regional Plevna, a partici
pat și la adunarea ce a avut loc la 
Teatrul muzical din Galați, unde a 
vorbit Mihai Nicolae, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Galați.

La Palatul culturii din Tg, Mu
reș a avut loc o adunare festivă, 
la care au luat parte activiști de 
partid și de.stat, oameni de știință 
și cultură, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile din 
oraș. Despre însemnătatea zilei de 
9 mai a vorbit Branis Ladislau, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii Mu
reș-Autonomă Nțaghiară,

La ..cluburile „Constrictorul" ' șf' 
T.EjM.B., la Fabrica de blănuri și 
Direcția regională de transporturi 
auto Crișaria din Orade^aU-vorbit 
ofițeri superiori, profesori, acti
viști de partid și de'stat, veterani 
din războiul antifascist. Biblioteca 
regională din Oradea găzduiește o 
expoziție- cți cărți pe tema „Inde
pendența de stat a României".

Participanții la adunarea festivă 
organizată la cinematograful „Arta" 
din Deva au ascultat expunerea 
făcută de Vichente Bălan, preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa
tului popular regional.

La adunarea festivă de la Tea
trul Național din Cluj a vorbit pre
ședintele Sfatului popular al re
giunii, Clement Rusu. Au partici
pat oameni de știință și cultură, 
muncitori și funcționari, ofițeri din 
garnizoana Cluj, veterani ai lupte
lor antifasciste.

Participanții la adunarea ce a 
avut loc în sala Teatrului de stat 
din Pitești — reprezentanți ai or
ganelor iocale de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile orașului — au au
diat expunerea președintelui Co-

Concursul de admitere
în liceele de specialitate

și școlile profesionale
La concursul de admitere pen

tru liceele de specialitate (indus
triale, agricole, economice) învă- 
țămint de zi se primesc absolvenți 
ai șsolii generale în vîistă pînă 
la 18 ani împliniți în cursul anului 
(1 ianuarie — 31 decembrie 1967), 
indiferent de localitatea în care 
își au domiciliul. Concursul de 
admitere se organizează în două 
sesiuni : sesiunea de vară între 
17 și 27 iunie 1967 și sesiunea de 
toamnă între 1 și 7 septembrie 
1967. înscrierile pentru concurs se 
fac în perioada 1—16 iunie in
clusiv și 15—31 august inclusiv.

La concursul de admitere în 
învățămîntul seral al liceelor in
dustriale și economice se primesc 
absolvenți ai școlii generale sau 
ai altor școli echivalente, indife
rent de vîrstă, care iac dovada 
că sînt încadrați într-o muncă de 
specialitate. Concursul de admi
tere se va desfășura între 1 și 7 
septembrie 1967, iar înscrierile 
pentru concurs se iac în perioada 
15—31 august inclusiv.

Concursul de admitere pentru 
liceele de specialitate, învățămînt 
de zi și învățămînt seral constă 
din probe scrise și orale la limba 
română și matematică din mate
ria claselor V—VIII ale școlii ge
nerale.

La concursul de admitere pen
tru școli profesionale învățămînt 
de zi se primesc absolvenți ai 
școlii generale în vîrstă pînă la 18 
ani împliniți în cursul anului (1 
ianuarie — 31 decembrie 1967). 
Pentru meseriile de ’vînzător ma
gazine sătești și mecanic agricol 
se primesc și candidați pînă la

vîrstg de 25 de ani (în funcție de 
necesități), cu stagiul militar satis
făcut, iar pentru meseria de pădu
rar se primesc numai candidați 
cu stagiul militar satisfăcut. Pen
tru specialitățile oficiant sanitar, 
moașă și soră medicală vîrstă 
minimă de admitere este de 18 
ani, iar pentru specialitatea soră 
pediatră, virsta minimă de admi
tere este de 17 ani.

Concursul de admitere se or
ganizează în două sesiuni : sesiu
nea de vară între 1 și 10 iulie 
1967 și sesiunea de toamnă între 
1 Ș.L.1.0 septembrie 1967. înscrie
rile pentru concurs se fac în pe
rioada 1—30 iunie inclusiv 
15—31 august inclusiv.

La concursul de admitere 
școlile profesionale învățămînt 
seral se primesc muncitori absol
venți ai școlii generale sau ai 
altor școli echivalente, indiferent 
de vîrstă, care fac dovada că lu
crează în producție, în meseria 
pentru care urmează a fi școlari
zați. Concursul de admitere se va 
desfășura între 1 și 10 septembrie 
1967, iqr înscrierile pentru 
curs se fac în perioada 
august inclusiv.

Concursul de admitere 
școlile profesionale, învățămînt de 
zi și învățămînt seral constă din 
probe scrise și orale la limba ro
mână și matematică din materia 
claselor V—VIII ale școlii gene
rale. La școlile profesionale sani
tare, în locul probelor scrise și 
orale la matematică, se dau pro
be scrise și orale la anatomia, 
fiziologia și igiena omului (după 
programa școlii generale).

■V

a Cu
Alan BROWN

ziarist englez

miletului executiv al Sfatului popu
lar regional Argeș, Sandu Constan
tin.

La Biblioteca regională din Iași a 
fost expusă o colecție alcătuită din 
18 mape ce conțin cîteva mii de 
ilustrații extrase din reviste străi
ne care reflectă aspecte inedite ale 
războiului pentru neatîrnare din 
1877.

în sala „Ciprian Porumbescu*' din 
Suceava, în prezența unei asistențe 
numeroase, președintele Comitetu
lui executiv a.l Sfatului popular re
gional, Emil Bobu, a vorbit despre 
însemnă!atea celor două mari eve
nimente din viața poporului nos
tru.

La adunarea festivă a oamenilor 
muncii din orașul Baia Mare, care a 
avut loc în sala Teatrului de stat, 
a luat cuvîntul Gheorghe Pop, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Maramu
reș, care a vorbit despre eroismul 
ostașilor români în războiul de 
independență și contribuția adusă 
de armata română la înfrîngerea 
Germaniei hitleriste.

în mai multe întreprinderi, insti
tuții, cămine culturale și școli din 
Tîrgoviște, Cîmpina, Rm. Sărat, Bu
zău și în alte localități din regiunea 
Ploiești au avut loc adunări, simpo
zioane, montaje literare și alte ma
nifestări. Numeroși tineri și elevi 

-au luat parte la lucrările de între
ținere și înfrumusețare a monu
mentelor ridicate în memoria eroi
lor căzuți în luptă acum 90. de ani 
și în războiul de eliberare a patriei.

în .fața unei: asistențe numeroase, 
prezentă la adunarea de la. Teatrul 
de stat din. Brașov, a luat cuvîntul 
Ion Mărcuș, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular re
gional Brașov.

în încheierea adunărilor, au fost 
prezentate programe artistice sus
ținute de artiști profesioniști'și a- 
niatori, au rulat filme.

★

Sîmbătă la amiază, în sălile Mu
zeului arhivelor statului din Ca
pitală, a avut loc vernisajul expo
ziției „Mărturii despre lupta po
porului român pentru independen
ța (națională", consacrată împlinirii 
a 90 de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României. 

,A'Sîiifr"eS:țiuse>documerrte': originale 
privind lupta împotriva asupririi 
străine în decursul mai multor se
cole, năzuința de libertate și neatîr- 
nare a poporului român, documente 
oglindind acțiunile premergătoare 
proclamării independenței țării 
noastre, eroismul ostașilor români 
în bătăliile de la Grivița, Rahova, 
Plevna și Smîrdan din 1877, precum 
și ecoul internațional al acestor 
lupte. (Agerpres)

pe flăcăii

pentru muncitorii
SHEWSXSaEEțrasnWESSSK®

CUVINTAREA ;

LUI WALDECK

viața intemaționa

Primăvara aceasfa oferă bri
tanicilor perspective inegale, 
pentru că o bună parte din 
speranțele care năpădesc su
fletele oamenilor o dată cu 
schimbarea anotimpului, sini 
umbrite de serioase proble
me economice și sociale.

Marele eveniment econo
mic o'in această perioadă a 
fost prezentarea la începutul 
lunii aprilie a noului buget. 
A existat speranța că, după 
„înghețarea" și restricțiile im
puse vara trecută, care au a- 
fectat toate sectoarele eco
nomiei, în bugetul de anul a- 
cesta impozitele vor deveni 
mai ușoare, că acestea nu vor 
mai greva asupra veniturilor 
populației, a însăși nivelului 
de trai. Orice iluzii au fost 
spulberate de raportul pre
zentat în Camera Comunelor 
de către James Callaghan, 
ministrul finanțelor. „Nici o 
schimbare" — aceasta este 
caracteristica principală a 
noului buget. In urmă cu cî- 
ieva săptămîni un nou fapt a 
venit să amplifice neliniștea 
maselor de oameni ai mun
cii. Guvernul și-a anunțat ho- 
tărîrea de a prelungi cu încă 
șase luni politica sa de auste
ritate economică. Aceasfa po
litică impune sacrificii numai 
oamenilor muncii pentru că 
preconizează „înghețarea sa
lariilor" dar nu reușește să o- 
prească creșterea prețurilor. 
Acestea sînt perspectivele 
milioanelor de muncitori, a 
căror măiestrie și sîrguință 
contribuie în fiecare zi la în
mulțirea 
ale țării

Citind 
mineață 
o nouă 
Companii-mamut, permanent 
în căutarea concurenților mai 
mici, restrîng numărul aces
tora. In industria bumbacului 
și a fibrelor sintetice, în cea 
chimică, a ziarelor, peste tot 
are loc același proces. Se aș
teaptă ca industria 
după 
tuată 
treacă 
statului. Muncitorii cer să li se 
ofere posibilitatea ca în con
ducerea industriei lor să poa
tă juca un rol mai important 
decît este dispus guvernul să 
le acorde, sau de cît a fost 
oferit de acesta muncitorilor 
din alte ramuri etatizate. Pe 
de altă parte, serviciile poș
tale și industria telefoanelor

bunurilor materiale 
lor.

ziarul, în fiecare di- 
oamenii află despre 
încorporare amplă.

otelului, 
denafionalizarea efec- 
de conservatori, să 
din nou în proprietatea

din Marea Britanie urmează 
acum să fie scoase din do
meniul serviciilor publice și 
transformate într-un concern 
separat. Scopul urmărit este 
de a le face mai rentabile. 
Muncitorii se tem însă ca 
scopul acesta să nu fie rea
lizai pe seama veniturilor și 
condițiilor lor de viață. In mi
nele de cărbuni introducerea 
pe scară largă a noii tehnici 
automatizate de escavare va 
spori' producția de „diamante 
negre" ale pămîntului. Dar în 
același timp un număr sporit 
de mine este închis. In văile 
carbonifere șomajul crește ra
pid. Sindicatul minerilor con
tinuă 'lupta pentru sporirea 
salariilor. Peste tot întîlnești 
contraste de acest

toate ramurile industriale și 
regiunile țării. Invențiile și in
troducerea tehnologiei noi 
sînt privite de către stăpînii 
industriei numai ca mijloace 
de reducere a mîinii de lucru.

Bugetul pe anul financiar 
următor nu prevede „nici o 
schimbare" nici în domeniul 
militar. Cheltuielile militare 
vor rămîne ca și pînă acum 
la un nivel foarte înalt. Poate 
și mai izbitor este faptul că 
sute de milioane de lire ster
line sînt cheltuite peste gra
niță pentru a fine 
britanici îmbrăcaji în unifor
me peste mări, cu scopul de 
a garanta profiturile aduse de 
petrol, cauciuc, cositor etc.

Nu este deci de mirare a'e 
ce bărbații și femeile din 
Marea Brilanie protestează 
pentru că le sînf „înghețate" 
salariile sau sînt lăsați fără lu
cru. Guvernul a obținut apro
barea parlamentului pentru le
gea cu privire la prețuri și 
venituri, care prevede amenzi 
pînă la 500 de lire dacă se

declară grevă pentru spori
rea salariilor. Desenatorii 
tehnici din întreaga industrie 
navală nu mai sînt primiți la 
lucru de aproape frei luni de 
către patroni pentru că a fost 
organizată o grevă generală 
în sprijinul sporirii salariilor. 
Muncitorii de pe două șan
tiere de construcții din Lon
dra nu lucrează de șase lunjt 
deoarece au organizat o gre
vă împotriva concedierii unor 
muncitori de pe șantiere. Ac
țiunea aceasfa a găsit un larg 
ecou în masele de oameni ai 
muncii, care le-au dovedit so
lidaritatea lor. Patronii ar vrea 
să deschidă șantierele dar nu 
găsesc muncitori dispuși 
înlocuiască pe colegii 
concediați.

Acestea sînt cîfeva din 
jile de început de primăvară 
ale oamenilor muncii din a- 
ceastă țară, cu suficiente bo
gății pentru a putea oferi tu
turor un standard de trai co
respunzător.

Conferință la
DUSSELDORF 6 (Ager

pres). — Sîmbătă, la Dus
seldorf au început lucră
rile Conferinței care va 
dezbate probleme privind . 
necesitatea anulării inter
dicției Partidului Comu
nist din Germania, pre- 

■ cum și lupta împotriva 
ideologiei anticomunis
mului. Inițiatorii Confe
rinței sînt oameni de ști
ință, activiști sindicali,

Dusseldorf ROCHET

la 
participă, de 
parlamentari,

scriitori și alte personali
tăți, printre care pastorul 
M. Niemoller. Alături de 
cetățeni vest-germani 
conferință 
asemenea,
activiști pe tărîm social, 
oameni de știință, juriști 
diii Franța, Italia, Anglia, 
Austria, Danemarca, Bel
gia și alte țări vest-euro- 
pene.

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI

SINDICATELOR
BUDAPESTA 6. — Co-. 

respondentul’ Agerpres, 
A. Pop, transmite : Sîm
bătă s-au încheiat lucră
rile celui 
Congres al 
din R. P. 
Congres a luat 
Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U. 
Participanții au adoptat 
o rezoluție în care se su
bliniază că activitatea

de-al 21-lea 
sindicatelor 

Ungară. La 
cuvîntul

SPORT
A început finala

con-
15—31

Bomba" lui Grigorovici n-a putut străpunge bloca|ul 
dinamovist Foto : M. Andreescu

românească a C. C. E. la volei
© IERI, DINAMO-RAPID 3-0
@ REVANȘA-MARȚI TOT LA FLOREASCA

pentru

Deși așteptat cu legiti- 
ă curiozitate, primul 

meci al celei de-a doua 
iinale românești a „Cu
pei campionilor euro
peni", găzduit ieri de sala 
Floreasca, n-a avut totuși 
darul să entuziasmeze. 
Voleibaliștii dinamoviști 
au învins cu scorul ma
xim : 3—0 (15—13, 15—9, 
15—13). Nimeni nu con
testă desigur faptul că 
protagonistele — binecu
noscutele formații bucu- 
reștene Dinamo și Rapid,

care se știe au avut meri
tul să se întîlnească în 
aceeași postură și în fi
nala de anul trecut a 
C.C.E. — s-au pregătit 
special și intens pentru 
confruntarea de ieri, dar, 
din păcate ceea ce au 
arătat a fost departe de 
nivelul trecutelor lor evo
luții. Remarca are în 
vedere ansamblul parti
dei, în timpul căreia însă 
cei ce au rămas mai mult 
datori sînt rapidiștii. Re
putata formație giuleștea-

UNGARE
sindicatelor trebuie să fie 
îndreptată și pe viitor 
spre îndeplinirea sarcini
lor economice ale țării. 
De asemenea, a fost a- 
doptată o declarație în 
legătură cu p'acea și secu
ritatea europeană.

Bela Blaha a fost re
ales președinte, iar San
dor Gaspar, secretar ge
neral al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

PARIS 6. — Corespon
dentul Agerpres, Georges 
Dascal, transmite : Luîrid 
cuvîntul la încheierea lucră
rilor celor „Două zile de 
studiu ale parlamentarilor 
comuniști" din Franța, Wa'l-" 
deck Rochet secretarul ge
neral al P.C.F., a subliniat; 
că pentru Succesul particjț--1 
lor ele stingă este necesară 
dezvoltarea, atît în parla
ment, cît și în afara lui, a 
unei largi unități de acțiu
ne a tuturor forțelor munci
torești și democratice, pre- 
cum și elaborarea unui pro
gram comun al tuturdr" 
partidelor de stingă. Refțyf ,z 
rindu-se la probleme de po
litică internațională, secre
tarul general al P.C.F. a 
subliniat printre altele că 
„Franța are numai de cîști- 
gat dacă se va menține în 
afara blocurilor militare și 
dacă va stabili legături de ■ 
prietenie și colaborare, ba
zate pe principiile coexis
tenței pașnice, cu toate ță
rile din Vest și din Est^ 
fără nici o discriminare".

în Capitală
(care, la Insistențele clu
bului, a revenit, după cum 
se vede, asupra hotărîrii 
de a se retrage din acti
vitatea competițională...), 
și parțial pe Plocon. In 
schimb, doi oameni de 
bază — Drăgan și Che- 
zan — și-au irosit forțele 
în comentarea ironică a 
greșelilor minore ale ad
versarului, fără să le 
vadă pe ale lor, mult mai 
grave.

Revanșa este programa
tă marți, tot în sala Flo
reasca, începînd de la 
ora 17. Este de dorit ca 
noua confruntare a fina
listelor C.C.E. să ofere 
un spectacol interesant, la 
nivelul prestigiului inter
național al voleiului ro
mânesc.

Și în meciul de marți 
va funcționa același cuplu 
de arbitri — Kettner 
(Cehosloyacia), Lange 
(R. D. Germană) — care 
ieri a condus cu corec
titudine și competență.

Ion DUMITRIU
P.S. — Este regre

tabil că televiziunea 
n-a comunicat nimic 
în legătură cu trans
miterea acestei finale. 
Cu puțin înaintea în
ceperii jocului însă în 
sala Floreasca au fost 
montate camerele de 
luat yederi. Măsură 
desigur binevenită, 
dar ciți dintre tele
spectatori au putut 
afla la timp despre 
transmiterea meciului? 
Nu mulți, în orice 
caz...

DERBI LA HANDBAL

FEMININ
■ F,

Capi- 
bogat

Amatorii de handbal 
tală voi- putea urmări 
program competițional 
meciuri din cadrul campionatelor 
republicane. Iată programul; Te- ; 
ren Giulcști : (de la ora 9,30) ȘcoaT 
la Sportivă nr. 2 București — Con
structorul Timișoara (fem.) ; Rapid . 
București — Universitatea 
șoara (derbiul campionatului femi
nin) ; Voința București — Metalul j 
Copșa Mică (mase.) ; Teren Tint;-'' 
retului (de la ora 11,45) : Universi-". 
tatea II București — Politehnică ' 
lași (fem.) ; Politehnica Bucureștii 
— I.C.F. (mase.) ; Universitatea II 
București — Medicina Tg. Mureș)n 
(mase.) ; Universitatea București — ' 
Rulmentul-Brașov (fem.) ; Steaua 
București — Rafinăria Teleajen 
(mase.) ; Universitatea București — 
Dinamo Brașov (mase.).

din 
un 

cuprinzind >i

jucători 
cadența 
Riposta

reputații el 
și-au găsit 
un moment, 

palidă, a trecut par
că neobservată de dina- 
moviști. Aceștia au avut, 
e drept, scurte perioade 
critice, (in primul și al 
treilea set), dar avansul 
de puncte luat atunci de 
adversar s-a datorat unor 
slăbiciuni proprii.

Ceea ce s-a evidențiat 
în jocul dinamoviștilor — 
care, după victoria de 
ieri, și-au adjudecat pri
mele șanse pentru cîști- 
garea trofeului — a fost 
reușita unor acțiuni de 
atac ieșite din șablonul 
voleiului clasic. în plus, 
ei au subordonat veleită
țile individuale interese
lor echipei, ceea ce desi
gur a contat enorm în ob
ținerea succesului. Din ta
băra dinamovistă s-au re
marcat : Corbeanu și Der- 
zei, Cozonici, Ganciu și 
Schreiber.

Rapidul n-a contat de 
fapt decît pe aportul ace
luiași Horațiu Nicolau

nă, 
nu 
nici 
lor,

Timî- '

CUPLAJ FOTBALISTIC

Astăzi se desfășoară etapa a 
XXII-a a campionatului categoriei 
A la fotbal. în Capitală, jocurile 
se dispută în cuplaj pe Stadionul 
„23 August**, astfel : Steaua Bucu
rești — Universitatea Cluj (ora 15) ; 
Rapid București — Steagul Roșu 
Brașov (ora 17).

în țară au loc meciurile : Uni
versitatea Craiova — Dinamo Pi-., 
tești ; C.S.M.S. Iași — Dinamo,J 
București ; Politehnica Timișoara —■ - 
Farul Constanta ; Petrolul Ploiești,'," 
— Progresul București; Jiul Pe
troșani — U. T. Arad.

Pe scurt de
O ÎNTRE 10 ȘI 14 MAI se va des

fășura la Skoplje (Iugoslavia) Balca
niada de baschet masculin. La com
petiție participă echipele reprezenta
tive ale României, Greciei, Turciei, 
Bulgariei și Iugoslaviei.

9 PE TERENURILE DE LA FORO 
ITALICO din Roma luni încep cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Italiei. La întreceri participă jucători 
si jucătoare din 20 de țări. Alături de 
Tony Roche (Australia). John New
combe (Australia), Jstvan Gulyas 
(Ungaria), Cliff Drysdale (Republica

peste hotare
Sud-Africană), Nicola Pietrangeli 
(Italia), Martin Mulligan (Australia), 
Ken Fletcher (Australia), Al. Metre- 
veli (U.R.S.S.), va fi prezent și com
patriotul nostru Ion Tiriac.

• CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE ATLETISM desfășurat la Minsk, 
cunoscutul atlet sovietic R. Klim a 
aruncat ciocanul la 69,43 m (cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului). Vasili Anisimov a parcurs 400 
m garduri în 51”5/10 (cea mai bună 
performantă europeană din actualul 
sezon).
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Problems

Aviația americană ă în
treprins la 5 mai noi rai
duri asupra Hanoiului, 
prinir-un atac desfășurat 
de 30 de avioane care au 
bombardat în trei valuri 
timp de aproximativ 20 
de minute. in afară de 
cartierul Gia Lam, au fost 
lovite și alte cartiere ale 
orașului situate la numai 
opt kilometri de centrul 
propriu-zis. Printre obiec
tivele economice vizate se 
află uzina mecanică și fa
brici de bunuri de consum. 
Deocamdată nu este cu
noscut numărul victimelor 
și proporțiile. distrugerii. 
Potrivit primelor infor
mații, șapte avioane au

burbiilor Hanoiului 176 de 
bombe. Totodată s-a rele
vat că pentru prima oară 
s-au întrebuințat împotriva 
populației Hanoiului bombe 
cu bile. 52 de bombe mari, 
din cîfe au fost lansate, 
conțineau peste 30 000 de 
mici bombe cu bile. Numă
rul victimelor s-a ridicat în 
această perioadă la 212 
morfi și răniți. In fața parti- 
cipanților la Conferință , au 
fost aduși oameni mutilați 
de bile.

Vă rugăm să denunțați 
în fața întregii lumi faptele 
comise de agresorii ame
ricani împotriva poporului 
nostru, a R. D. Vietnam — 
o țară independentă și su

i 
î

O demonstrație a muncitorilor din Tokio organi
zată in cadrul tradiționalelor acțiuni revendicative 

ale „ofensivei de primăvară"

In cursul serii de sîmbătă trimi
sul special al agenției France 
Presse a transmis din Geneva : 
Negocierile tarifare ale rundei 
Kennedy au ajuns, în această sea
ră, la „un impas, pentru a nu 
spune mai mult". Această situație 
s-a produs în urma „loviturii de 
teatru" a delegației americane. La 
trei -zile Înainte de limita fixată 
penfru realizarea unui acord de 
principiu între Piața comună și 
S.U.A. acestea și-au retras oferta 
de abolire a sistemului „Ameri
can Selling price", obstacol nela- 
rifar impus importurilor de pro
duse chimice din Europa occiden
tală, pe care Piața comună dorea 
să-l vadă suprimat. Delegația a- 
mericană jusfifică aceasta prin „ati
tudinea Pieței comune", care „n-a 
oferit nimic în schimbul suprimării 
lui „American Selling price".

ale sănătății 
in lume ..
Articol scris pentru „Scînteia" de dr. 
M. G. CANDAU, directorul general 
al Organizației Mondiale a Sănătății

în ziua de 8 mai se deschide la Geneva cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății, organi
zată de Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.). Răs- 
punzind solicitării ziarului nostru, directorul general al 
organizației, dr. M. G. Candau, a expus în articolul de 
mai jos cîteva din problemele care vor sta în fața 
acestei sesiuni jubiliare :

fost doborite. Tot vineri 
a fost doborit și un a- 
vion de recunoaștere. 
Numărul total al avioa
nelor doborite pe terito
riul R. O. Vietnam se 
ridică acum la 1859.

Unul din raidurile de 
vineri a avui loc în limp 
ce corespondenții a peste 
25 de agenții și ziare străi
ne luau parte la conferinja 
de presă în legătură cu 
atacurile recente ale avia
ției americane asupra 
pitalei. Alarma s-a 
exact ta ora 16,30,
momentul cînd era prezen
tat un film ce înfățișa ima
gini surprinse la scurt timp 
după un bombardament 
anterior asupra cartierului 
Gia Lam.

Obiectivul raidului la 
pare am asistat vineri l-a 
constituit același cartier 
Gia Lam văzut în film, pre
cum și zone dens populate 
din districtele Dong Ha, 
Dong Anh și Than Tri ce 
aparjin de oraș. După cum' 
au fost informaji ziariștii, 
imediat după reluarea con
ferinței de presă, mulji 
piraji ai aerului au fost 
doborîji.

Președintele Comisiei 
orășenești pentru ancheta
rea crimelor comise de 
americani in Vietnam a 
înfățișat corespondenților 
bucăți, încă fierbinți, din- 
tr-un avion prăbușit dea
supra cartierului în care se 
află și clubul internațional 
unde se ținea conferința 
noastră de presă. Prăbuși
rea și explodarea aparatului 
au fost de altfel văzute de 
noi toți cei care urmăream 
lupta aeriană. După termi
narea bombardamentului, 
frîmbe de fum ce acope
reau toi cerul din partea 
de sud-est a capitalei mar
cau locul obiectivelor a- 
tinse.

In continuare, la confe
rința de presă au fost pre
zentate noi mărturii grăi
toare ale crimelor săvîrșite 
de aviația americană împo
triva populației civile în 
timpul 1 ultimelor atacuri. 
S-a subliniat că numai în 
perioada 24—29 aprilie, 
deci în decurs de cinci zile, 
au fost lansate asupra su

verană — a subliniat 
Nguyen Duc Lac, președin
tele Comisiei orașului Hanoi 
pentru anchetarea crimelor 
comise de americani în 
Vietnam, adresindu-se zia
riștilor străini prezenți la 
conferința de presă. Acestea 
sînt crime la adresa uma
nității, împotriva cărora își 
ridică glasul de condam
nare întreaga omenire iubi
toare de pace.

Președintele R. D. Viet
nam, Ho $i Min, 
sîmbătă Ordinul 
denței, clasa I, 
Armatei populare 
lației din capitala 
noi, pentru victoriile obținu
te în lupta pentru respinge
rea agresiunii americane și 
salvarea națională.

★

Sîmbătă, corespondenți
lor presei străine le-au 
fosf înfățișați frei piloți a- 
mericani ale căror avioane 
au fost doborite în timpul 
raidului de vineri. imbră- 
cafi încă în costume de 
zbor, ei s-au recomandat 
personal : It. colonei James 
Lindberg Hughes, Gordon 
Albert Larson și It. James 
Richard

I 
i

Sînt încă sub impresia demonstrației de 1 Mai 
la care am participat și iu cadrul căreia atit uzina 
noastră, cit și multe alte colective de întreprin
deri din Capitală au prezentat roadele eforturilor 
lor de a. ridica la un nivel tot mai înalt produc
ția, contribuția lor la înflorirea și propășirea pa
triei. Pe tot întinsul României socialiste Oamenii 
muncii, educați dc Partidul Comunist Român iii 
spiritul internaționalismului, și-au proclamat tot
odată solidaritatea cu cei ce muncesc in lumea 
întreagă, cu forțele democratice care luptă îm
potriva imperialismului, pentru pace, libertate și 
progres social.

în aceste zile, gindul meu și al tovarășilor mei 
de muncă se îndreaptă plin de căldură frățească 
spre eroicul popor vietnamez care respinge atacu
rile barbare ale cotropitorilor americani și ridică 
tot mai sus drapelul independenței și unității pa
triei sale.

Mesajul nostru de solidaritate deplină se adre
sează, totodată, forțelor democratice din Grecia. 
In țara aceasta, de care ne leagă vechi relații de 
prietenie, in care au înflorit in antichitate o mi
nunată cultură și civilizație, în care a ars întot
deauna flacăra dragostei de libertate, se petrec 
in prezent evenimente rușinoase pentru trecutul 
poporului grec, pentru secolul nostru. Un grup de 
militari complotiști au pus mina pe putere. Li
bertățile democratice și constituționale au fost 
călcate in picioare. Mii de lideri și membri ai par
tidelor politice, in marea lor majoritate comuniști 
sau membri ai Uniunii democratice de stingă 
(E.D.A.). au fost arestați și sint amenințați cu 
procese infamante și chiar cu sentințe de con
damnare la moarte. Printre ei se află Manolis 
Glezoș, eroul Rezistenței antifasciste, luptător 
bine cunoscut pentru libertatea și progresul po
porului său, pentin cauza păcii in lume.

Sint fapte de care nu poți să iei cunoștință 
fără să te cutremuri de indignare.

Aceleași forțe ultr are acționare și agresive ale 
imperialismului mondial care pîrjolesc pămîntul 
Vietnamului au inspirat lovitura dată la adă
postul nopții democraților greci, intr-o încercare 
de a opri și a întoarce înapoi mersul istoriei. 
Aceasta este o încercare zadarnică. Lumea merge 
înainte. in ciuda rezistenței înverșunate a impe
rialismului și a reucțiunii. Sint. convins că atit 
in Vietnamul eroic cit și in Grecia, unde dom
nește acum o dictatură militară, cauza democra
ției și a progresului social va învinge.

Mă alătur milioanelor de oameni care cer azi 
în lumea intreagă încetarea agresiunii imperia
liștilor americani in Vietnam, încetarea repre
siunii și persecuțiilor împotriva democraților 
greci.

în cursul celei de-a patra ședințe, 
de vineri, a Tribunalului internațio
nal „Bertrand Russell" pentru anche
tarea crimelor S.U.A. în Vietnam au 
depus mărturii mai multe personali
tăți. în expunerea sa profesorul Ga
briel Kolko de la Universitatea din- 
Berkeley (S.U.A.) s-a referit la „bom
bardarea sistematică și deliberată" a 
digurilor și sistemelor de irigație din 
Vietnamul de nord, care urmăresc 
provocarea inundațiilor și a foametei. 
Doctorul japonez Tsetufu Tsurushimo 
a făcut o paralelă între aceste bom
bardamente și distrugerea digurilor o- 
landeze de către aviația nazistă în 
timpul celui de-al doilea război mon
dial. Doi istorici francezi, profesorii

Jean Chesneaux și Charles Fourniau, 
au vorbit apoi despre istoricul inter
venției americane în Vietnam. „Inter
venția americană, a spus Chesneaux, 
este o acțiune deliberată și sistema
tică dc răsturnare politică, militară, 
economică și socială care ar merita cu 
adevărat numele de subversiune".

In cursul ședinței scriitorul Jean 
Paul Sartre a dat citire unui nou me
saj ■ adresat de șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk. Mesa
jul „aduce sprijinul Cambodgiei pen
tru lucrările Tribunalului internațio
nal împotriva crimelor de .război, de
oarece aceste lucrări reprezintă sem
nul unei treziri a conștiinței umane".

Ședință festivă la Berlin 
cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a 
■eliberării poporului german de fascism. 
:Au participat membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G. și alți condu
cători de partid și de stat. A luat cu
vîntul Georg Ewald, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.

Comunicabil cehoslovaco- 
bolyian, publicat la încheierea con

vorbirilor miniștrilor de externe ai celor 
două țări, exprimă neliniștea lor în legă
tură cu situația din Asia de sud-est ; ei 
au analizat influența nefavorabilă pe 
care o are războiul din Vietnam asupra 
situației internaționale generale. Anali- 
zînd problemele întăririi păcii și serm' 
tații în Europa, cei doi miniștri 
exprimat hotărîrea de a sprijini 
nile bilaterale și multilaterale, de 
losi toate posibilitățile care ar 
crea condiții pentru normalizarea
a relațiilor dintre statele cu sisteme so
ciale diferite și colaborarea lor. (Ager- 
pres).

ți-au 
acțiu- 
a fo- 
putea
reală

AT ENA 6. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Ministrul de interne a anun
țat că guvernul a hotărît desfiin
țarea celor 52 de uniuni de auto- 
administrare locală din întreaga 
Grecie. Sarcina acestor uniuni, for
mate din persoane alese, era coor
donarea activității administrative, 
economice și culfurăl-ediicative a 
municipalităților și comunelor. în 
perioada de după răsturnarea gu
vernului Papandreu, aceste uniuni 
au luat parte activă la acțiunile 
organizate pentru apărarea consti
tuției, pentru rezolvarea democra
tică a crizelor politice.

® DIZOLVAREA ORGANIZA
ȚIILOR DE TINERET

într-o ordonanță dată publicită
ții sîmljătă de șeful statului major 
al armatei grecești se anunță di
zolvarea organizațiilor de tineret 
ale tuturor partidelor, relatează a- 
genția France Presse, amintind că 
organizația de tineret„Lambrakis" 
fusese dizolvată la 4 mai.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, cinci persoane au 
fost arestate la Pireu, sub acuza
rea că au răspîndit manifeste anti
guvernamentale.

® „ALĂTURI DE GRECIA 
LUI GLEZOS"

ROMA 6. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : Pro
testul împotriva regimului militar din 
Grecia și solidaritatea cu elementele 
democrate grecești se extind in în
treaga Italie.

„Tineretul din Milano este alături 
dc Grecia lui Glezos" — aceasta era 
lozinca sub care a avut loc o impu
nătoare demonstrație a tineretului mi
lanez. După ce au străbătut, piața 
Domului, demonstranții s-au îndrep
tat spre clădirea Consulatului grec în 
fala căruia au protestat energic împo
triva loviturii <

PARIS. După cum a- 
nunță agenția France 
Presse, „afacerea greacă" 
riscă să răstoarne ordi
nea de zi stabilită pen
tru sesiunea parlamen
tului european (Aduna
rea „celor șase" de la 
Strasbourg) care începe 
la 8 mai. Deși Grecia 
nu este memBfă a comu
nităților vest-europene — 
relatează agenția — ea 
este legată de Piața co
mună prin acorduri de 
asociere. Comisia politică 
a Adunării, întrunită la 
Bruxelles, reacționînd în 
mod viu la evenimentele 
din Grecia, a botărît în 
unanimitate să ridice a- 
ceastă chestiune la apro
piata sesiune. Sprijinită 
de întregul grup al re
prezentanților socialiști, 
comisia politică va cere 
Parlamentului să ia pozi-

ție față de evenimentele 
din Grecia ; pe de altă 
parte, parlamentarii vor 
întreba executivele dacă 
consideră că în actualele 
condiții tratatul de aso
ciere cu 
poate fi 
sigur în 
consideră 
socialiștii 
cum au procedat și 
Adunarea Consiliului eu
ropean de la sfîrșitul I 
lunii aprilie, ca parla
mentul „celor șase" să 
condamne regimul actual I 
de la Atena și să ceară 
restabilirea libertăților 
democratice în Grecia. 
Se așteaptă de asemenea 
ca lovitura de stat din | 
Grecia, deși 
pe ordinea de zi, să 
obiectul unei largi 
bateri politice.

® AJUTORUL MILITAR
S.U.A. SPOREȘTE

ATENA 6 (Agerpres. — „Statele 
Unite sporesc ajutorul militar acor
dat noului regim din Grecia" — scrie 
ziarul „Akropolis". precizînd că în 
cursul acestui an aviația greacă va 
fi înzestrată cu 18 avioane de trans
port americane, de tipul „S-119". 
Ziarul adaugă că S.U.A. intențio
nează de asemenea să livreze Gre
ciei avioane de tipul „S-130", ur- 
mînd ca în cea de-a doua jumătate a 
lunii mai un grup dc piloți greci să 
fie trimiși în S.U.A. pentru a fi in
struiri în vederea zborurilor pe aceste 
aparate.

Cum vede caricaturistul Papas de la ziarul englez „Guardian" evenimentele 
din Grecia...

...Și aceasta este Acropole „leagănul democrației

agențiile de presă transmit
O REPRESIUNILE DIN INDONEZIA

în Indonezia continuă 

campania de represiuni îm

potrivii comuniștilor. Dup* 
cum anunfa ziarul „Angkalan Bersendja-, 

ta", tribunalul din Kalimanfanul de ră

sărit l-a condamnat la moarte pe primul 

secretar al organizației P.C.I. din această 

regiune. Autorită)ile militare din Djakarta 

l-au arestat pe Musaida, președintele or

ganizației din Jawa centrală a P.C.I.

Au luat sfîrșit la Berlin 
lucrările Consiliului Națio
nal al Frontului Național al 
Germaniei democrate i’iin 
cuvîntul rostit de E. Korrens, 
președintele Consiliului. A fost a- 
doptată 1 o chemare către populația 
R. D. Germane de a participa activ la 
alegerile pentru Camera Populară și 
consiliile districtuale. Au fost, de 
asemenea, adoptate un protest împotri
va persecutării ■ elementelor democrati
ce în Grecia și un protest împotriva 
agresiunii americane în Vietnam.

Santiago Carrillo, secretarul 
® general al P.C. din Spania, a sosit la 
H Belgrad, la invitația Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. El 
a avut o întrevedere cu Mialko Todoro- 
vici, secretar al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I.

Cotidianul new-yorkez „World Journal Tribune" și-a 
încetat apariția datorită faptului că n-a reușit să-și atragă un număr 
suficient dc cititori, cît și scăderii veniturilor de pe urma publicității. Născut, 
din fuzionarea lui „New York Herald Tribune" cu alte două ziare, el a avut o 
existentă efemeră de mai puțin de un an. Nete Yorkul rămîne astfel cu numai 3 
cotidiene, față de 12.cîf,e avea acum ,30 de ani.

Sentința de la Accra.Tribu-
. naiul, militar a condamnat doi inculpați 
la moarte și un al treilea la închisoare 
pe 30 de ani în procesul autorilor com
plotului antistatal de la 26 aprilie din 
Ghana (Reuter).

Conferința națională a 
Partidului Comunist din Pa
raguay Care 3 avut 'OC recent a fost 
consacrată pregătirii celui de-al doilea 
congres al partidului, aflat de 30 de ani 
în ilegalitate.

Satelitul britanic „Ariel-3" 
a început să furnizeze informații. Primul 
satelit construit în întregime în .Marea 
Britanie, „Ariel-3", a fost lansat vineri de 
la baza Vandenberg (California).

Cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări a proclamării 
independenței de stat a 
României, 'a Ambasada Republicii 
Socialiste România din Paris a avut loc 
vineri, o gală de ,filme oferită coloniei 
române. A vorbit acad. Andrei Oțetea.

Bilanțul activității Or
ganizației Mondiale a Să
nătății, pe care-1 voi pre
zenta Adunării Mondiale 
a Sănătății, poate să fie a- 
preciat drept pozitiv în- 
tr-un mare număr din as
pectele sale. Dimpotrivă, 
există aspecte unde progre
sele sînt neînsemnate sau 
chiar descurajatoare.

La capitolul realizărilor, 
merită să fie semnalat că 
peste un miliard de ființe 
omenești sînt protejate, 
de aici înainte, față de 
paludism (malarie), dato
rită campaniilor de eradi
care ce s-au încheiat sau 
sînt în curs. Pentru vario
lă, 1967 marchează începu
tul unei campanii mondia- 

‘le de zece ani, care are ca 
scop eradicarea acestei 
boli. Debutul este promiță
tor și problema principală 
consistă în a găsi suficient 
vaccin de bună călitate 
pentru a aproviziona re
giunile bîntuite de aceas
tă maladie, adică Asia de 
sud-est — unde se înre
gistrează peste 70 la sută 
din cazuri — Africa, la 
sud de Sahara și America 
de Sud. Variola este un 
flagel pentru țările unde 
bîntuie și rămîne o gravă 
amenințare pentru regiuni 
ca Europa, care au scă
pat de ea, dar unde este 
reimportată aproape con
stant de către călători.

Peste alte 30 de mala
dii sînt înscrise în pro
gramul de acțiune al 
O.M.S Tn vreo 50 de țări 
mai multe mii de medici 
si tehnicieni au fost an
trenați în aplicarea tehni
cilor luptei antl-tubercu- 
loase. Pentru poliomieli
tă. incidența sa în Ame-, 
rica de Nord. în Europa 
și în Oceania a scăzut la 
cel mai scăzut nivel ob
servat pînă acum : din 
contră, ea crește regulat 
de cîțiva ani în nume
roase țări tropicale — si
tuație cu atît mai îngri
jorătoare, cu cit în me
diul tropical s-au consta
tat unele eșecuri ale vac
cinului viu. Dar cauzele 
acestui fenomen și mijloa
cele de a-1 remedia con
tinuă să fie în studiu.

Cu sprijinul O.M.S. a 
fost organizată o vastă re
țea de centre de 
ță. care înlesnesc 
rile asupra unor 
special maladiile 
(gripa, enteroviroza, trac
homa, variola), maladiile 
parazitare (bilharioza. 
boala somnului), maladiile 
transmise prin insecte, 
maladiile bacteriene, zo- 
onozele (maladiile pe care 
animalele le. transmit la 
om ca turbarea, bruce- 
loza sau febra de Malta) 
Această rețea se preocupă 
în mod deosebit și de 
lupta contra cancerului și 
bolilor cardio-vasculare 
Pentru lupta împotriva 
cancerului, 21 de centre 
de referință din 15 țări 
fac parte din rețea. Lu
crările lor au în vedere

o mare varietate de pro
bleme : oncologie compa
rată, histopatologia leuce- 
miilor, tumorile osoase, o- 
variene, mamare, țesutu
rile măduvei, țesuturile 
odontogene etc. O.M.S.-ul 
susține numeroase și im
portante studii în materie 
de epidemiologie și de 
luptă contra cancerului și 
sprijină cercetarea și for
marea de cercetători. Ac
tivități importante sînt în
credințate noului centru 
internațional de cercetare 
asupra cancerului, recent 
creat de Adunarea Mon
dială a Sănătății, și care 
urmează să se instaleze la 
Lyon.

Enumerarea activității 
O,M.S. face obiectul unui 
volum de peste 200 de 
pagini pe care eu n-aș 
putea să-l rezum aci ; con
sider însă esențial să 
semnalez că problema cea 
mai urgentă și cea mai 
dificilă de rezolvat. ră
mîne aceea a penuriei de 
personal pentru serviciile 
medico-sanitare. Acea-ța 
este, după noi, problep 
cheie a sănătății publ 
în lume și, de aceea, 
ganizația consacră majori
tatea resurselor sale pen
tru îmbunătățirea formării 
de personal sanitar în cea 
mai mare parte din țările 
membre și țările asociate, 
care, la ora actuală, sînt 
în număr total de 127. 
Astfel, ea furnizează pes
te 250 de profesori școli
lor de medicină, de sănă
tate publică și de infir
miere, cărora le lipsesc 
cadre didactice. O.M.S.-ul 
a acordat în continuare 
peste 3 000 de burse de stu
diu medicilor și altor teh
nicieni pentru a dobîndi 
cunoștințele sau experien
ța pe care nu pot s-o ob
țină în țara lor. Acești 
bursieri au plecat să stu
dieze în 88 de țări. în fine, 
formarea personalului au
xiliar rămîne o preocupare 
indispensabilă și O.M.S. 
sprijină multe țări în e- 
forturile lor atît dekț r 
țiale pentru dezvobL. ea 
serviciilor sanitare de 
bază.

Problemele sanitare 
mondiale sînt complicate 
de faptul că țările în curs 
de dezvoltare se află și 
in acest domeniu într-o 
rămînere în urmă, care 
s-a accentuat față de ță
rile avansate din punct 
de. vedere economic Din 
partea unor țări bogate se 
constată o incapacitate de 
a adapta ajutorul finan
ciar sau de alt 
nevoile crescînde ale țâ
rilor în curs de dezvol
tare sau'o lipsă de grabă 
în a face acest lucru. în 
țările care primesc acest 
ajutor unele deficiențe 
administrative și absența 
metodelor naționale de 
planificare sînt printre 
factorii complecși care frî- 
nează dezvoltarea Or. e- 
ficacitatea acțiunii O.MS. 
se bazează în întregime pe 
eficacitatea serviciilor sa
nitare ale țărilor.

Intervenția reprezentantului toman
CARACAS 6 (Agerpres). — La lu

crările sesiunii a 12-a a Comisiei eco
nomice a O.N.U.,pentru America La- 

țara noastră 
o 

condusă de

tină, (C.E.P.A.L.), 
reprezentată 
observatori 
tantul

este 
delegație de 

reprezen- 
permanent al României la 

O.N.U., ambasadorul Gheorghe Dia- 
conescu. Luînd cuvîntul în cadrul 
lucrărilor, reprezentantul român a 
arătat, printre altele, că atît la 
această sesiune cit și la sesiu
nile anterioare ale comisiei a reieșit 
preocuparea centrală a țărilor Ame- 
ricii Latine, orientată în direcția pro
movării unor factori fundamentali ai 
dezvoltării economice cum sînt : in
dustrializarea, planificarea, crearea u- 
nor structuri agrare care să cores
pundă actualelor cerințe ale dezvol
tării economice, cooperarea econo
mică largă pe plan internațional și 
regional. Experiența proprie a țării 
noastre, a arătat vorbitorul, rezulta-

de

tele obținute în ultimii 20 ele ani în 
direcția valorificării multilaterale a 
resurselor naturale proprii au la bază 
tocmai promovarea neabătută a unor 
lsS!n£nei3 factori. Actuala _____  ..

își desfășoară lucrările 
intr-o perioadă 

i rea- - economică 
toate domeniile 
joace un rol crescînd în sprijinirea 
eforturilor pe care le fac țările pentru 
dezvoltarea lor materială și consoli- 
darea independenței lor. România 
este preocupată în permanență să-si 
aducă contribuția la îmbogățirea coo
perării internaționale prin forme și 
metode noi. Astfel, la recenta sesiune 
a Comisiei economice a O.N.U. pen
tru Europa, din inițiativa țării noas
tre s-a adoptat o rezoluție al cărei 
scop este tocmai intensificarea relații
lor de cooperare economică și tel’,, 
nico-științifică.

C.E.P.A.L. sesiune a

in 
internațională 
este menită

care coopera- 
în 
să
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