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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Aii Yata, secretar general al Partidului

Eliberării si Socialismului din Maroc
5
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TEZELE
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
pentru Congresul al X-lea 

al partidului
Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român va analiza 

Activitatea desfășurată de Comitetul Central, de întregul partid, 
de poporul nostru pentru înfăptuirea hotârîrllor Congresului al 
IX°lea în domeniul economiei, științei, culturii, perfecționării vieții 
social-politice, va dezbate șl adopta Directivele privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării 
economiei naționale pe perioada 1976—19'80, va stabili programul 
activității partidului pentru asigurarea în continuare a progresului 
multilateral al societății noastre socialiste.

în spiritul practicii democratice care s-a încetățenit în 
ultimii ani de a consulta masele largi ale oamenilor muncii asupra 
problemelor fundamentale ale politicii partidului și statu
lui, Comitetul Central al Partidului Comunist Român a 
elaborat prezentele Teze pentru Congresul ai X-lea care urmează

că fie dezbătute în adunări șl conferințe de partid, în presă, în 
cadrul organizațiilor de masă și obștești, cu masele largi ale 
populației. Membrii de partid, toți oamenii muncii vor avea astfel 
posibilitatea să-și spună părerea cu privire la activitatea parti
dului, la programul său de viitor, să contribuie la stabilirea 
liniilor directoare ale dezvoltării țării în anii următori. Delegații 
la congres, exercitînd mandatul organizațiilor de partid din care 
fac parte, vor putea exprima opinia membrilor de partid pe care-i 
reprezintă, a tuturor muncitorilor, țăranilor și intelectualilor — 
indiferent de naționalitate — din țara noastră, asupra problemelor 
supuse dezbaterilor. Astfel, programul, hotărîrile pe care le va 
adopta Congresul al X-lea vor fi cu adevărat emanația voinței și 
gîndirii colective a partidului, a poporului, a întregii noastre 
societăți.

In cursul zilei de vineri, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., împreună 
cu tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a în- 
tîlnit cu tovarășul Aii Yata, secre
tar general al P.E.S. din Maroc, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

In cadrul convorbirilor care au 
avut loc cu acest prilej, desfășura
te într-o atmosferă tovărășească 
de prietenie și înțelegere reciprocă, 
s-a procedat la un schimb de ve
deri In legătură cu principalele

probleme ale situației internațio
nale actuale, ale mișcării comunis
te și muncitorești internaționale. 
Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale dezvoltării, în continua
re, a colaborării tovărășești între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Eliberării și Socialismului din 
Maroc. Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit o masă tovără
șească în cinstea oaspetelui.

★
In cursul șederii în țara noastră, 

tov. Aii Yata a vizitat noile con
strucții din orașul București, pre
cum și unele obiective economice.

Renato Bitossi, președinte, Louis Saillant,

secretar general, si Pierre Gensous, 

secretar general adjunct ai Federației 

Sindicale Mondiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, a primit vineri la 
amiază pe Renato Bitossi, preșe
dinte, Louis Saillant, secretar ge
neral, și Pierre Gensous, secretar

general adjunct ai Federației Sin
dicale Mondiale.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost 
abordate unele aspecte ale activi
tății desfășurate de Federația Sin
dicală Mondială, precum și aportul 
pe care îl aduc sindicatele din 
România la acțiunile Federației 
Sindioale Mondiale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Tran Hoai Nam, membru al C.C. al F.N.E.

din Vietnamul de sud

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român are loc în anul jubiliar al celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist — eveniment crucial în istoria patriei — cu prilejul căreia poporul nosbj-â face bilanțul marilor înfăptuiri dobîndite pe dru^\ alismului.M*' su-bătoare națională a eliberării țării readuce în i$?moria tuturor oamenilor muncii evenimentele glorioase petrecute cu douăzeci și cinci de ani în urmă. Unind pe aceeași platformă toate forțele revoluționare, patriotice și democratice naționale, dînd curs puternicului curent antifascist din rîndul poporului, Partidul Comunist Român, în colaborare cu celelalte forțe politice, a organizat și condus insurecția armată de la 23 August 1944, care a dus la ieșirea României din războiul antiso- vietic, la răsturnarea regimului antonescian, la alăturarea țării noastre coaliției antifasciste în lupta pentru eliberarea patriei și zdrobirea Germaniei hitleriste.Poporul român a participat la războiul antifascist cu întregul său potențial militar și material.. Alături de armata sovietică, armata română a luptat cu vitejie pentru alungarea armatelor germane de pe întregul teritoriu al patriei, pînă la lichidarea totală a rezistenței Germaniei hitleriste, pecetluindu-se astfel prietenia trainică dintre cele două popoare.O contribuție hotărîtoare la înfrîngerea fascismului, la salvarea omenirii de pericolul robiei naziste, la eliberarea totală a țării noastre a avut Uniunea Sovietică, care a purtat pe umerii săi greul celui de-al doilea război mondial.Un rol important în înfrîngerea fascismului l-au avut ostașii celorlalte țări aliate, lupta eroică dusă de popoarele cotropite, în frunte cu partidele comuniste, pentru alungarea trupelor naziste invadatoare.Partidul nostru, întregul popor român vor păstra neștearsă amintirea ostașilor români și sovietici care s-au jertfit în războiul împotriva fascismului, a tuturor celor care au luptat pentru apărarea libertății și independenței patriei, pentru înfrîngerea imperialismului german care amenința însuși progresul și civilizația umană.Zdrobirea fascismului în cel de-al doilea război mondial a dovedit încă o dată că nu există pe lume forțe în atare să înăbușe voința de libertate a omenirii, să înge- nunche popoarele hotărîte să-și apere dreptul sfînt de a trăi neatîmate, corespunzător voinței și aspirațiilor lor supreme.Acest sfert de veac a marcat cele mai profunde transformări social-politice din istoria societății românești, împlinirea idealurilor de libertate națională și socială, de bunăstare materială și spirituală a maselor. A fost pentru totdeauna abolită exploatarea omului de către om, au fost lichidate clasele exploatatoare ; socialismul « triumfat definitiv pe pămîntul patriei noastre. Sub conducerea partidului, poporul român a făurit o economie puternică, prosperă, a asigurat avîntul nestăvilit al forțelor de producție, înfăptuind politica de industrializare socialistă, de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de ridicare a nivelului de viață al tuturor cetățenilor patriei.în anul 1968 producția globală industrială a țării noastre a crescut față de 1938 de 14 ori, nivelul producției agricole a sporit de 1,6 ori, iar venitul național s-a ridicat de peste 5 ori. Salariul real s-a mărit de aproape două ori și jumătate. De la preluarea de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare a principalelor mijloace de producție și pînă în prezent, statul a înfăptuit un vast program de investiții pentru dezvoltarea accelerată a economiei Au fost cheltuite, totodată, fonduri însemnate pentru nevoile sociale, pentru lărgirea bazei materiale a învățămîntului, a ocrotirii sănătății, științei și culturii, asigurîndu-se ca toate acest® elemente ale civilizației socialiste să devină bun

al maselor largi ale poporului. în condițiile orînduirii socialiste, poporul nostru a dobîndit largi drepturi și libertăți democratice, posibilități nelimitate pentru afirmarea energiei și forței sale creatoare, făurindu-și, liber și stăpîn pe soarta sa, un viitor tot mai fericit.O cucerire de seamă a regimului socialist a fost înfăptuirea pentru prima oară în istoria țării a deplinei egalități economice, sociale și politice dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, a frăției lor în lupta pentru înflorirea patriei comune.Toate marile succese obținute în aceste două decenii și jumătate sînț rodul muncii eroice, pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului nostru popor care a urmat cu încredere și devotament partidul comunist. în această operă grandioasă clasa muncitoare și-a îndeplinit cu cinste rolul istoric de clasă cohducătoare a societății, dovedindu-și pe deplin spiritul de sacrificiu, capacitatea și consecvența revoluționară. Mersul neabătut al poporului român pe calea socialismului, victoriile sale epocale în făurirea vieții noi, demonstrează justețea liniei politice a partidului nostru, capacitatea sa de a conduce procesul de transformare revoluționară a societății, aplicînd creator, la condițiile țării noastre, adevărurile generale ale marxism-leninismului.
★în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea Comitetul Central al partidului a desfășurat o vastă activitate organizatorică, politică și ideologică pentru conducerea operei de edificare a socialismului, aplicînd creator principiile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării noastre. în scopul realizării programului de dezvoltare a patriei elaborat de Congresul al IX-lea, s-a înfăptuit o gamă largă de măsuri în economie, știință, cultură, învățămînt, în toate domeniile activității de partid și de stat, pentru perfecționarea organizării societății și ridicarea nivelului de bunăstare a poporului, pentru dezvoltarea democrației socialiste, promovîndu-se în toate sferele creației materiale și spirituale un puternic suflu înnoitor.

Partidul și guvernul au înfăptuit cu consecvență linia politicii externe stabilite de Congres, au depus o amplă activitate internațională pentru afirmarea României ca detașament activ al luptei pentru socialism, pentru progres social și.pace, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor țării noastre cu statele socialiste, cu toate statele lumii.Problemele majore ale activității interne și externe a partidului au fost dezbătute în plenarele Comitetului Central, în consfătuirile cu specialiști și oameni ai muncii din diferite domenii, în întîlnirile conducerii de partid și de stat cu cetățeni din toate județele țării. Ele au format obiectul dezbaterilor și măsurilor adoptate de Conferința Națională a Partidului cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, a formelor și metodelor de organizare și conducere a vieții sociale. Măsurile adoptate în această perioadă sînt rodul unor studii și cercetări laborioase, al analizei multilaterale a soluțiilor pentru promovarea noului și înlăturarea a ceea ce este perimat și frînează mersul înainte, pentru fundamentarea științifică a conducerii societății. O caracteristică a modului în care sînt aplicate soluțiile și măsurile privind dezvoltarea societății noastre este experimentarea prealabilă, confruntarea lor cu realitatea, cu practica, cu cerințele obiective ale vieții. Spiritul și metodele de muncă încetățenite de partid în acești ani au creat un cadru favorabil desfășurării activității creatoare, constructive a poporului nostru, premise pentru accelerarea progresului'României socialiste.Ceea ce caracterizează dezvoltarea societății noastre în această perioadă este mersul continuu ascendent, puternicul dinamism al economiei, al întregii vieți social-politice. Au crescut și mai mult forța și coeziunea partidului nostru, unitatea sa de nezdruncinat în jurul Comitetului Central, s-au dezvoltat legăturile sale cu masele celor ce muncesc de la orașe și sate, s-a întărit rolul conducător al Partidului Comunist în toate compartimentele vieții economice, politice și social-culturale.

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit pe Tran 
Hoai Nam, membru al Comitetului 
Central al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
adjunct al șefului delegației F.N.E- 
la Conferința cvadripartită în pro
blema vietnameză de la Paris, care 
ne vizitează țara.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Nguyen 
Duc Van, șeful Reprezentanței Per
manente în România a Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, Tran Hoai Nam a 
înfățișat aspecte din lupta forțe
lor patriotice din Vietnamul de sud 
împotriva agresiunii imperialiste și 
a informat despre evoluția tratati
velor din cadrul Conferinței cva- 
dripartite de Ia Paris. El a adresat 
Partidului Comunist Român, gu

vernului și poporului român, calds 
mulțumiri din partea Frontului 
Național de Eliberare pentru ajuto
rul moral, politic, diplomatic și ma
terial pe care l-au acordat și îl 
acordă poporului vietnamez în lup
ta pentru izbînda cauzei sala 
drepte.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat glas sentimentelor de profundă 
solidaritate și caldă simpatie pe 
care poporul român le nutrește 
față de eroicul popor vietnamez, 
care, cu dîrzenie și abnegație, luptă 
pentru libertatea și independența 
patriei sale.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a exprimat și cu acest prilej 
hotărîrea partidului și guvernului 
nostru de a acorda și în viitor în
tregul sprijin material, politic, mo
ral și diplomatic luptei drepte a 
poporului vietnamez, eforturilor 
depuse de F.N.E. pentru eliberarea 
Vietnamului de sud, pentru înceta
rea războiului și înfăptuirea as
pirațiilor legitime ale maselor largi 
populare.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul Indiei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vineri 
30 mai a.c. pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Indiei

în Republica Socialistă România, 
Shri S. Than, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare. ȚCuvîntd- 
rile rostite, In pag. a 5-a).

PROGRESUL CONTINUU
AL ECONOMIEI NAȚIONALE - 

PREOCUPARE CENTRALĂ A PARTIDULUIContînuînd opera de construire a societății socialiste în patria noastră, în ultimii patru ani eforturile principale ale partidului și statului, ale întregului popor au fost îndreptate spre înfăptuirea sarcinilor Congresului al IX-lea cu privire la dezvoltarea economiei naționale.Bilanțul activității economice, cu un an și jumătate înainte de încheierea cincinalului, este pozitiv. Directivele Congresului al IX-lea al partidului cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 și Directivele cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în anii 1966—1975 se îndeplinesc cu succes.în toate ramurile industriei, îndeosebi în industria energetică, chimie și construcții de mașini, se înregistrează sporuri însemnate de producție. Industria socia>- listă valorifică mai bine resursele țării, realizează o

producție mai complexă, la un nivel tehnic și calitativ mai ridicat, cu o sporită eficiență economică.Pe bază Directivelor Congresului al IX-lea care au subliniat că.agricultura reprezintă, în condițiile țării noastre, un factor de mare importanță pentru întreaga economie națională, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și organizării agriculturii de stat și cooperatiste și pentru întărirea bazei sale tehnico-materiale. Cu toate condițiile climatice nefavorabile din unii ani, producția agricolă a crescut, asigurînd satisfacerea nevoilor economiei naționale.în ace&stă perioadă s-a făcut un efort deosebit în domeniul investițiilor, ceea ce a asigurat dezvoltarea în
(Continuare in pag. a II-a)

Telegrame

Excelenței Sale

RICHARD M. NIXON
Președintele Statelor Unite ale Ameridi

CASA ALBA — WASHINGTON D. C.
Domnule Președinte,
In numele poporului român și al meu personal, adresez calde feli

citări Excelenței Voastre, cosmonauți-lor John Young, Eugene Ceman, 
Thomas Stafford, oamenilor de știință, inginerilor, tehnicienilor, mun
citorilor americani care au contribuit la realizarea remarcabilului pro
gram al cabinei spațiale Apollo-—10 și a modulului lunar, încheind astfel 
cu deplin succes repetiția generală a actului epocal de coborîre a primilor 
oameni pe satelitul natural al Pămîntului.

NICOLAE CEAUȘESCU

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Dragi tovarăși,
Am primit mesajul dumneavoastră de felicitare cu ocazia deschiderii 

cu succes a celui de-al IX-lea Congres Național al Partidului nostru. Vă • 
exprimăm sincere mulțumiri. Urăm poporului român să obțină noi victo
rii în lupta pentru apărarea și construirea patriei sale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
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Comitetului Curtral a8 Partidului Comurast Român 
pentru Congresul al X-lea al partidului

pffrasare din pag. I)ritm susținut a producției, ridicarea economică a unor noi zone și localități, atragerea unor însemnate forțe de muncă în producția industrială.Rezultatele dezvoltării economice se fructifică în creșterea venitului național, în ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii; se vor înfăptui sarcinile înscrise în Directivele Congresului al IX-lea privind mărirea veniturilor reale ale populației. \Trebuie în același timp arătat că în diferite domenii ale construcției socialiste se mențin unele neajunsuri și rămîneri în urmă. în industrie, de pildă, realizările din unele sectoare sînt sub prevederile cincinalului; cheltuielile materiale de producție sînt încă ridicate; intrarea în producție și atingerea parametrilor proiectați la multe obiective se fac cu mari întîrzieri. Sînt, de asemenea, neajunsuri în organizarea muncii în agricultură, în productivitatea și eficiența acestei ramuri e- conomice. Cu toate realizările obținute, lipsuri se manifestă și în comerț și cooperație, în transporturi, în deservirea publică și gospodărirea comunală, în cercetarea științifică, în învățămînt, ocrotirea sănătății și alte domenii.Este necesar, de asemenea, să menționăm că se mai manifestă încă o serie de deficiențe în activitatea organelor de partid și de stat, în munca lor de conducere și organizare a e- conomiei și vieții sociale, în combaterea și înlăturarea fenomenelor de birocratism, superficialitate, ineficiență, în controlul îndeplinirii riguroase a hotărîrilor.Pentru a duce mai departe procesul de edificare a socialismului, de înflorire multilaterală a patriei, partidul va pune și în viitor în centrul activității sale dezvoltarea economiei naționale, a forțelor de producție — temelia trainică a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, condiția . hqtărîtpare a asigurării independenței și suveranității de stat, a propășirii societății noastre. Comitetul Central a elaborat proiectul „Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R. privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980“, cuprinzînd sarcinile și indicatorii de bază ai progresului economic în perspectiva următorului deceniu. în centrul politicii partidului se află preocuparea pentru făurirea unei economii moderne, a unei industrii puternice și a unei agriculturi avansate bazate pe folosirea largă a cuceririlor revoluției teh- nico-științifice contemporane, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de trai al maselor.Continuarea fermă a politicii marxist-leni- niste de industrializare socialistă va constitui pivotul progresului general al societății noastre. Partidul promovează înfăptuirea industrializării într-o concepție unitară și de lungă perspectivă, pornind de la condițiile concrete ale țării, de la experiența acumulată pe plan național și internațional, avînd în vedere necesitatea valorificării mai eficiente a resurselor naturale, precum și participarea mai activă a României la schimbul de valori mondial. Pe baza analizei posibilităților existente și a necesităților economiei, în pas cu evoluția tehnicii noi va continua acțiunea de profilare a producției în fiecare ramură industrială, rea- lizîndu-se produse cu caracteristici tehnico- economice superioare, cu un grad înalt de competitivitate internațională.Principala trăsătură a dezvoltării industriei va fi realizarea în continuare a unor susținute ritmuri de creștere a volumului producției, o dată cu îmbunătățirea structurii acesteia. în proiectul de Directive se prevede că în cincinalul 1971—1975 producția globală industrială va spori cu 50—57 la sută, corespunzător unui ritm mediu anual de 8,5—9,5 la sută. Se va asigura și în viitor prioritate ramurilor hotă- rîtoare — energetica, metalurgia, construcțiile de mașini și chimia — iar în cadrul acestora un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea electronicii, electrotehnicii,'producției de mase plastice și fire sintetice care joacă un rol important în progresul tehnico-științific actual.Se va realiza în continuare dezvoltarea cu precădere a producției mijloacelor de producție, pentru a se crea condiții în vederea reproducției lărgite și înzestrării tuturor ramurilor economice, dezvoltării rapide a întregii economii naționale. Se va urmări totodată asigurarea unor raporturi optime între industria grea și industria bunurilor de consum, în acest scop se va acorda o atenție deosebită dezvoltării și modernizării industriei ușoare și alimentare, diversificării și ridicării calității produselor de larg consum. Creșterea potențialului industrial al țării se va răsfrînge tot mai evident, în mod pozitiv asupra satisfacerii cererilor de consum ale populației.Se va acorda și în viitor o atenție permanentă dezvoltării agriculturii, creșterii contribuției sale la formarea venitului național, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu 

produse agro-alimentare și a industriei cu materii prime, la sporirea resurselor destinate exportului. în acest scop vor fi întreprinse noi măsuri pentru chimizarea, mecanizarea și electrificarea proceselor agricole, pentru intensificarea ritmului de extindere a irigațiilor, pentru utilizarea mai rațională a fondului funciar și a resurselor de muncă din agricultură.Experiența și rezultatele obținute pînă acum au dovedit în mod concludent marele potențial de progres al agriculturii noastre cooperatiste. Cooperativa agricolă reprezintă forma de proprietate socialistă, de organizare a muncii și a producției, adoptată de țărănimea din România și care se dovedește pe deplin corespunzătoare caracterului noilor relații ale orînduirii noastre Ea își va menține valabilitatea în întreaga perioadă de construire a societății socialiste și de trecere spre comunism, fiind capabilă să asigure dezvoltarea continuă economică și socială a satului, sporirea aportului agriculturii la progresul general al societății. Direcțiile principale de dezvoltare a agriculturii cooperatiste vor fi creșterea producției agricole, sporirea averii obștești, perfecționarea sistemului de organizare și retribuire a muncii, dezvoltarea democrației cooperatiste, stimularea participării tot mai active a maselor de țărani Ia conducerea agriculturii.Proiectul de Directive cu privire la cincinalul următor cuprinde sarcini importante pentru extinderea și modernizarea transporturilor, perfecționarea activității în construcții, îmbunătățirea circulației mărfurilor corespunzător cerințelor dezvoltării armonioase a economiei naționale.Una din direcțiile principale ale întregii activități pe care o vor desfășura partidul și statul va fi creșterea eficienței economice, valorificarea la maximum a resurselor materiale și umane ale țării, a eforturilor făcute de poporul nostru pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al societății socialiste.O preocupare fundamentală o va constitui sporirea productivității muncii, de care depinde în tot mai mare măsură creșterea în ritm susținut a economiei. Vor trebui depuse eforturi perseverente, în toate ramurile, pentru organizarea superioară a producției și a muncii, folosirea mai bună a capacităților de producție, îmbunătățirea aprovizionării tehni- co-materiale, normarea științifică a muncii, ridicarea calificării și întărirea disciplinei.Reducerea cheltuielilor materiale de producție va constitui și în viitor una din căile principale de scădere a prețului de cost și ridicare a rentabilității. Trebuie luate măsuri hotărîte în vederea eliminării risipei de materii prime și materiale, a reducerii consumurilor specifice, a creșterii răspunderii pentru folosirea eficientă a mijloacelor materiale. Este necesar să se acorde 6 deosebită atenție îmbunătățirii raportului dintre personalul direct productiv și cel din sectoarele auxiliare și de deservire, asigurîndu-se utilizarea mai eficientă a forței de muncă în raport cu cerințele dezvoltării producției materiale și ale activității spirituale, ale progresului general al societății.în toate ramurile economiei naționale, un obiectiv esențial va fi în continuare ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, corespunzător progresului tehnico-științific contemporan, exigențelor crescînde ale consumului intern și ale activității de comerț exterior.Dezvoltarea economiei naționale în viitorul cincinal necesită înfăptuirea unui vast program de investiții. în proiectul de Directive se prevede ca din fondurile centralizate ale statului să se efectueze un volum de investiții aproape egal cu cel realizat în perioada 1961—1970. Comitetul Central consideră ca o sarcină de cea mai mare însemnătate îmbunătățirea generală a activității de investiții în vederea fructificării la maximum a eforturilor materiale pe care le face societatea noastră.O caracteristică importantă a dezvoltării economice în viitor o'va constitui promovarea mai intensă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane. Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării activității de cercetare științifică, corespunzător rolului tot mai important pe care îl are știința în progresul societății, îmbinării armonioase a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. în ansamblul măsurilor preconizate, un loc central va reveni asimilării și introducerii în fabricație de noi utilaje, mașini și instalații cu performanțe tehnice ridicate. Activitatea de cercetare științifică va fi orientată cu precădere spre rezolvarea problemelor pe care le ridică modernizarea producției, valorificarea superioară a resurselor materiale, îmbunătățirea calității produselor, răspunzînd în același timp, și altor nevoi ale dezvoltării societății noastre.Pe baza Directivelor Comitetului Central și a legii invâțămîntului se vor continua eforturile pentru dezvoltarea și modernizarea școlii noastre de toate gradele în pas cu evoluția societății și cu cuceririle moderne ale cunoașterii științifice. în concordanță cu cerințele economiei naționale, jtiinței și culturii, se vor lua măsuri, pe baza unui program 

de perspectivă, pentru pregătirea unul număr sporit de cadre de muncitori calificați, tehnicieni, ingineri, economiști, specialiști în toate domeniile de activitate.Partidul și statul nostru vor promova și în viitor o politică activă de cooperare internațională economică, științifică și tehnică, în forme tot mai variate, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și interesului reciproc. Se va intensifica preocuparea pentru ridicarea eficienței comerțului nostru exterior, pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața mondială.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor dezvolta în continuare colaborarea și cooperarea multilaterală cu statei» membre ale 'C.A.E.R., cu toate statele socialiste p< temelii principiilor fundamentale ale relațiilor dintre țării» socialiste România va extind» totodată legăturii» economic» cu toate țările, indiferenl d» orînduirei socială își va intensifies participarea la diviziunea mondială a muncii, la circuitul economic universal, în spiritul ideilor călăuzitoare ale politicii externe • statului nostruPentru a se asigura dezvoltarea în ritm susținut a economiei, a bazei materiale a învățămîn- tului, științei și culturii, pentru a spori continuu resursele de creștere a nivelului de trai, este necesar și în viitor să se aloce o parte însemnată a venitului național în scopul reproducției lărgite. Numai printr-un ritm susținut de acumulări putem rezolva marile probleme ale făuririi unei societăți socialiste dezvoltate: crearea unei puternice baze tehnico-materiale de producție, utilizarea superioară a resurselor materiale și de muncă, lichidarea rămînerii în urmă față de țările cu economie avansată, asigurarea unui înalt nivel de bunăstare și civilizație pentru întreaga populație. De aceea, realizarea unei rate înalte a acumulării, a unui nou și puternic avînt al economiei, constituie una din orientările de bază ale viitorului cincinal.întreaga politică a partidului are drept scop sporirea rapidă a v'eriitului național și; pe această bază, satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale poporului. In proiectul de Directive se prevede o creștere a salariului rea] cu 16—20 la sută și a veniturilor real» direct» al» țărănimii cu 15—20 la sută V# constitui o preocupare permanentă sporirea producției mărfurilor de larg consum. în sortimente variate și de calitate mai bună dezvoltarea serviciilor pentru populație în ansamblu) măsurilor de ridicare a nivelului de trai o preocupare principală va fi și în viitor 'mbunătățirea condițiilor de locuit; se vor aloca noi fonduri pentru crearea de locuințe proprietate a statului și se vor acorda credite pentru construirea unui număr sporit de locuințe proprietate personală.In Atenția partidului și statului va sta și în perioada următoare dezvoltarea economică și socială armonioasă i județelor și localităților în vederea creșterii nivelului de viață al oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării.In centrul preocupărilor partidului și statului va sta perfecționarea sistemului de cointeresare materială — pîrghie importantă !n stimularea energiei și inițiativei maselor, în ridicarea calificării fi utilizarea Judicioasă a timpului de muncă. Creșterea nivelului de trai se va realiza și în viitor îndeosebi pe calea sporirii veniturilor directe ale populației. Stimularea muncii va fi mai strîns împletită m răspunderea materială pentru daunele pricinuite de lipsurile in activitatea personală ; aceste două laturi ale cointeresării materiale, Intr-o unitate tndisoiuDilă asigură eficiența economică și socială a repartiției socialiste, contribuie la întărirea disciplinei in .nuncă, la folosirea rațională a avutului obștesc, la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.Noul sistem de salarizare va perfecționa modul de repartiție, realizînd înfăptuirea mai deplină a principiului retribuției după muncă ; pe baza unei normări științifice și a precizării riguroase a sarcinilor și obligațiilor ce revin fiecărui salariat se va asigura o legătură organică între rezultatele efective ale muncii depuse și veniturile obținute.în repartizarea fondului de consum între membrii societății, Partidul Comunist Român va promova și în viitor cu fermitate principiile echității socialiste, va urmări asigurarea unei proporții mai juste între veniturile diferitelor categorii de oameni ai muncii în raport cu stadiul actual al dezvoltării economiei, cu posibilitățile materiale ale societății noastre, cu contribuția concretă a fiecărui cetățean în creația de bunuri materiale și spirituale. Fără a duce la nivelare și miformizare, înfăptuirea acestui principiu 'ăspunde mor imperative obiective ale vieții roastre lociale, fiind totodată legată de «chimbările ce se produc în nivelul tehnico-științific și cultural al societății noastre. Tehnica modernă determină extinderea continuă a muncii calificate, creșterea răspunderii sociale a fiecărei profesii și ocupații, perfecționarea neîncetată a pregătirii profesionale, sporirea sportului tuturor la mersul înainte al societății Toate icestea au ca efect apropierea continuă a nevoilor membrilor societății, accelerarea procesului ștergerii treptate a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală.

Alături de cointeresarea materială, un rol însemnat are creșterea spiritului de responsabilitate al tuturor cetățenilor față de societate, față de viitorul patriei, stimularea abnegației și entuziasmului în munca închinată orînduirii socialiste în care suprema valoare socială este omul, în care totul este subordonat idealului nobil al fericirii celor ce muncesc.în vederea valorificării mai depline a avantajelor orînduirii socialiste, un loc important îl va ocupa și în viitor perfecționarea continuă a formelor și metodelor de conducere și organizare a economiei naționale. Măsurile inițiate pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale vor fi continuate și dezvoltate, corespunzător concluziilor desprinse din experimentările în curs.Se va acorda o atenție deosebită îmbunătățirii planificării economice, creșterii rolului planului de stat în coordonarea unitară a întregi1 economii, în dirijarea conștientă a producție' și repartiției, aplicării consecvente a principiilor centralismului democratic în viața economică Se vor utiliza mai eficient pîrghiile financiare, se va extinde sfera creditului bancar, folosirea unei părți a beneficiilor peste plan în vederea stimulării materiale a colectivelor de muncă, se va întări răspunderea unităților economice pentru activitatea desfășurată. O preocupare primordială a parti-
PERFECTIONAREA ORÎNDUIRII 

SOCIALE Șl DE STAT
In procesul desăvîrșirii construcției socialiste, o importanță deosebită are perfecționarea relațiilor de producție, a tuturor raporturilor sociale, a; Suprastructurii, îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a societății, dezvoltarea democrației socialiste.în perioada ears a trecut de la Congresul 

al IX-lea al partidului, a crescut și mai mult forța orînduirii noastre socialiste, s-a afirmat cu toată puterea trăinicia ei indestructibilă ; au sporit rîndurile clasei muncitoare și s-a manifestat tot mai pregnant activitatea sa de forță socială conducătoare în societate ; s-a întărit alianța muncitorească-țărănească, baza de granit a societății noastre socialiste. S-a dezvoltat unitatea social-politică a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționali-1 tate, s-a întărit coeziunea națiunii noastre socialiste.Mersul ascendent al socialismului determină schimbări calitative în nivelul pregătirii profesionale, tehnice și culturale a clasei muncitoare, tace să sporească rolul său în conducerea societății. Partidulva acorda și în viitor o importanță de prim ordin participării largi a muncitorimii la conducerea și organizarea economiei naționale, la perfecționarea activității întreprinderilor, la întreaga activitate social-politică a țării.Partidul nostru pornește, totodată, de la convingerea că țărănimea reprezintă o puternică forță socială în transformarea societății, în strînsă alianță și prietenie cu clasa muncitoare. Și în viitor Partidul Comunist Român se va preocupa să asigure dezvoltarea activității social-politice a maselor țărănești, lărgirea orizontului tor cultural și politic, participarea efectivă a țărănimii la conducerea treburilor agriculturii, a întregii societăți.în condițiile desăvîrșirii socialismului, ale progresului economiei, științei și culturii, crește continuu colul social il intelectualității. Partidul va asigura și în viitor condiții optime pentru o largă participare a oamenilor de știință și cultură la soluționarea problemelor activității economice și culturale, la conducerea statului.Societatea noastră cunoaște, pe măsura înaintării pe drumul socialismului, o continuă omogenizare, întemeiată pe înlăturarea treptată a deosebirilor esențiale dintre categoriile sociale, pe diminuarea diferențelor dintre sat și oraș, dintre munca fizică și munca intelectuală, pe comunitatea de interese economice, politice și ideologice a tuturor oamenilor muncii. întărirea mității social-politice a clasei nuncitoare, țărănimii, Intelectualității, a oamenilor nuncii ‘omâni și de alte naționalități, a întregului popor 'a acționa și în viitor ca o ariașă torță motrice in tccelerarea progresului orînduirii noastre socialiste.Una din marile cuceriri ale socialismului în România ?ste ‘ezolvarea justă, în spirit mar- zist-leninist » problemei naționale. Progresul economic, social și cultural, idîncirea continuă a democrației ;ocialiste, oferă fiecărui cetățean — român, maghiar, german, sîrb și de alte naționalități — posibilități multilaterale de afirmare și promovare în toate domeniile activității sociale Asigurînd dezvoltarea forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ga- 

dului și statului va fi și în viitor organizarea mai bună a producției și circulației.Pe baza concluziilor ce vor rezulta din funcționarea experimentală a primelor centrale industriale, va fi continuat procesul de unire a întreprinderilor în mari unități economice cu competențe largi, capabile să rezolve la un nivel superior problemele producției moderne.Se va stimula în continuare inițiativa colectivelor de muncă, asigurîndu-se condiții pentru exercitarea unor drepturi și atribuții tot mai largi ale întreprinderii în organizarea, conducerea și planificarea producției, în finanțarea activității economice, eliminîndu-se practicile birocratice care frînează soluționarea eficientă și operativă a problemelor activității curente a unităților economice. O atenție deosebită se va acorda participării tot mai active a celor ce muncesc la conducerea și rezolvarea problemelor activității economice, sporindu-se rolul consiliilor de administrație și comitetelor de direcție — organe de conducere colectivă — și al adunărilor generale ale salariaților.Perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere a activității economice, în concordanță cu cerințele realității și cu experiența acumulată, va asigura folosirea mai intensă a rezervelor din economie, accelerarea dezvoltării forțelor de producție, creșterea eficienței generale a producției materiale.

rantînd libertăți și drepturi egale pentru toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, societatea noastră socialistă înfăptuiește cu consecvență cadrul întăririi continue a prieteniei și unității dintre .poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Dezvoltarea ascendentă și multilaterală a țării asigură afirmarea tot mai puternică a forțelor creatoare ale națiunii. Națiunea noastră socialistă, care înflorește impetuos atît pe plan material, cît și spiritual, va continua să constituie pentru o îndelungată perioadă istorică un factor esențial al progresului '■"'’țetății.în actuala etapă istorică se afir;i ,ot mai puternic rolul statului în societ ..sporesc atribuțiile sale în organizarea și' conducerea vieții sociale. Desfășurînd o larg8< activitate economico-organizatorică și cultural-educativă pentru edificarea socialismului și apărarea cuceririlor revoluționare, dezvoltînd relațiile internaționale ale României, statul nostru exercită un rol din ce în ce mai important în înfăptuirea programului partidului, în realizarea idealurilor socialiste ale poporului.Hotărîrile Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, măsurile promovate în ultimii ani au dus și duc la continua perfecționare a activității organelor de stat, la exercitarea tot mai eficientă a atribuțiilor lor. Noua organizare adminfetrativ-teritorială a țării a dus la înlăturarea unor verigi intermediare, la apropierea conducerii centrale de organele locale, la sporirea atribuțiilor și autonomiei consiliilor populare. S-a îmbunătățit activitatea organului suprem al puterii — Marea Adunare Națională, ca și a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri. în spiritul Constituției, legislația țării a cunoscut îmbunătățiri și perfecționări. Partidul a promovat cu hotă- rîre măsuri pentru întărirea legalității, pentru lichidarea abuzurilor și promovarea echității sociale, pentru garantarea respectării libertăților și drepturilor cetățenești.Continuîndu-se linia stabilită de Congresul al IX-lea și Conferința Națională, se va urmări și în viitor perfecționarea întregii activități a statului, creșterea atribuțiilor și competenței organelor de stat, îmbinarea armonioasă a conducerii centrale cu autonomia largă a organelor locale, înfăptuindu-se cu consecvență centralismul democratic — principiu de bază al organizării și funcționării statului nostru socialist. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii pe mai departe a activității statului în organizarea, planificarea și conducerea economiei naționale, în asigurarea sporirii avuției naționale și apărarea proprietății obștești, în organizarea și îndrumarea învățămîntului, științei și culturii. Partidul și statul vor asigura în continuare întărirea capacității de apărare a țării, pregătirea militară și politică corespunzătoare a forțelor armate — scut de nădejde al cuceririlor noastre socialiste, al muncii pașnice a poporului, al Independenței și libertății patriei. Forțele noastre militare vor dezvolta și în viitor colaborarea cu armatele țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia, ale tuturor statelor socialiste, fiind gata ca, acționînd în comun cu acestea, să dea riposta cuvenită oricărui atac imperialist la adresa suveranității și integrității teritoriale a țărilor noastre,
(Continuare in pag. a III-a)



SCiNTElA - sîmbâtâ 31 mai 1969

TEZELE
Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

pentru Congresul al X-lea al partidului
(Urmare din pag. a n-a)Comitetul Central consideră necesară sporirea continuă a rolului și perfecționarea activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, a ministerelor și instituțiilor centrale. în același timp, va continua acțiunea întreprinsă pentru înfăptuirea unei mai mari autonomii funcționale și creșterea atribuțiilor consiliilor populare în dezvoltarea economică și social-culturală a județelor, orașelor și comunelor, în soluționarea cerințelor populației.Atribuțiile mari ce revin organelor de stat impun perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, înlăturarea fenomenelor de formalism și birocratism din activitatea acestora, creșterea operativității și răspunderii aparatului de stat în rezolvarea cererilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, slujirea promptă și conștiincioasă a intereselor maselor de oameni ai muncii.O deosebită atenție se va acorda în continuare întăririi legalității socialiste, respectării neabătute a legilor atît de către organele de stat și obștești, cît și de către fiecare cetățean — aceasta fiind o condiție fundamentală a întăririi statului, a cimentării legăturilor sale cu masele poporului. Partidul va urmări cu consecvență înlăturarea oricăror manifestări voluntariste, a abuzurilor și ilegalităților, reglementarea strictă a activității în toate compartimentele vieții sociale pe temelia, legilor, pen'”u ca nimeni să nu poată întreprinde acțiuni' dăunătoare societății, intereselor cetățenilor, fără a suferi rigorile legii, pentru ca fiecare cetățean să se bucure nestingherit de drepturile și libertățile garantate de Constituție.

O caracteristică de seamă a evoluției statului nostru, a dezvoltării și perfecționării continue a activității sociale este adîncirea continuă a democrației socialiste, crearea celor mai favorabile condiții pentru manifestarea plenară, nestingherită, a personalității umane. Partidul nostru pornește de la faptul că o dată cu dezvoltarea forțelor de producție, cu îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului șl ridicarea nivelului său cultural, socialismul trebuie să asigure o tot mai largă punere în valoare a energiilor și capacităților creatoare ale membrilor societății în interesul lor și al progresului social, exercitarea celor mailargi drepturi și libertăți la care au aspirat m?4 de-a lungul timpurilor. Lărgirea și dei'c 'a democrației socialiste unurt'mn- elementele de seamă ale tății noii orînduiri, ale profundului nism.
constituie superiori- său uma-Una din sarcinile principale este perfecționarea căilor de atragere multilaterală a maselor populare la activitatea organelor de stat, la conducerea întregii societăți. Conducînd în continuare, nemijlocit, procesul de dezvoltare a democrației socialiste, partidul nostru va asigura intensificarea participării tuturor categoriilor de cetățeni la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante decizii și măsuri privind evoluția societății, astfel ca progresul României să fie în tot mai. mare măsură expresia contribuției colective a întregii națiuni.Se va asigura perfecționarea cadrului instituțional în care cetățenii să-și poată exprima liber și nestingherit- opinia asupra modului în care se gospodăresc treburile țării, se înfăptuiesc hotărîrile partidului și statului, să poată critica neajunsurile ce apar în activitatea organelor de partid, de stat și obștești, să facă propuneri pentru remedierea acestora, partici- pînd cu toată energia și priceperea la înlăturarea lor, la progresul societății. Vor fi tot mai larg dezvoltate formele obștești de dezbatere a principalelor probleme politice și sociale, a proiectelor de legi și hotărîri, schimburile de opinii, consfătuirile, acordîn- du-se toată atenția sporirii rolului opiniei publice în conducerea vieții sociale.Dezvoltarea democrației socialiste presupune creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii noastre socialiste. în aceasta își găsește expresia ideea marxist-leni- nistă potrivit căreia libertatea reprezintă necesitatea înțeleasă. Perfecționarea democrației reprezintă un factor esențial al consolidării continue a societății, al unității și coeziunii maselor în jurul Partidului Comunist Român.Pe măsura dezvoltării societății, a creșterii conștiinței socialiste a cetățenilor, organizațiile de masă și obștești, uniunile cooperatiste și uniunile de creație vor căpăta un rol tot mai mare în înfăptuirea programului de desăvîr- șire a construcției socialiste, în întreaga viață social-politică a țării.Avînd largi atribuții în viața societății noastre, participînd direct la activitatea organelor de stat, la conducerea unităților economice, sindicatele trebuie să-și sporească contribuția la înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului, la mobilizarea oamenilor mun

cii în îndeplinirea planului de dezvoltare a♦ economiei naționale, la perfecționarea și respectarea legislației muncii, la aplicarea măsurilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale salariaților, la întreaga activitate educativă, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste.Uniunile cooperativelor agricole de producție, organizații proprii ale țărănimii — vor trebui să acorde toată atenția întăririi economice a cooperativelor agricole, dezvoltării proprietății obștești, adîncirii democrației cooperatiste, atragerii efective a maselor țărănimii cooperatiste la conducerea agriculturii, la activitatea politică și socială a țării.Procesele înnoitoare care au loc în toate domeniile vieții noastre!1 sociale solicită din plin aportul tineretului, oferă cîmp larg de afirmare elanului și inițiativei sale creatoare. Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist trebuie să-și perfecționeze necontenit formele de activitate, sporindu-și contribuția la atragerea tineretului în activitatea economică, în viața social-politică și culturală a' țării, la educarea tinerei generații în spirit revoluționar, la formarea concepției sale de viață ma- terialist-dialectice, la lupta pentru înfăptuirea politicii partidului,Instituțiile de stat, organizațiile de masă și obștești, comitetele și comisiile de femei au datoria de a asigura o și mai intensă participare a maselor de femei din țara noastră — muncitoare, țărănci, intelectuale — la activitatea economică, la dezvoltarea artei, învăță- mîntului și culturii, la întreaga viață social- politică a țării, de a pune în valoare energia, priceperea și entuziasmul lor în opera de edificare a socialismului, în activitatea de educare a tinerei generații, în gospodărirea treburilor publice.
CREȘTEREA ROLULUI

PARTIDULUI ÎN CONDUCEREA
SOCIETĂȚII

Factorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a României pe calea socialismului este conducerea întregii societăți de către Partidul Comunist Român. Continuator al tradițiilor glorioase de luptă ale poporului nostru pentru eliberarea socială și națională, Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice de conducător al luptei maselor pentru transformarea revoluționară a societății, pentru înflorirea patriei.Prestigiul și autoritatea de care se bucură partidul în rîndul maselor, rolul său conducător, recunoscut de întregul popor și înscris în Constituția țării, constituie rezultatul unui îndelun- ' gat proces istoric, în care partidul s-a afirmat ca forța cea mai înaintată, mai hotărîtă și consecventă a națiunii în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și cucerirea puterii politice în stat, pentru edificarea socialismului pe pămîntul României.Succesele dobîndite în anii construcției socialiste, îndeplinirea amplului program elaborat de Congresul al IX-lea ilustrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, uriașa sa forță mobilizatoare, încrederea și dragostea cu care este urmat de întregul popor.Astăzi, Partidul Comunist Român, puternic unit în jurul Comitetului său Central, constituie o uriașă forță politică ce reunește în rîndurile sale peste 1 900 000 membri dintre cei mai înaintați muncitori, țărani și intelectuali, din toate domeniile de activitate, militanți înflăcărați pentru cauza socialismului, pentru prosperitatea și progresul patriei. Structura partidului, pregătirea politică și profesională a membrilor săi, compoziția sa socială, în care rolul preponderent revine elementului muncitoresc, asigură partidului nostru caracterul de avangardă a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, conferindu-i totodată o înaltă competență, posibilitatea de a acționa nemijlocit in abordarea și soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică dezvoltarea economică și socială a țării.Una din preocupările esențiale ale Comitetului Central după cel de-al IX-lea Congres a fost înlăturarea unor metode și practici negative, folosite în trecut, care împiedicau munca colectivă, deschideau cîmp de acțiune subiectivismului și arbitrarului în adoptarea unor hotărîri și măsuri, în aprecierea cadrelor, favorizau abuzul și ilegalitatea, împiedicau afirmarea inițiativei

Un rol tot mai important în viața-societății noastre, în stimularea și organizarea participării oamenilor de cultură la activitatea politică și socială, în îndrumarea ideologică și artistică a creației literare, muzicale, plastice etc., în rezolvarea problemelor sociale ale făuritorilor de frumos, trebuie să exercite uniunile de creație din țara noastră.De asemenea, consiliile oamenilor muncii maghiari, germani, sîrbi, ucrainieni vor trebui să desfășoare o largă activitate de mobilizare a naționalităților conlocuitoare, în spiritul frăției și al muncii unite cu poporul român, pentru înfăptuirea programului partidului, pentru înflorirea patriei comune.Sarcini importante în organizarea participării maselor la întreaga activitate social-politică, în stimularea energiilor lor creatoare revin Frontului Unității Socialiste — organism politic reprezentativ, cu activitate permanentă, ce unește, sub conducerea Partidului Comunist Român, toate organizațiile obștești, toate forțele sociale din țara 'noastră. El trebuie să asigure participarea activă a organizațiilor de masă și obștești, a tuturor oamenilor muncii la dezbaterea și fundamentarea măsurilor inițiate de partid pentru continua dezvoltare a economiei și a celorlalte domenii ale construcției socialiste, la înfăptuirea întregului program de desăvîrșire a noii orînduiri, la cimentarea unității și coeziunii națiunii noastre socialiste.Dezvoltarea și întărirea statului socialist, adîncirea democrației și creșterea rolului organizațiilor obștești în viața socială constituie puternice forțe motrice ale înaintării țării noastre pe drumul construcției socialismului, ale cimentării orînduirii noastre sociale, ale apărării cuceririlor revoluționare ale poporului.

organizațiilor și membrilor de partid. în ultimii ani în viața organelor și organizațiilor partidului s-au imprimat în tot mai mare măsură respectul față de principiile statutare, față de normele vieții interne de partid, s-a întărit munca colectivă în organele centrale și locale, s-a dezvoltat democrația internă de partid, s-au creat condiții pentru manifestarea largă a inițiativei și combativității tuturor comuniștilor, întărin- du-se prin aceasta forța și coeziunea partidului în întregul său. Partidul nostru, conducerea sa vor acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea neabătută a principiilor democrației interne de partid și centralismului democratic, asigurînd condițiile necesare realizării marilor sarcini și îndatoriri ce revin comuniștilor în conducerea societății.Practica dezvoltării sociale demonstrează că în procesul făuririi noii orînduiri creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății este o lege obiectivă, o cerință imperioasă a vieții. Noua etapă a construcției socialismului în România, complexitatea sarcinilor ce se pun în toate domeniile, amploarea crescîndă a participării conștiente a maselor la viața economică, politică și socială, procesul neîntrerupt de dezvoltare a democrației socialiste, importanța deosebită pe care o capătă activitatea ideologică și educativă în dezvoltarea societății sporesc nemăsurat răspunderile ce revin partidului comunist.In condițiile actuale, cînd realizarea conducerii științifice a devenit o problemă esențială în toate domeniile, se pune cu deosebită stringență necesitatea perfecționării activității partidului, a formelor și metodelor sale de muncă. Partidul nostru își realizează rolul de conducător în societate nu în mod declarativ, nu prin metode administrative, de comandă, ci prin linia sa ideologică și politică, creatoare, marxist-leninistă, prin activitatea politică și organizatorică intensă a organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile, prin munca desfășurată pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, prin legătura strînsă cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu întregul popor, prin poziția înaintată și exemplul personal al comuniștilor în eforturile consacrate înfăptuirii programului partidului.In calitate de partid de guvernămînt, Partidului Comunist Român îi revine răspunderea de a stabili direcțiile de dezvoltare în perspectivă a țării, de a conduce în mod conștient procesul complex și multilateral al construcției socialiste. Militînd pentru tot ce e nou și înaintat în gîn- 

direa social-politică și practica construirii socialismului, partidul va stimula cu toată forța activitatea creatoare, spiritul novator al maselor, va sprijini și încuraja tot ceea ce este mai valoros, mai progresist în societatea noastră, înde- plinindu-și astfel rolul de motor al întregii dezvoltări sociale.îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune în primul rînd perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, cărora le revine obligația să studieze și să cunoască amănunțit situația din’ domeniile de activitate în care lucrează, să asigure în cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască în lumina politicii partidului, de sine stătător asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Se va acorda și în viitor o atenție deosebită promovării muncii colective, adoptării unor modalități eficiente de control al îndeplinirii sarcinilor, atragerii membrilor comitetelor de partid, a activului obștesc și a celor mai buni specialiști la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor!în etapa actuală, cînd partidul reunește în rîndurile sale 14 la sută din populația majoră a țării, accentul principal trebuie pus pe înarmarea politico-ideologică a tuturor comuniștilor, pe însușirea aprofundată de către aceștia a politicii partidului, a învățăturii marxist-leniniste, pe ridicarea calificării profesionale, lărgirea orizontului de cultură generală și dezvoltarea calităților lor moral-politice. Fiecare membru de partid trebuie să fie un militant activ pentru înfăptuirea politicii partidului, un exemplu de conștiinciozitate și devotament în îndeplinirea îndatoririlor profesionale și obștești, în respectarea normelor și legilor societății. în felul acesta fiecare organizație de partid va putea să se manifeste ca adevărată forță dinamică a colectivului în care își desfășoară activitatea.Și în viitor vor fi primiți în partid muncitori, țărani, intelectuali, cu o temeinică pregătire profesională, politică și' culturală, care dau dovadă de înaltă conduită morală și se disting în activitatea pentru înfăptuirea politicii partidului.Continuîndu-se cursul imprimat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, direcțiile principale ale dezvoltării vieții interne de partid vor fi și în viitor adîncirea continuă a democrației și întărirea disciplinei de partid, stimularea inițiativei creatoare a tuturor organizațiilor și membrilor partidului, manifestarea din plin a aptitudinilor organizatorice, politice și profesionale ale tuturor comuniștilor.în activitatea organelor și organizațiilor de partid trebuie dezvoltat climatul prielnic dezbaterilor creatoare, astfel ca fiecare comunist să-și poată exprima deschis opinia asupra problemelor puse în discuție, ca hoțărîrile ce se iau să fie rodul gîndirii și înțelepciunii colective.Una din garanțiile principale ale dezvoltării vieții de partid într-un spirit profund democratic și principial este folosirea pe scară largă a criticii și autocriticii. Neajunsurile
DEZVOLTAREn

IDEOLOGICE
Partidul Comunist Român pornește în întreaga sa activitate de la considerentul că făurirea și dezvoltarea noii orînduiri este un proces conștient, bazat pe cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale, pe aplicarea creatoare a principiilor marxist-leniniste, corespunzător particularităților și condițiilor interne și internaționale, specifice fiecărei etape.Congresul al IX-lea a dat un puternic impuls muncii ideologice a partidului, activității teoretice și gîndirii social-politice din țara noastră. Comitetul Central a consacrat o însemnată parte a eforturilor sale generalizării experienței acumulate de partidul și poporul nostru în construcția socialistă, elaborării problemelor teoretice ale actualei etape de dezvoltare și a direcțiilor de acțiune în diferitele domenii ale vieții economice și social-politice; a fost stimulată gîndirea creatoare, activitatea politică în toate sectoarele. Aprofundînd din punct de vedere teoretic problemele legate de căile perfecționării organizării societății, a relațiilor de producție, a vieții social-politice din țara noastră, Partidul Comunist*Român își aduce totodată contribuția la îmbogățirea gîndirii marxist-leniniste contemporane, a tezaurului comun al teoriei și experienței revoluționare a mișcării comuniste și muncitorești.Pe măsură ce problemele construcției socialiste devin tot mai complexe, se impune dez

și dificultățile care stau în calea mersului nostru înainte au fost în repetate rînduri analizate și criticate de partidul nostru. Conducerea partidului înfățișează deschis lipsurile, le discută cu poporul, pornind de la convingerea că numai în acest fel pot fi reliefate cauzele care le generează și se poate asigura înlăturarea lor. Partidul a subliniat în repetate rînduri că în diferite sectoare de activitate se mențin neajunsuri și rămîneri în urmă, că nu peste tot sînt combătute cu suficientă fermitate manifestările de inerție, lipsa de inițiativă și răspundere în îndeplinirea sarcinilor. Partidul promovează un spirit combativ în toate domeniile construcției socialiste, acționează pentru înlăturarea practicilor învechite, a mentalităților anchilozate, mobilizează toate forțele societății pentru promovarea noului și asigurarea progresului multilateral, necontenit al patriei. Este de datoria organelor și organizațiilor de partid să combată orice tendință de automulțumire, de îngîmfare șl paradă, să adopte o atitudine hotărîtă împotriva oricărei încercări de înăbușire a criticii constructive, de intimidare a celor care semnalează lipsuri și neajunsuri în munca noastră, să stimuleze pe toate căile responsabilitatea și exigența tuturor comuniștilor pentru bunul mers al întregii activități sociale.Adîncirea continuă a democrației în viața și activitatea partidului se îmbină armonios cu întărirea disciplinei liber consimțite. Orice membru de partid trebuie să militeze neobosit pentru îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste în domeniul său de activitate, să vegheze la înfăptuirea neabătută a liniei politice și a hotărîrilor partidului; aceasta este 
o condiție primordială a întăririi capacității de luptă a partidului nostru. Respectarea disciplinei de partid, a liniei politice și a hotărî* rilor partidului este o îndatorire fundamenta-1 lă a fiedărui comunist, indiferent de funcția ce o deține, un factor esențial pentru asigurarea unității de acțiune a întregului nostru partid.

O atenție deosebită se va acorda în conții nuare muncii de selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Organele și organizațiile de partid vor asigura și în viitor să fie promovate cadre cu temeinică pregătire ideologică șl politică, cu înaltă competență profesională și calități deosebite în munca de conducere, care au dovedit prin fapte pasiune revoluționară, exigență și responsabilitate față de sarcinile încredințate de partid și popor. Cadrele de partid trebuie să fie ajutate în mai mare măsură să învețe știința și arta conducerii, să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă.Pentru a oglindi mai bine creșterea rolului conducător al partidului în societate, sporirea atribuțiilor organelor și organizațiilor de partid, întărirea și dezvoltarea democrației interne și disciplinei de partid, schimbările ce au survenit în structura organizatorică, se vor aduce îmbunătățiri corespunzătoare Statutului partidului, care vor fi examinate și aprobate de Congres.
ACTIVITĂȚII

voltarea activității de investigare științifică a noilor procese sociale, a căilor de soluționare a diferitelor probleme — economice, sociale, politice, ideologice — ale mersului nostru înainte. Științele sociale și umaniste trebuie să contribuie în acest sens, în tot mai mare măsură, la analiza și elucidarea diferitelor aspecte ale vieții sociale actuale, la conturarea liniilor de perspectivă ale-societății noastre, ale evoluției întregii opere de edificare socialistă a țării.Cercetarea economică trebuie să abordeze mai amplu problemele teoretice și practice ale politicii noastre economice, ale dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, ale perfecționării formelor și metodelor de conducere economică, să contribuie la dezvoltarea bazelor științifice ale economiei politice a socialismului. Cercetarea filozofică trebuie să sa orienteze spre o profundă abordare teoretică a problemelor statului, națiunii și democrației socialiste, ale umanismului, eticii și dezvoltării personalității în orînduirea nouă, a implicațiilor filozofice ale noilor descoperiri ale științei contemporane. Filozofia noastră trebuie să fie mai activ prezentă — afirmînd principiile materialismului dialectic și istoric — în marile confruntări de idei ale lumii de azi. Se impune, de asemenea, îmbunătățirea activității în do*
(Continuare în pag. a IV-a)



Comitetului Central al Partidului Comunist Român
pentru Congresul al X-lea al partidului

(Urmare âln pag. a HI-a) de mare valoare în promovarea ideilor înaintate, în informarea și formarea opiniei publice, în mobilizarea maselor la înfăptuirea obiectivelor politicii partidului și statului. Pentru a-și îndeplini misiunea de înaltă răspundere ce-i revine, presa trebuie să-și ridice nivelul de competență, înlăturînd diletantismul și superficialitatea, monotonia și șablonul, pro- movînd mai activ inițiativa, inventivitatea în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, dezvoltîndu-și capacitatea de a reflecta cu profunzime și operativitate procesele și fenomenele actuale din viața societății noastre.Pentru progresul spiritual al societății o importanță deosebită au răspîndirea valorilor culturii naționale și universale în rîndul poporului, perfecționarea activității instituțiilor de artă și cultură, participarea activă a intelectualității la lărgirea orizontului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii. Școala, învățămîntul de toate gradele, care vor cunoaște o puternică dezvoltare pe baza Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vor îndeplini, de asemenea, și în viitor un rol de cea mai mare însemnătate în ridicarea gradului de civilizație și cultură al întregului nostru popor.Partidul și statul acordă o înaltă prețuire artei și literaturii — factori esențiali de cunoaștere și înrîurire a gîndirii și sensibilității umane- — rolului lor în înfăptuirea progresului social, în ri
ACTIVITATEA PE PLAN

EXTERN
Este cunoscut faptul că după cel de-al doilea război mondial în dezvoltarea societății, în viața politică a lumii,.au avut loc profunde transformări revoluționare. Alături de Uniunea Sovietică, prima țară a socialismului, care timp de decenii a fost singurul stat al muncitorilor și țăranilor, într-un număr de noi țări din Europa, Asia și America Latină a triumfat lupta revoluționară dusă de clasa muncitoare, de masele largi ale oamenilor muncii sub conducerea partidelor comuniste pentru răsturnarea exploatatorilor, pentru construirea societății socialiste. Astfel s-a creat sistemul socialist mondial — uriașă forță materială și politică a lumii contemporane — a cărui apariție pe arena mondială a dobîndit o importanță covîrșitoare pentru destinele omenirii. Un loc de mare însemnătate în viața internațională din perioada postbelică a avut victoria revoluției populare chineze, crearea marelui stat muncitoresc-țărănesc chinez de șapte sute de milioane de locuitori.Invingînd o serie de greutăți inerente uriașei opere pe care o înfăptuiesc, generate de condițiile în care și-au desfășurat și își desfășoară activitatea, popoarele din țările socialiste au obținut succese remarcabile în dezvoltarea forțelor de producție, a întregii economii naționale, în ridicarea nivelului de trai al maselor, în înflorirea științei și culturii, în consolidarea orînduirii socialiste și construirea comunismului. Aceste mari înfăptuiri, înregistrate în toate țările socialiste, au exercitat și exercită o puternică influență asupra conștiinței popoarelor, asupra evoluției societății contemporane, determinînd schimbarea continuă a raportului de forțe în favoarea socialismului, progresului social și păcii. •în indisolubilă legătură cu politica internă de construire a noii orînduiri, politica externă a partidului și statului nostru exprimă înalta grijă și responsabilitate pentru interesele generale ale socialismului și păcii în lume. Există o legătură dialectică inseparabilă între activitatea internă și cea internațională a partidului nostru? între eforturile pentru edificarea socialismului în România și lupta sa pentru promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și progresului social.în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea, Comitetul Central, partidul și guvernul au desfășurat o largă activitate externă, pătrunsă de spirit internaționalist, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și cimentarea solidarității dintre toate forțele antiimperialiste. Totodată, România a extins relațiile cu alte țări, indiferent de orînduirea lor socială, militînd cu consecvență pentru promovarea cauzei păcii, destinderii și securității internaționale. în această perioadă, Comitetul Central și Marea Adunare Națională au dezbătut liniile directoare ale politicii noastre externe, problemele majore ale vieții internaționale și au stabilit măsurile ce trebuie întreprinse pentru manifestarea tot mai activă a României pe plan mondial în lupta pentru socialism, pentru progres social, pentru pace și colaborare în- . tre popoare.Activitatea pe plan internațional a Partidului Comunist Român va avea și în viitor ca obiectiv esențial asigurarea condițiilor externe pentru desfășurarea nestingherită a operei pașnice de construcție socialistă în patria 

dicarea conștiinței socialiste și înnobilarea spirituală a. oamenilor. Creația literar-artistică găsește astăzi, mai mult decît oricînd, în realitatea dinamică, în continuă transformare și înnoire a vieții noastre socialiste, un inepuizabil teren de investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație. Introducerea în artă și literatură a acestui univers omenesc inedit pe care îl oferă socialismul, problemele fundamentale ale existenței omului în noua societate, constituie o condiție hotărîtoare a valorii și trăiniciei artei noastre, îndepărtarea de viață, încercarea de a o ignora, duc pînă la urmă, inevitabil, la înstrăinarea artei de nobila sa menire. îi răpesc puterea de penetrație în conștiința maselor.Promovînd o politică deschisă spre Cunoașterea și preluarea a tot ceea ce este valoros în cultura universală, partidul nostru consideră că făuritorilor de artă, și literatură din țara noastră le revine datoria de a rămîne consecvent mesagerii spiritualității poporului nostru, exprimînd prin opere originale, autentice, specificul societății socialiste. în acest fel ei își pot aduce o contribuție efectivă la afirmarea valorilor naționale în circuitul culturii mondialeîntreaga activitate ideologică și culturală trebuie să contribuie la mobilizarea activă a maselor la înfăptuirea programului partidului npstru de înflorire multilaterală a patriei, la dezvoltarea conștiinței socialiste și promovarea trăsăturilor politico-morale înaintate, specifice omului nou al societății socialiste. 

noastră, dezvoltarea și întărirea relațiilor po- litiiSfe și"-economice cu toate țările socialiste;?^, creșterea aportului la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, solidaritatea cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate țările iubitoare de pace, în lupta pentru crearea unui climat internațional de securitate, cooperare și încredere între popoare. 1

meniul cercetării istorice, dezvoltînd și lărgind, de pe pozițiile concepției marxist-leniniste, studiul istoriei patriei noastre, a partidului comunist, a mișcării democratice și revoluționare. O mai mare extindere trebuie să cunoască cercetarea sociologică contribuind la efortul de perfecționare a relațiilor sociale, la cunoașterea și dirijarea conștientă a fenomenelor politice, demografice, etice ale societății noastre.Corespunzător sarcinilor mari ce revin muncii ideologice se va înfăptui reorganizarea și îmbunătățirea activității de cercetare în domeniul științelor sociale, a îndrumării de partid a acestui domeniu, asigurînd legătura sa mai strînsă cu realitatea socială, cu cerințele dezvoltării societății și ale progresului științific actual.Pentru dezvoltarea gîndirii creatoare, a spiritului novator în teorie, partidul nostru va intensifica și extinde dezbaterile ideologice, confruntarea de opinii, schimbul de idei. Rigoarea teoretică, exigența ideologică — absolut indispensabile în condițiile societății noastre — nu exclud ci, dimpotrivă, presupun dialogul, confruntarea liberă a părerilor, în spirit științific — singura cale de clarificare a problemelor, de reliefare a adevărului, de afirmare a pozițiilor și ideilor avansate.Aceasta nu înseamnă, desigur, a lăsa ca ac- ’ tivitatea ideologică, cercetarea în domeniul1 științelor sociale să se desfășoare de la sine. ' Partidul va acorda și în viitor toată atenția creșterii combativității ideologice împotriva concepțiilor retrograde, idealiste, mistice, a curentelor de idei neștiințifice care vin în contradicție cu progresul neîntrerupt al cunoașterii umane, promovării active a concepției marxist-leniniste, a idealurilor comuniste.Tn orînduirea noastră ideologia dominantă este ideologia clasei muncitoare, concepția ei despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. Această ideologie trebuie să stea la baza întregii activități spirituale, desfășurate de toți factorii de stat, sociali și obștești —■ școală, instituțiile de cultură, știință și artă, mijloacele de informare în masă. îndatorirea comuniștilor care activează- în diferitele sectoare ale frontului ideologic este de a milita neslăbit pentru afirmarea convingătoare a pozițiilor partidului nostru, a ideologiei sale. Numai bazîndu-se pe o temeinică pregătire științifică și culturală membrii de partid pot asigura creșterea forței de atracție a ideilor comunismului, pot influența gîndirea și conștiința oamenilor, pot contribui la afirmarea noului, a tot ceea ce este înaintat în gîndirea și viața societății.O atenție deosebită trebuie să se acorde și în viitor cunoașterii aprofundate de către toți comuniștii a liniei politice a partidului nostru, a hotărîrilor de partid și de stat, a poziției Partidului Comunist Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești și ale situației internaționale. ;O latură esențială a rolului conducător pe care partidul îl îndeplinește în societate este formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Acest proces complex de transformare a gîndirii și vieții spirituale a oamenilor impune intensificarea în viitor a activității po- lftico-ideologice, promovarea tot mai activă a principiilor etice ale comunismului, cultivarea atitudinii socialiste față de muncă și avutul obștesc, a respectului față de legalitatea socialistă, a cinstei, dreptății și echității sociale.O atenție sporită va trebui acordată educării tineretului în spiritul concepției științifice, materialiste despre lume, al idealurilor de viață comuniste, al devotamentului față de partid, al dragostei față de patria socialistă. Școala, familia, Uniunea Tineretului Comunist, instituțiile de artă și cultură, toate organismele sociale și obștești trebuie să-și facă o nobilă misiune din educarea tinerei generații care este chemată să ducă mai departe făclia progresului social pe pămîntul patriei noastre.Partidul nostru va cultiva și în viitor în rîndul întregului popor patriotismul socialist — factor generator de înalte valori politice și morale, de vitalizare a energiilor națiunii — hotărîrea de a-și apăra cuceririle revoluționare. Partidul nostru educă în același timp masele în spiritul internaționalismului socialist; în condițiile socialismului, dragostea față de patrie se îmbină în mod armonios cu solidaritatea față de celelalte popoare, cu atitudinea internaționalistă față de lupta proletariatului de pretutindeni, a forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume.Ridicarea nivelului ideologic al maselor impune perfecționarea activității de propagandă, a muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid, îmbunătățirea învăță- mîntului politico-ideologic, a celorlalte mijloace de informare și influențare ideologică. Trebuie să se asigure înlăturarea din practica muncii de propagandă a tendinței de a transforma ideile vii ale marxismului în canoane, de a înlocui analiza științifică a fenomenelor actuale prin repetarea unor teze și formule stereotipe, prin citate și aprecieri simpliste.Datoria organizațiilor de partid este de a activiza opinia publică împotriva fenomenelor negative care contravin intereselor oamenilor muncii, normelor de relații specifice orîndui- rii noastre, principiilor etice ale socialismului.Presa, radioul, televiziunea sînt instrumente

Analiza proceselor și fenomenelor internaționale, a tendințelor dezvoltării societății contemporane evidențiază lărgirea și întărirea continuă a forțelor progresului și păcii, creșterea influenței lor asupra cursului evenimentelor internaționale. Desigur, cercurile imperialiste reacționare, și în primul rînd imperialismul american, se străduiesc . din răsputeri să oprească evoluția progresistă a societății pe drumul păcii, democrației și socialismului, căutînd să întrețină și să provoace încordare în lume, focare de disensiuni și conflicte armate, să încalce suveranitatea și independența altor popoare. Viața demonstrează că atîta timp cît există imperialismul se menține pericolul unui nou război mondial. în zilele noastre însă, în apărarea păcii și civilizației se ridică uriașe forțe sociale și politice care cresc continuu în amploare și combativitate, și care se dovedesc capabile să zădărnicească planurile agresive ale imperialismului. Țările socialiste, clasa muncitoare internațională, mișcarea comunistă, tinerele state independente, popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului colonial, păturile mijlocii ale populației, țărănimea, intelectualitatea, organizațiile de femei, mișcările de tineret și studențești, partidele și cercurile politice democratice, oamenii politici realiști, păturile tot mai largi ale opiniei publice internaționale profund interesate în desfășurarea unui curs pozitiv al vieții internaționale sînt în măsură să asigure instaurarea unei păci trainice în întreaga lume, să deschidă noi căi de colaborare internațională și progres social. Raportul de forțe pe plan mondial este astăzi în favoarea forțelor antiimperialiste, ale păcii și progresului social. Tendințele tot mai puternice îndreptate spre destindere, spre colaborare, predomină în viața internațională contemporană și exercită o influență crescîndă asupra politicii statelor.Republica Socialistă România va promova în continuare o politică externă în centrul căreia se situează în mod statornic prietenia frățească, alianța și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste. Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor acționa necontenit pentru extinderea și întărirea raporturilor politice, economice, teh- nico-științifice și culturale cu toate țările socialiste vecine — Uniunea Sovietică, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, cu celelalte țări socialiste europene — Albania, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, cu țările socialiste de pe continentul asiatic — Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Populară Mdngolă și Republica Democrată Vietnam, cu primul stat socialist de pe continentul american — Republica Cuba.Partidul și statul nostru vor milita și în viitor pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste. Este cunoscut că între țările so-

cialiste se manifestă în prezent o serie de divergențe și deosebiri de păreri izvorîțe atît din diferențele obiective existente în condițiile concrete ale evoluției lor istorice, în nivelul economic și social la care au ajuns, precum și din neaplicarea consecventă a principiilor care trebuie să guverneze raporturile dintre ele. Elementul esențial al asigurării unității îl constituie aplicarea strictă în relațiile dintre țările socialiste a principiilor marxist-leninis- mului și internaționalismului socialist, respectarea suveranității și independenței, neamestecul în treburile interne, egalitatea în drepturi, avantajul reciproc și întrajutorarea tovărășească. înfăptuirea acestor principii conferă forță și trăinicie relațiilor dintre țările sistemului mondial socialist, este menită să ofere un model convingător și viabil de realizare în practică a idealurilor de libertate și independență care au însuflețit lupta popoarelor de-a lungul timpului, a dorinței lor de a trăi în pace, prietenie, în stimă și încredere reciprocă.înlăturînd cauzele asupririi și dominației unor popoare de către altele, socialismul creează bazele obiective ale apropierii și colaborării între națiuni suverane și egale în drepturi, posibilitatea îmbinării intereselor naționale și internaționale ale popoarelor. înflorirea tuturor națiunilor socialiste constituie o lege a dezvoltării sistemului socialist mondial, chezășia creșterii forței și influenței sale în lume.Dificultățile existente în relațiile dintre țările socialiste pot fi depășite prin întîlniri directe între conducerile de partid și de stat, prin abordarea sinceră și deschisă a problemelor litigioase, prin manifestarea dorinței de a discuta în spirit de stimă și respect reciproc, căutînd cu răbdare și perseverență posibilitățile de a ajunge la acord și înțelegere, la poziții și puncte de vedere reciproc acceptabile, manifestînd receptivitate față de opinia fiecărei părți.Este necesar să se folosească toate căile și . posibilitățile pentru depășirea situațiilor de încordare .existente între unele state socialiste.Ne provoacă o profundă îngrijorare și mîh- nire incidentele dintre ce:îe"’dduă mări țări >'■ socialiste, Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză. Poporul nostru a înregistrat cu satisfacție faptul că în declarații oficiale guvernele celor două țări s-au pronunțat pentru întîlniri bilaterale și discuții în .vederea reglementării conflictelor. După părerea noastră, calea tratativelor pașnice este singura menită să asigure reglementarea chestiunilor litigioase dintre cele două țări, evitarea oricăror acțiuni de natură să agraveze încordarea, permițînd reinstaurarea încrederii reciproce.în societatea contemporană, în care clasa muncitoare, în frunte cu partidele comuniste și muncitorești, joacă un rol tot mai important în întreaga dezvoltare socială, unitatea mișcării comuniste și muncitorești constituie o cerință supremă a zilelor noastre. în acest spirit, Partidul Comunist Român va dezvolta și în viitor relații de strînsă colaborare tovărășească cu toate partidele comuniste și muncitorești și va acționa neabătut, în mod stăruitor, pentru întărirea solidarității internaționale, pentru depășirea actualelor dificultăți și normalizarea relațiilor dintre partidele frățești.Marea diversitate de condiții și particularitățile specifice în care activează partidele comuniste determină în mod firesc interpretări diferite ale unor evenimente actuale, moduri diferențiate de abordare tactică și strategică a luptei revoluționare în etapa actuală. Partidul Comunist Român consideră că deosebirile de păreri nu trebuie să afecteze bunele relații și colaborarea între partide, nu trebuie să se transforme în surse de animozitate și tensiune. Relațiile dintre partide trebuie să se întemeieze pe încredere și respect reciproc, pe principiile internaționalismului proletar, pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, aplicîhd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete în care își desfășoară activitatea.Partidul nostru consideră că ceea ce1 unește partidele comuniste și muncitorești este mai presus și mai puternic decît divergențele actuale, că acestea sînt trecătoare și că există baze obiective ca unitatea mișcării comuniste și muncitorești să triumfe în interesul luptei revoluționare a clasei muncitoare din toate țările. întărindu-și unitatea, mișcarea comunistă și muncitorească își va putea realiza rolul de forță socială de avangardă în dezvoltarea societății contemporane, în lupta pentru pace și socialism.Realizarea unui curs spre destindere și cooperare în viața internațională, înlăturarea ■ obstacolelor ridicate de cercurile imperialiste în calea însănătoșirii relațiilor internaționale pot fi asigurate prin acțiunea unită și hotă- rîtă a tuturor forțelor care militează în direcția dezvoltării progresiste a lumii contemporane. De o mare însemnătate în această direcție este intensificarea legăturilor partidelor comuniste și muncitorești cu celelalte detașamente ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste, cu organizațiile sindicale, cu toate organizațiile democratice și progresiste.

Partidul șl guvernul țării noastre au mill-* tat și vor milita pentru întărirea solidarității active și a colaborării cu țările și popoarele care luptă împotriva dominației imperialiste, sprijinind eforturile lor pentru apărarea independenței naționale, pentru progres economic și social, pentru afirmarea lor pe arena vieții internaționale.Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre vor promova consecvent o politică îndreptată spre îmbunătățirea continuă a climatului internațional, spre dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare. România socialistă dezvoltă relații cu toate țările, indiferent de orînduirea lor social-politică, pe baza respectului independenței și suveranității naționale, a principiilor neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. Așezarea relațiilor dintre toate statele pe temelia acestor principii care se afirmă tot mai mult în viața internațională a devenit o necesitate obiectivă a evoluției lumii contemporane, o condiție a păcii și securității. Țara noastră a promovat și va promova activ aceste principii, ca singura bază acceptabilă de dezvoltare a raporturilor normale între state.Politicii de încordare, popoarele trebuie să-1 opună o politică rațională, constructivă, orientată permanent spre intensificarea colaborării între state și soluționarea prin tratative a problemelor litigioase. La această operă, toate țările, mari și mici, indiferent de potențialul lor, sînt chemate să-și aducă contribuția acțivă prin inițiative și acțiuni practice menitesă creeze un climat favorabil soluționării /problemelor de care depind pacea și securUjtea popoarelor.Țara noastră acordă un loc de primă însemnătate realizării securității în Europa, instaurării în această regiune a unei atmosfere de încredere și a unor relații de bună vecinătate, de conviețuire pașnică și de largă cooperare între toate statele, înfăptuirii principiilor cuprinse în Declarația de la București și în recentul Apel de la Budapesta ale țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia.Republica Socialistă România depune o intensă activitate pentru Convocarea unei con-' ferințe europene în problemele securității și colaborării pe continent, menită să constituie un moment de importanță majoră pe drumul normalizării relațiilor între state, în rezolvarea problemelor rămase în suspensie și crearea unui sistem de securitate europeană.Problema securității europene își poate găsi soluționarea pornindu-se de la realitățile obiective statornicite după cel de-al doilea război mondial, de la recunoașterea existenței celor două state germane și a actualelor f iere din Europa. O contribuție deosebită •' auza destinderii, și securității europene -aduce adoptarea unor măsuri de dezarmare, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile altor stațe în granițele lor naționale, lichidarea bazelor militare străine, desființarea N.A.T.O. și,, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, încetarea oricăror demonstrații de forță.România va milita și în viitor pentru îmbunătățirea atmosferei politice, instaurarea unor relații de colaborare și bună vecinătate în Balcani; considerînd aceasta o contribuție importantă la consolidarea păcii și întărirea securității în Europa și în întreaga lume.Partidul și statiîl nostru se pronunță pentru înlăturarea neîntîrziată a surselor de tensiune și. conflicte, împotriva acțiunilor agresive și a politicii de forță promovate de cercurile imperialiste. Țara noastră este pe deplin solidară cu lupta eroică a poporului vietnamez, căruia îi acordă întregul său sprijin, se pronunță cu hotărîre pentru încetarea războiului și retragerea trupelor Statelor Unite și ale aliaților săi din * 1 Vietnam, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.Ca membră a Organizației Națiunilor Unite, România ia parte la activitatea acestei organizații îndreptate spre destindere, cooperare și pace în lume, se pronunță pentru universalitatea O.N.U., pentru sporirea rolului ei în viața politică mondială, în respectarea principiilor dreptului internațional.,Partidul și statul nostru vor continua să desfășoare o intensă activitate internațională, mănifestîndu-se și în viitor ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești, al forțelor antiimperialiste contemporane, al luptei pentru pace și securitate, pentru promovarea destinderii și colaborării între popoare.
★Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă. convingerea că organizațiile partidului nostru, toți comuniștii și cetățenii patriei vor dezbate în mod aprofundat tezele Comitetului Central pentru cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, adu- cîndu-și contribuția la stabilirea principalelor direcții și sarcini pentru o- nouă perioadă de muncă rodnică a poporului, de realizări mărețe ale societății noastre socialiste. Fără îndoială că dezbaterea acestui document va determina un nou și puternic avînt în întreaga viață politică și socială a patriei, în munca pentru înfăptuirea planului de stat pe acest an, că întregul popor va întîmpina Congresul al X-lea cu noi șuccese în lupta pentru ridicarea materială și spirituală a patriei, pentru creșterea bunăstării oamenilor muncii, pentru edificarea deplină a socialismului în România,
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul Indiei 
Cuvîntările rostite

întoarcerea de la moscova ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii
A DELEGAȚIEI P.C.R. CONDUSĂ

DE TOVARĂȘUL PAUL NICULESCU-MIZIL
înapoiat în Ca-

c i n ema
COMITETULUI EXECUTIV AL

în cuvîntărea sa, ambasadorul 
S. Than a transmis președintelui 
Consiliului de Stat și poporului ro
mân salutări calde și prietenești, 
însoțite de cele mai bune urări, de 
sănătate și fericire personală,' de 
bunăstare, de prosperitate și • pro
gres poporului prieten român, din 
partea președintelui Indiei, a pri
mului ministru și a poporului in
dian.

Evoclnd trecutul istoric-de luptă 
al celor două țări, ambasadorul in
dian a subliniat aspirațiile de li
bertate și dreptate socială, comu
ne ' popoarelor noastre, și a asigu
rat pe președintele Consiliului de 
Stat că se va preocupa în perma
nență de întărirea relațiilor de 
prietenie și colaborare existente 
între România și India.

„Conducătorii și poporul Indiei 
— a arătat ambasadorul S. Than — 
au profunde sentimente de priete
nie și respect față de conducătorii' 
și poporul țării dumneavoastră. 
Am urmărit cu admirație pro
gresul rapid și realizările dina
micei dumneavoastră țări, obținu
te în domeniul economic și în alte 
domenii, sub îndrumarea înțeleap
tă a Excelenței Voastre. Ne bucu- 

’răm de succesele dumneavoastră 
și vă dorim numai bine în viitor".

Relevînd eforturile susținute ale 
țării sale pentru lichidarea stării 
de înapoiere — moștenire a seco
lelor trecute — ambasadorul, in
dian a subliniat progresele eviden
te înregistrate în domeniul indus
triei și agriculturii, remarcînd, 
totodată, rolul pozitiv al asistenței 
economice primite din partea po
porului român pentru care își ex
primă sincera recunoștință! „în 
domeniul explorării și rafinării pe
trolului, precum și al industriei 
petrochimice — a spus ambasado- 

• rul — sîntem profund îndatorați 
țării dumneavoastră ; rafinăria de 
la Gauhati reprezintă un simbol 
viu al colaborării indiano-române. 
Prinf cooperarea generoasă a țării 
dumneavoastră, în curînd va fi 
cons; ;uit combinatul de lubrifianți 
de la Haldia". S. Than și-a expri
mat convingerea că există posibili
tăți multiple pentru extinderea co
laborării româno-indiene. în dome
niile : industrial, comercial, cultu
ral șl științific, spre binele re
ciproc.

în continuare, ambasadorul in
dian a arătat că politica externă a 
țării sale se bazează pe dorința ar
zătoare de pace, pe coexistența 
pașnică între țări cu sisteme so- 
cial-economice' și politice diferite. 1 
în relațiile 'interstatale,'-Iridla/pr,o- 
movează principiile 'egalității în 
drepturi, respectării suveranității 
și neamestecului în treburile inter
ne. „Convingerea noastră — a ară-, 
tat ambasadorul — este, că fiecare 
națiune trebuie să fie liberă în 
a-și trasa drumul său propriu de 
dezvoltare social-economică. Do
minația și exploatarea unei țări 
de către alta, ■ în orice formă sau. 
mod, este desuetă în lumea mo
der*^' 'S. Than a relevat faptul 
că stă linie India și Româ
nia eâȘ. :șesc aceleași puncte 
de vTy^ire' și că această identitate 
„face prietenia noastră și mai pu
ternică".

„Pot să asigur pe Excelența 
Voastră — a spus S. Than — că 
președintele, primul ministru și 
poporul indian așteaptă , cu nerăb
dare vizita dumneavoastră, care 
va marca un nou pas istoric in 
procesul-de creștere a unei priete
nii sincere și în dezvoltare între 
cele două'țări ale noastre".

în încheiere, ambasadorul indian 
șî-a exprimat bucuria de a avea 
ocazia și marea cinste să sărbăto
rească împreună cu poporul român 
cea de-a XXV-a aniversare a eli
berării României.

Exprimînd mulțumiri pentru a- 
precierile calde făcute la adresa 
poporului român și a conducători
lor României socialiste cît și pen
tru urările primite, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a adresat, la rîndul său, 
președintelui Republicii India, pri
mului ministru și poporului indian 
urări de fericire și prosperitate din

partea Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a gu
vernului și poporului român și, 
personal, din partea sa.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a arătat: „După 
cum veți putea constata. în cursul 
misiunii dumneavoastră, domnule 
ambasador, în țara noastră se des
fășoară o intensă activitate con
structivă pentru edificarea socie
tății socialiste, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai materiale și 
spirituale ale întregii populații.

Angajat în această vastă și com
plexă operă, poporul nostru este 
vital interesat în asigurarea unui 
climat de pace și securitate pe are
na internațională, în extinderea 
legăturilor de cooperare între state 
și națiuni. Acesta este izvorul poli
ticii externe promovate în 'mod 
consecvent de Republica. Socialistă 
România, politică de colaborare 
multilaterală cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială, pe 
baza principiilor suveranității și. 
independenței naționale, egalității, 

. neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, principii pe 
care — constatăm cu. satisfacție — 
le susține și India.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile poporu
lui prieten indian pentru lichidarea 
grelei moșteniri a trecutului. Noi 
ne bucurăm din toată inima de 
succesele pe care India le obține 
an de an pe calea progresului so
cial și economic, a folosirii reali
zărilor științei și tehnologiei mo
derne. Este, într-adevăr firesc, 
domnule ambasador, ca între po
poarele noastre — care în trecut 
au dus o luptă îndelungată pentru 
emancipare socială și națională, 
iar în prezent își consacră energia, 
puterea de muncă și de creație 
înfăptuirii unor ample programe 
de construcție pașnică — să se dez
volte relații de prietenie și bună 
înțelegere. împărtășim întrutotul 
părerea dumneavoastră că există 
un cîmp larg pentru extinderea 
colaborării în economie, știință și 
cultură, spre binele ambelor noas
tre țări, al cauzei cooperării inter
naționale. Ne gîndim cu plăcere la 
viitoarea noastră vizită în India, 
care va permite să continuăm dia
logul prietenesc, tradițional, cu con
ducătorii țării dumneavoastră și 
nutrim convingerea că ea va aduce 
o nouă contribuție pozitivă la dez
voltarea pe toate planurile a rela
țiilor româno-indiene.

Sțîntem bucuroși, a spus tovarășul 
' Nicolae Ceaușescu în continuare, să 
'■.'.înenționăm faptul: că în. principală, 

problemă a epocii contemporane — ■ 
apărarea și consolidarea păcii — 
pozițiile țărilor noastre coincid, a- 
tît Republica Socialistă România, 
cît și Republica India pronunțîn- 
du-se pentru reglementarea pașni
că a neînțelegerilor și litigiilor in
ternaționale, pentru dezvoltarea 
contactelor și a' cooperării între 
toate statele, în spiritul stimei mu
tuale, al respectării stricte a drep
tului fiecărui popor de a-și alege 
singur drumul dezvoltării sale so- 
cial-economice. Constatăm cu deo
sebită satisfacție că pozițiile Ro
mâniei și Indiei sînt similare sau 
convergente și în multe alte pro
bleme internaționale aflate la or
dinea zilei".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a asigurat pe noul ambasador că 
în îndeplinirea misiunii sale nobi
le se va bucura de tot sprijinul și 
solicitudinea Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
guvernului român, precum și a sa 
personală.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasado
rul Indiei, S. Than.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbi
rea avută au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii India a 
fost însoțit de membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

Vineri seara s-a 
pitală, venind de la_ Moscova, de
legația Partidului 
mân, condusă 
Niculescu-Mizil, membru al. Comi
tetului Executiv, al • Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la lucră
rile Comisiei pregătitoare a Con
sfătuirii Internaționale a Partide
lor Comuniste și Muncitorești.

Din delegație, au făcut parte to
varășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., Vasile . Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Popes
cu, membru supleant al Comite-

Comunist Ro
de tovarășul Paul

tulul Executiv, secretar al C.C. a] 
P.C.R., Gheorghe Călin, Ilie Ră- 
dulescu, șefi de secție la C.C. aJ 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★

La plecarea din Moscova, pe 
aeroportul Șeremetievo, delegația 
Partidului Comunist Român a fost 
condusă de tovarășii I. V. Kapito 
nov, secretar al 
V. I. Stepakov, 
al P.C.U.S., șef 
al P.C.U.S., G. 
junct de șef de 
P.C.U.S., 
P.C.U.S.

Au fost prezenți 
nescu, ambasadorul 
Moscova, și membri

C.C. al P.C.U.S.. 
membru al C.C- 

de secție la C.C. 
A. Kiseliov, ad- 
secție la C.C. al 

activiști ai C.C. al

Teodor Mari- 
României la 

ai ambasadei. 
(Agerpres)

FEDERAȚIEI SINDICALE MONDIALE

Cronica zilei
Vineri la amiază a avut loc sem

narea Acordului de colaborare și 
cooperare în domeniul activității 
științifice dintre Consiliul Național 
al Cercetării Științifice din România 
și Consiliul Federal pentru coordo
narea activității științifice din Iu
goslavia. '

Acordul a fost semnat de Ni
colae Murguleț, președintele C.N.C.S.. 
și Dolfe Vogelnik, președintele 
C.F.C.A.S.

La solemnitatea semnării au fost 
prezenți Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 

. ai Biroului Executiv al C.N.C.S., pre
cum și Ivica Marinici, președintele 
Consiliului Coordonării Activității 
Științifice din Croația, și Jakșa Pe- 
trici, ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

Documentul prevede acordarea de 
către cele două organisme a spriji
nului necesar pentru efectuarea de 
cercetări în comun pe bază de con
tracte între diferite unități, schim
buri de cercetători și alte cadre pen
tru specializare, organizarea de con
sfătuiri și simpozioane internaționa
le, schimburi de informații, material 
documentar și publicații etc.

*

Prof. dr. Pierre J’hcquinot, director 
general al Centrului național al cer
cetării științifice din. Franța. împreu
nă cu prof. Jean Cantacuzâne, con
silier tehnic la această instituție, 
care au făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Academiei, au părăsit vi
neri după-amiază Capitala.

La rectoratul Institutului de medi
cină si farmacie din București a avut 
loc vineri la- amiază festivitatea de
cernării titlului și diplomei de „doc
tor honoris causa" în științe medi
cale prof. dr. Andre Lwoff, laureat 
al Premiului Nobel, președintele A- ■ 
sociatiei internaționale a societăților 
de microbiologic, directorul Institutu
lui de cercetări asupra cancerului 
din Paris. A fost prezent Pierre Per 
len, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

★
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. vineri, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.. a avut loc o seară cultu
rală; organizată cu prilejul Zilei na
ționale a Italiei.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Comitetul de Stat pentru .-.Cultură și 
Artă, oameni de artă și cultură; zia
riști români și străini, un numeros 
public.

Au fost prezenți Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.. scriitorul Teodor Vîr- 
golici a prezentat conferința „Tradi
ții culturale, româno-italiene".

A urmat un film artistic italian.
★

Vineri dimineața, soțiile șefilor 
. unor misiuni diplomatic^ și altor 
membri ai corpului diplomatic acre
ditat în Republica Socialistă Româ
nia au făcut o vizită la Palatul Pio
nierilor din Capitală. (Agerpres)

Vineri' a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului Comunist din In
dia;’(Marxist), formată din tovarășii 
Harkishan Sing Surjeet, membru al 
Biroului Politic, al C.C. al P.C.I. (M), 
și B. T. Ranadive, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.I. (M), re
dactor șef al ziarului „People’s De
mocracy", care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în țara noas-

/
La aeroportul Băneasa, delegația 

P.C.I. (M) a fost întîmpinată de to
varășii : Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Sion Bujor, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Alexandru Ionescu, re
dactor șef al ziarului „Scînteia".

(Agerpres)

Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Emil Drăgănescu, a primit vi
neri dimineața pe prof. Dolfe Vogel- 
riilc, președintele Consiliului Federal 
pentru Coordonarea Activității Știin
țifice din Iugoslavia, și Ivica Ma.ri- 
,nici, președintele Consiliului Coordo
nării Activității Științifice din Croa
ția, care fac o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Nicolae 
Murguleț, președintele Consiliului

Național al Cercetării Științifice, pre
cum și Jakșa Petrici, ambasadorul 
Iugoslaviei la- București. ’

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri în legătură cu ac
tivitatea științifică ce se desfășoară 
în cele două țări și a fost relevată 
evoluția pozitivă â relațiilor româno- 
iugoslave de colaborare și cooperare 
în acest domeniu. (Agerpres)

Vineri au luat sfîrșit lucrările ce
lei de-a 36-a Sesiuni a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale Mon
diale, care s-au desfășurat la Bucu
rești, în sala de marmură a Casei 
Scînteii.

In cursul celei de-a treia zl a lu
crărilor sesiunii, Ibrahim ■ Zakaria, 
secretar al F.S.M., a prezentat ra
portul privind organizarea celui 
de-al VII-lea Congres Sindical Mon
dial.

La discuții au luat cuvîntul : An- 
tonino Zavagnin, secretar general al 
Uniunii internaționale a sindicatelor 
lucrătorilor în metal, Kakue Honje 
(Japonia), președintele Federației 
muncitorilor din construcții, Tatiana 
Nicolaeva (U.R.S.S.), secretar al Con
siliului Central al Sindicatelor, La
zaro Pena (Cuba), vicepreședinte al 
F.S.M., Tvan Huai Nam, membru al 
Uniunii sindicatelor pentru elibera
rea Vietnamului de sud, Ho Tchang 
Son (R.P.D. Coreeană),, > vicepreșe
dinte al Consiliului Central al Sin
dicatelor, și Gheorghe Apostol (Ro
mânia), președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor.

In cuvîntul lor, vorbitorii au făcut 
propuneri asupra problemelor ce ur
mează să fie înscrise pe ordinea de 
zi a Congresului și asupra noului 
statut al F.S.M.

In continuarea lucrărilor sesiunii a 
fost adoptată ordinea de zi a celui 
de-al VII-lea Congres Sindical Mon
dial, care va avea loc anul acesta 
între 17—31 octombrie la Budapesta :

1. Rolul, sarcinile și răspunderile 
F.S.M. și sindicatelor pentru unitatea 
oamenilor muncii în lupta pentru pro
gres social, libertăți sindicale și de
mocratice, independență națională, 
pace, împotriva exploatării monopo
lurilor, imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului.

2. Rapoarte asupra situației din 
Vietnam și luptei muncitorilor și po
porului vietnamez împotriva imperia
liștilor americani agresori, pentru 
dezvoltarea solidarității oamenilor 
muncii și popoarelor lumii, în vede
rea restabilirii păcii în Vietnam. Un 
raport va fi prezentat de Federația 
sindicatelor din R. D. Vietnam și al
tul dg Uniunea sindicatelor pentru e- 
liberarea Vietnamului de sud.

3. Probleme care 
nizatiilor sindicale 
de dezvoltare.

4. Organizațiile
greșul tehnic și științific.

5. Raport asupra lucrărilor 
siei de revizuire a statutului F.S.M. și 
adoptarea modificărilor propuse.

stau în fața orga- 
din țările în curs

sindicale și pro-

Comi-

ASTAZI ÎNCEP „EUROPENELE DE BOX
INCINTA PATINOARULUI 23 AUGUST"

• PRIMUL GONG LA ORA 13

Astăzi, în incinta patinoarului artificial „23 Au
gust" — amenajat special și acoperit cu o uriașă 
„umbrelă".în culori galben-alb — începe cea de-a 
XVIII-a ediție a campionatelor europene de box, 
corppetiție mult așteptată de iubitorii pugilismului 

■ continental. Actuala ediție a „europenelor" reunește 
pe cei mai apreciați maeștri ai ringului din 25 de 
țări. Timp de 8 zile, de-a lungul a' 13 reuniuni, 
180 de boxeri vor încrucișa mănușile pentru cuce
rirea celor 44 de medalii (11 de aur, 11 de argint 
și 22 de bronz), precum și a celor 11 centuri de 
campioni ai continentului;

De astăzi, sîmbătă, pînă miercuri 4 iunie inclusiv, 
voi- avea loc cîte două reuniuni zilnice, una la 
ora 13, iar cea de a doua la ora 19. In zilele de, 
joi, 5 iunie și vineri, 6 iunie, de la ora 19, au loc ga
lele semifinale. La 7 iunie este programată ziua de 
odihnă, Gala finală — duminică, 8 iunie, de la 
ora 18.

Pe lista participanților la întrecere figurează nu
mele unor boxeri apreciați, în frunte cu campionii

olimpicî Dan Pozniak (U.R.S.S.), Valeri Sokolov 
(U.R.S.S.), Manfred Wolke (R. D. Germană), cu 
campionii europeni Petek (Polonia) și Frolov” 
(U.R.S.S.), și alți pugiliști valoroși, ca : Lubbers 
(Olanda), Tiepold (R. D. Germană), Savov (Bulga
ria), Yadigar (Turcia), Kovacs Istvân (Ungaria), 
Malherbe (Franța), Fachinetti (Italia) etc.

întîlnirile vor fi conduse de 24 de oficiali, pur
tători ai ecusonului A.I.B.A., printre care figurează 
și trei „cavaleri ai ringului" din țara noastră : 
C. Chiriac, P. Epureanu și I. Boamfă. De remarcat 
că acum va debuta ca arbitru internațional la 
„europene" fostul campion olimpic și european, 
Vladimir Enghibarian (U.R.S.S.).

Stațiile noastre de radio vor transmite aspecte 
de Ia toate reuniunile. Televiziunea va transmite 
în direct galele preliminare de la amiază (ora 13), 
semifinalele și finala. Aspecte de la galele de seară 
din preliminarii, înregistrate pe telerecording, vor 
fi retransmise după telejurnalul de noapte.
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6. Raportul Comisiei controlului fi
nanciar.

7. Adoptarea Documentului de 
orientare și de acțiune sindicală și a 
documentelor prezentate de către 
diversele comisii ale congresului.

8. Alegerea organismelor conducă
toare ale F.S.M.

9. Diverse.
Comitetul Executiv a hotărît ca în 

afara comisiilor statutare să fie con
stituite comisii pentru aprofundarea 

. anumitor probleme sindicale actuale : 
Comisia pentru drepturile sindicale ; 
Comisia pentru problemele cadrelor, 
inginerilor și tehnicienilor ; Comisia, 
pentru folosirea deplină a forței de 
muncă și șomajului; Comisia pentru 
securitatea socială ; Comisia pentru 
tineretul muncitor ; Comisia pentru 
femeile angajate în producție ; Co
misia pentru muncitorii agricoli.

Totodată, Comitetul Executiv a re
comandat ca munca de propagandă 
în perioada de pregătire a congre
sului să se 
„Unitate și 
greș social, 
mocratice, 
și pace !“ ; 
Vietnam !“ ; 
namezi !“.

In continuarea lucrărilor sesiunii, 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., a făcut o declarație prin care 
a informat Comitetul Executiv că 
datorită stării sănătății sale și în 
urma recomandărilor medicilor, nu 
va mai candida la ai VII-lea Con
gres, pentru a fi reales în funcția de 
secretar general al F.S.M.

La punctul trei de pe ordinea de 
zi, Mahendra Sen, secretar al F.S.M., 
a prezentat raportul asupra cererilor 
de afiliere la Federația Sindicală 
Mondială ale Federației generale a 
muncitorilor din Republica Populară 
Yemenul de Sud, Congresului demo
crat al muncitorilor din Ceylon 
(D.W.C.), Congresului sindicatelor din 
Nigeria (N.T.U.C.), Confederației sin
dicale congoleze JCongo-Brazzaville). 
Participanții la "sesiune au aprobat 
afilierea la F.S.M. a acestor orga
nizații sindicale.

Abordînd problemele solidarității 
oamenilor muncii și sindicatelor cu 
lupta poporului vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste ameri
cane, Comitetul Executiv a adoptat 
în unanimitate Rezoluția asupra Viet
namului și Mesajul către delegația 
Frontului Eliberării Naționale din 
Vietnamul de sud.

De asemenea, a fost adoptat pro
iectul Apelului către oamenii muncii 
și sindicatele din toate țările, pentru 
cel de-al VII-lea Congres Sindical 
Mondial.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul Renato Bitossi, președintele 
F.S.M., care a spbliniat caracterul 
democratic al dezbaterilor, dezvolta
rea continuă a acțiunilor pentru uni
tate _ întreprinse de F.S.M. El a mul
țumit ..Uniunii Generale a Sindicate
lor din România pentru ospitalitatea 
călduroasă,,.cu., care au fost/înconju-„ 
râți■‘p'ăl'ticipâtitîi la sesiund," p’erîtr'u' 
condițiile deosebite de muncă pe 
care le-a creat luerărilor sesiunii.

desfășoare sub lozincile : 
solidaritate, pentru pro- 
libertăți sindicale și de- 
independență națională 
„Americani, afară - din 
„Vietnamul pentru viet-

★

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a oferit, vi
neri seara, o masă în cinstea parti- 
cipanților la cea de-a 36-a sesiune a 
Comitetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale.

Au participat Renato Bitossi, pre
ședintele F.S.M., Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M., membri ai 
Comitetului Executiv al F.S.M.

Au luat parte Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., activiști al sindicatelor.

(Agerpres)

• La dolce vita : PATRIA — t,M | U j
16.30 ; 20.
• Am două mame și doi tați 1 RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,M I
18,45 ; 21, GRADINA FESTIVAL —
20.15.
• Prințul negru LUCEAFĂRUL —
9.15. ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30; 15,30 ;
18.45 ; 21, GRADINA DOINA -----
STADIONUL DINAMO — 20,15.
• Vițelul de aur (ambele serii) : FESTI
VAL — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL —9 15 -- -- - - -- -- -- ---------------
10 ; 13 ; 15,30 ; 18
• Roșii șl albii
• Tarzan, omul junglei
8.45 ; 11 ; ‘
DIA — 9 
MODERN
18.30 ;
13.30 ; 16 ; lo,io ,___ ,_________________
ZIȚIA — 20,15.
• Pentru încă puțini dolari : LUMINA
— 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Elixirul dragostei : CINEMATECA — 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
O Adio, Gringo : DOINA — 11,90 ; 13,« ;
16 ; 18,15 ; 20,30, LIRA — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20,15, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
• Contemporanul tău (ambele serii) : 
UNION — 16 ; 19.
• Pe plajele lumii: TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• In umbra coltului : FEROVIAR — 
8,30—16,15 în continuare ; 18,30 ; 20,45, 
EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină —
20.15.
• Asasinatul s-a comis luni : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
TOMIS — 9,30—15,30 în continuare ; 18, 
la grădină — 20,15.
• Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE* POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• La Est de Eden : BUZEȘTI — 15,30, 
la grădină — 20,15.
• Iluzii : BUZEȘTI — 18.
• Noaptea e făcută pentru... « visa: 
DACIA — 8,15—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15, la grădină — 20,15.
• Comedianțil : BUCEGI — 9—14,OT în 
continuare ; 17,30, la grădină — 20.
• Crimă în stil personal : UNIREA •*—
15.30 ; 18.
• Profesioniștii : GRĂDINA UNIREA — 
20,15. “
• Răutăciosul adolescent t DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Riscurile meseriei : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Urletul lupilor t COTROCENI — 
15,30 ; 18.
• Astă seară mă distrez : VIITORUL — 
15,30 ; 18.
• Pipele : COTROCENI — 20,30 ; VII
TORUL — 20,30.
• Pe urmele șoimului : VOLGA —
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,3D,
VITAN — 18, la grădină — 20,15.
• Vera Cruz : VITAN — 15,30.
O Paradisul îndrăgostlților : MIORIȚA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Piș»: MOȘILOR — 15,30 ; 1«, PAbiX'
— 15.30 ;18 ; 20,15. '
•. Crăbiuri; tii Ellsăbeta : MOȘILOR: 
20,30.
• Becket : POPULAR — 16,30 ; 1».
• Apele primăverii : MUNCA — 15.
• Spartacus : MUNCA — 18.
• Căsătorie pripită : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
• Comisarul X : FLACĂRA — 20,30.
• Rio Bravo : RAHOVA — 15 ; 15, la 
grădină — 20,15. .

21,

21*
10,15 ;

11,45 ; 14,15 ; 16,45, FAVORIT — 
............... 20,30.

CENTRAL — 19,15 ; îl. 
VICTORIA — 

16 ; 18,30 ; 20,45, MELO- 
; 13,30 ; 16 ; 18,16 ; 20,30, 
>,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;

20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
‘ 18,15 ; 20,30, GRĂDINA EXPO-

vremea

• Fljarmonlca de stat „George Eneseu" 
(la Ateneul Român) : Concert simfonie
— 20, Dirijor Mircea | Basarab. Solist: 
Bruno Leonardo Gelber (Argentina).
• Opera Română : Faust — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale* 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Topaze — 19,30.
^Teatrul de Comedie : Opinia publică
- 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Moartea Iul Danton — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Melodie varșovlană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" ’ (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 19,30 ; 
(sala Studio) : Fedra — 20?
• Teatrul Mic : Ămoor — 20.
• Teatrul Gluleștl : Visul unei nopți do 
iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea* : Muș
tele — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste ne- 
.terminată — 16.
• Studioul, I.A.T.C. „I. L. Caraglale' : 
Meșterul Manole — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum 
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un treni — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : Tănase — Revue — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. IM) : 
Femei, femei, femei — 19,30 ; (grădina 
Boema) : Nu te lăsa Stroe : — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vaslleseu” 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : De la 
Bach la Tom Jones — 20.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor : Selecțiunl 'St _
20.

Timpul probabil pentru jtilele de 1, 
2 și 3 iunie. In țară : Vreme ușor in
stabilă, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse slabe locale, însoțite de des
cărcări electrice. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, 
iar maximele între~T8 și 28 grade, izo
lat mai ridicate. In București : Vre
me în general frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil averselor slabe de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

. categorie de greu- 
' tate, în lumina deciziilor capricioa

se pe care zeița Fortuna le-a luat 
ieri. Am consultat, în acest scop 
mulți cunoscători ai boxului, folosind 
cu precădere părerile unei „comisii" 
formate din Al. Vladar,' antrenor fe
deral, dr. Ion Drăgan și ziaristul Paul 
Ochialbi, oameni care au avut prile
jul să urmărească marile turnee pu- 
gilistice din ultimii ani.

La categoria „semimuscă" — 10
concurenți — sorții au hotărît că 
încă din două meciuri preliminare, 
ce se vor disputa astăzi — la ora 13, 
Weinhold—M. Aurel și Rozek (Polo
nia) — Semenov (U.R.S.S.), favoriții 
să se elimine între ei ! După'cum se 
vede, drumul spre semifinale al lui 
M. Aurel pare mult mai greu decît 
era de așteptat. In schimb, sarcinile 
maghiarului Gedo și ale italianului 
Franco Udella se arătă relativ 
ușoare.

La categoria „muscă" — 16 concu
renți — campionul nostru Ciucă are 
drept prim adversar pe Mc. Hugh 
(Scoția) și, în cazul a două victorii 
succesive, are posibilitatea să lupte 
în semifinale, cu principalul său 
contracandidat, Olech (Polonia).

La categoria enigmelor, categoria 
„cocoș", fără favoriți cerți, Aurel Du
mitrescu intîlneșt.e astă-seară pe pu-' 
ternicul Ibrahimovic (Iugoslavia), bo
xer înalt și cu gardă Inversă. Tot Ia 
„cocoș" alt meci interesant : Cosen
tino (Franța) — Huppen (Olanda). 
Printre cei 15 competitori, mai sînt 
considerați redutabili Novikov 
(U.R.S.S.), Schulz (R. D. Germană) și 
Fredriksson (Suedia).

La categoria „pană" — 20 de con
curenți ! — lui Pușcaș al nostru sor
tii i-au scos pentru astăzi în cale un 
spaniol, Suarez, însă în caz de vic
torie va întîlni apoi pe... campionul 
olimpic Sokolov (U.R.S.S.) !

La categoria „semiușoară" — 11

Ieri. Pe ring și în jurul lui, agita- ■ situația la fiecare, 
ție, multă lume, oficiali, antrenori, 
arbitri, ziariști, amatori de box. 
Asistăm la o gală neobișnuțtă, „gala 
tragerilor la sorți". Priviri atente, 
mai puțin atente, unele înfrigurate; 
Cineva și-a pus • țigara înapoi în 
gură... cu partea aprinsă. S-a scos 
primul plic, primul nume, Weinhold 
din R. D. Germană. La „semimuscă". 
Va. întîlni, pe cine 7 Pe Mihai Aurel, 
campionul nostru...

■ Din 25 de țări, 180 de pugiliști se 
vor întrece pentru 11 titluri euro
pene. Discutarea șanselor, a favori- 
ților presupune o scurtă incursiune 
în istoria campionatelor continentu-, 
lui, ajunse astăzi la cea de-a XVIII-a 
ediție. N-o să luăm în considerare 
decît ultimele opt ediții, adică din 
1953, dată de la care boxerii români 
și-au reînnodat participarea, concu7 
rînd apoi fără întrerupere. Faptul 
ne servește spre a stabili situația 
forțelor pugilistice din Europa pînă 
în ziua de astăzi și spre a da o apre
ciere realistă șanselor. Un palmares 
aparte prezintă două dintre loturile 
cu efective complete la toate catego
riile, cel sovietic și cel polonez. So
vieticii au cucerit,. în iele opt sdiții 
despre fare 
continentale, 
nezii dețin 20.
campionatelor, din 1953 încoace, la 
care cele două loturi să nu fi cîști- 
gat medalii de aur. Deși nu dispun 
de un asemenea palmares, alte trei 
loturi , cu garnituri integrale, ale 
României, R. D. Germane și Bulga
riei, se anunță redutabile la cîteva 
dintre categorii. Competitorii din 
alte țări vor încerca să se strecoare 
spre titluri printre acești cinci mari 
favoriți ai întrecerilor europene, pro- 
fitînd. și de „bețele în roată" pe 
care sorții le-au pus principalilor 
pretendenți.

După această succintă prezentare 
• atării generale, >ă vedem care este

vorbim, 32 de îitluri 
în timp ce polo- 

N-a fost ediție a

concurenți — nici Cuțov n-are drum 
neted. Invingîndu-și primul adversar 
(vest-germanul Schwede) îl va 
tilni pe Vujin (Iugoslavia), 
dalie de bronz la J.O., 
gilist puternic, după care ar urma 
Ia rînd Lomakin, campionul sovietic. 
Polonezul Petek este în partea cea
laltă a tabloului.

La categoria „ușoară" — 18 concu- 
renți — Antoniu ar putea ajunge, în 
mod normal, în semifinale pentru 
a se întîlni cu campionul european, 
Valeri Frolov. Alți rivali : Tiepold 
(R. D. Germană) și finlandezul Kari 
Meronen.

La categoria „semimijlocie" — 20 
concurenți ! — Victbr Silberman
boxează astă-seară în prelimmarii cu 
danezul Olsen. In ipoteza că va 
trece victorios, mai tîrziu îl va avea 
în cale pe Wolke (R. D. Germană), 
campionul olimpic !

La „mijlocie mică" — 19 concurenți 
— o categorie de „batailleuri". Ion 
Covaci are, boxînd normal, o sarcină 
mai facilă. Tregubov (U.R.S.S.) luptă 
în preliminarii cu Dahn (R.D.G.) și 
se găsește în partea cealaltă a tablo
ului.

La,.mijlocie" — 14 concurenți — 
Stumph a trecut un tur din „oficiul' 
sorților, și dacă-1 va 
Gheorghiev (Bulgaria), 
babil, se va prezenta 
cu șanse însemnate.,

La „semigrea" — 14 
sorții au făcut dreptate marilor fa- 
voriți, Dan Pozniak și Ion Monea. 
Ei nu se vor putea întîlni decît în 
finală I

La categoria „grea" — 16 concu- 
renți ! — Ion Alexe va boxa contra 
puternicului olandez Lubbers. Pentru 
această categorie sînt numeroși com
petitori valoroși, ceea ce face impo
sibil un pronostic cît de cît viabil. 
S-avem, prin urmare, răbdare.

Gong 1

LOTO

Extragerea I : 77 26 10 89 21 4 29
82 50 65 38 80. Fond
651 899 lei. Extragerea a II-a : 10 23 
41 30. Fond de premii : 380 822 lei din 
care 14 698 lei report categoria A.

de premii :

t V

învinge pe 
adversar pro- 
în continuare
concurenți —

13.00—15,30 — Campionatul eu
ropean de box. Transmisie de la 
Patinoarul .,23 August". 17,30 — 
Telex T V. 17,35 — Lumea co
piilor la... circ • Filmul „Un lu
cru foarte serios" • Film : „Clov
nul Kirl". 18,10 - Pentru tinere
tul școlar: „Piatra din casă“5 
Adaptare gupă piesa lui 
V. Ale'csandrl. Muzica : V. luscea- . 
nu. Interpretează un co
lectiv al Studioului Conserva
torului „C. Porumbescu" din 
București. 19,00 - Telefonul de 
la ora 13,00. Reportaj de Al. Stark. 
19,10 — Monografii contemporane. 
„Deva — 700". Film de Horia Va- - 
siloni, realizat cu prilejul împli
nirii a 700 de ani de existență a 
orașului Deva. 19,30 — Telejur
nalul de seară • Buletinul me-

teorologic. 20,80 — Tele-enciclo- 
pedta. In cuprins : a Evul Mediu- 
Renaștere. Prezintă : Răzvan 
Teodorescu o Psihologie animală 
• Tren (III). 21,00 — O oră cu Al
fred Hitchcock. „O crimă neobiș
nuită". 21,50 — Seară de romanța 
cu Dorina Drăghici. 22,10 — Pu
blicitate. 22,15. — Melodii de mu
zică ușoară hindi. Cîntă Narghlta. 
22,40 — Telejurnalul de noapte. 
Aspecte de la Campionatul euro
pean de box (înregistrare). 23,30 — 
închiderea emisiunii.

Programul II
19,30 — Telejurnalul de seară. 

20,00 — Film serial : „Aventurile 
căpitanului Kloss" — producție a 
studiourilor poloneze. 21,00 — De
sene animate. 21,20 — Trei me
lodii pe săptămînă. Muzică ușoară 
românească tn primă audiție. Pre
zintă : Elly Roman. 21,30 — Re
cital de sîmbătă seara. Pianista 
Sofia Cosma. 21,50 — Roman foi
leton : „Lunga vară fierbinte' 
(III) după William Faulkner (re
luare). 22,40 — închiderea emi
siunii.

Valeriu MIRONESCU
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Franța
în ajunul 
primului
tur de
scrutin

Franța trăiește sub semnul ul
timelor ore dinaintea primului 
tur de scrutin al alegerilor pre
zidențiale. Campania consacrată 
acestei etape electorale a luat 
sfîrșit noaptea trecută (vineri 
spre sîmbătă), alegătorilor rămî- 
nîndu-le un răgaz de reflecție de 
36 ore înainte de a se prezenta 
la urne. In cazul cînd nici unul 
din cei 7 candidați nu va în
truni după votul de mîine ma
joritatea absolută, se va desfă
șura la 15 iunie al doilea tur de 
scrutin, pentru alegerea untkia 
din primii doi candidați.

Timp de două săptămîni, can
didata pentru Elysee au desfă
șurat o activitate intensă, pen
tru a obține un sprijin cit mai 
substanțial în rîndurile celor 29 
milioane de alegători.

Opțiunile politice — pe plan 
Intern si extern — ale princi
palilor candidați — Pompidou, 
Poher, Duclos, Defferre — au 
fost scoase în evidență mai a- 
les prin intermediul radiotele- 
viziunii, care a jucat un rol 
considerabil în actuala campa
nie.

Un nou sondaj, efectuat de 
instituția specializată „Sofres" la

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

Accentuarea tensiunii 
in Argentina

© ÎN URMA INCIDENTELOR DE JOI, ORAȘUL COR
DOBA A FOST OCUPAT DE ARMATA • GREVA 
GENERALA A PARALIZAT APROAPE ÎNTREAGA 

ACTIVITATE

BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — 
Tensiunea provocata de tulburările 
studențești din ultimele două săptă
mîni continuă să rămînă ridicată, cs 
urmaro a izbucnirii unor noi inci
dente în orașul Cordoba, cel de-al 
treilea oraș ca mărime din Argentina. 
Joi seara, în urma unei noi demon? 
strații a studenților și reprimării el 
de către poliție, autoritățile au impus 
interdicție de circulație, în timp ce 
arriata a ocupat întregul oraș. Cor
doba este al doilea oraș după Rosa
rio ocupat de armată în ultimele 
două săptămîni. Studenții și munci
torii au ridicat baricade pentru a se 
apăra de focurile de armă trase de 
politie. Cinci persoane au fost ucise, 
iar peste 10 rănite. Poliția a operat 
arestări.

La Buenos Aires, muncitorii, care 
au declarat grevă generală de 24 de 
ore și la care participă aproape 
toate uniunile Bindicale din întreaga

țară, au organizat un marș spre cen
trul capitalei argentinene, protesting 
împotriva politicii economice și socia
le a autorităților. Muncitorii, că
rora li s-au alăturat studenții, 

purtau pancarte în care se cerea 
demiterea miniștrilor vinovați de re
presiunile poliției împotriva demon
strațiilor de la Rosario și din alte 
orașe.-Armata a Intervenit, încercînd 
să întrerupă marșul. Peste 10 per
soane au fost rănite.

în țară, activitatea a fost paralizată 
în proporție de 80 la sută ca urmare 
a grevei generale. Companiile aeriene 
comerciale și-au anulat pînă sîmbătă 
sosirile și plecările de pe aeroportul 
internațional Ezeiza.

Președintele Juan Carlos Ongania 
a convocat de urgentă o reuniune a 
principalilor șefi militari pentru a 
discuta măsurile ce urmează a fi luate 
în actuala situație.

Demonstrație la Frankfurt pe Main (R. F. a Germaniei) pentru asigurarea 
drepturilor democratice și împotriva mișcărilor neonaziste

SENATORUL MANSFIELD:

ECUADOR

Rockefeller întîmpinat 
cu vie ostilitate

• PUTERNICE DEMONSTRAȚII LA QUITO

„A sosit timpul să se 
pună capăt războiului 

din Vietnam**
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27 si 28 mai, a fost publicat ieri 
de ziarul „Le Figaro". Rezul
tatele indică, asemenea celor an
terioare, o stabilitate a corpu
lui electoral în favoarea fostului 
premier Georges Pompidou, care 
este prezentat ca întrunind a- 
deziunea a 40 la sută din cei 
interogați. Alain Poher este in
dicat de sondaje "cu 31 la sută. 
Rezultatul sondajului scoate din 
nou-, în evidentă progresul, can
didatului comunist, Jacques 
Duclos, care a obținut 17 
sută din voturi, față de 15 
sută la precedentul sondaj 
ganizat de „Sofres", si 10 
sută la primele sondaje. Candi
datul socialist. Gaston Defferre, 
pierde două procente, trecînd de 
la 9 la sută la 7 la sută din 
voturi.

Evident, nu există nici o cer
titudine că aceste cifre de ul
timă oră vor fi confirmate de 
scrutinul de mîine si că nu vor 
exista surprize. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît. potrivit ace
luiași ziar, nu mai puțin de 32 
la sută din numărul persoane
lor anchetate au ținut să subli
nieze că sînt susceptibile de 
a-si schimba opinia chiar în 
puținele ore care au mai rămas 
înaintea prezentării la urne.

In ultimele zile, în presa fran
ceză au apărut multe comenta
rii referitoare la „duelul elec
toral" dintre doi candidați prin
cipali — Pompidou si Poher — 
desfășurat cu intensitate în ciu
da faptului că cei mai multi a- 
nalisti au găsit multe puncte co
mune în opțiunile proclamate 
de ei în ultimele săptămîni. 
Pompidou si Poher își dispu
tă mai cu seamă o parte a e- 
lectoratului asa-numit moderat. 
37 la sută din francezi declară 
că se situează politic la centru, 
dar că nu-l consideră pe Pom
pidou ca „membru al familiei 
lor". Acești alegători ar vrea 
să-l voteze în mare parte pe 
Poher; dar temători că alegerea 
acestuia ar putea duce la in
stabilitate si crize politice, multi 
înclină spre Pompidou. Acest 
balans permanent al centrului 
este ilustrat si de poziția adop
tată de principalii săi lideri si 
de deputății săi, divizați — unii 
cu Poher, alții cu Pompidou. In 
plus, Pompidou, ca reprezentant 
al partidului guvernamental 
gaullist, are ca un ată al său 
o serie de orientări. îndeosebi în 
politica externă, promovată de 
fostul președinte de Gaulle, ca 
destinderea si colaborarea între 
toate țările europene, fără deo
sebire de orînduire socială, 
care se bucură de aprobarea u- 
nor pături largi 
lui francez. Or. 
exprimat voința 
aceste orientări.

In ce privește 
munist, Jacques 
a dus o campanie dinamică, re
zultatele amintite ale sondaje
lor arătînd sporirea influenței 
P.C.F. în rîndurile alegătorilor. 
Aceasta — apreciază observato
rii — lasă să se întrevadă că la 
primul tur de scrutin el s-ar 
putea situa la mate distantă fa
ță de ceilalți candidați ai stîn- 
gii. Important pentru fiecare 
candidat este însă ca totalul vo
turilor însumate să-i permită a 
se prezenta si la turul al doi
lea al alegerilor. De aceea, 
P.C.F. cheamă masele de -ale
gători să acorde duminică ma
ximum de voturi lui Duclos, 
pentru ca astfel stingă să fie 
prezentă la turul următor.

Date fiind inconstanța unei 
părți însemnate a electoratului 
francez, existența mai multor 
candidaturi ale stîngii — ac
tuala consultare națională este 
incertă, cel puțin pînă luni, 
qînd vor fi cunoscute rezultate- 
W primului tur de scrutin.

QUITO 30 (Agerpres). — în tot 
cursul zilei de joi, la Quito și în alte 
orașe ecuadoriene au continuat de
monstrațiile de protest împotriva vi
zitei făcute în Ecuador de Nelșon 
Rockefeller, trimisul personal al pre
ședintelui Nixon. După cum rela
tează agențiile de presă, Rockefeller 
a găsit la sosire „un oraș aproape 
complet abandonat", poliția și arma
ta, înzestrată cu măști de gaze, a- 
runcînd în 'permanență grenade cu 
gaze lacrimogene pentru a împrăștia 
pe demonstranți. Principalele artere 
ale capitalei ecuadoriene sînt blocate 
cu baricade ridicate de poliție pen
tru a se împiedica circulația, în timp 
ce în jurul palatului prezidențial au 
fost luate măsuri extrem de severe 
de securitate.

In cursul ciocnirilor dintre demon
stranți și poliție, o persoană a fost 
ucisă și alte 10 au fost rănite Ia 
Quito, în timp ce la Guayaquil au 
foșt înregistrați 5 răniți; Manifes-

tanții au ocupat clădirea Centrului 
ecuadoriăno—nord american din 
Quito, distrugînd mobilierul șl ar
hivele.

La fel ca și în Columbia, Nelson 
Rockefeller a fost întîmpinat cu ră
ceală și de guvernanții ecuadorieni 
din cauza litigiilor existente între 
cele două țări. Ministrul afacerilor 
externe al Ecuadorului, Rogelio Val- 
divleso, a declarat-, înaintea sosirii 
emisarului președintelui Nixon, că 
„aceasta va fi numai o vizită de 
curtoazie, deoarece nu se pot aș
tepta nici un fel de rezultate pozi
tive". La rîndul lor, numeroase or
ganizații politice, sindicale și stu
dențești au dat publicității declarații 
în care au subliniat că vizita lui 
Rockefeller este „nedorită" șl l-au 
declarat pe guvernatorul statului 
New York „persona non grata".

în continuarea turneului său lati
no—american. Rockefeller va sosi du
minică în Bolivia.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Politica administrației Nixon în Viet
nam este costisitoare și lipsită de re
zultate, a declarat joi în Senatul 
S.U.A. Mike Mansfield, liderul ma
jorității democrate din Senat. El a 
afirmat că președintele Nixon con
tinuă de fapt vechea politică vietna
meză a administrației Johnson, încer
cînd să exercite o „presiune maximă 
militară" asupra forțelor Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Mansfield a spus că senatorii 
au nu numai dreptul, dar și datoria 
să analizeze politica dusă de guvern 
In Vietnam și să propună alternative 
care să fie aplicate la masa tratati
velor de pace de la Paris sau pe cîm- 
purile de luptă din Vietnam. „Reu
șim să cucerim diverse poziții și apoi 
le pierdem pe o bază temporară, în 
timp ce viețile americanilor sînt 
pierdute pentru totdeauna pe o bază 
permanentă — a declarat liderul ma
jorității democrate din Senat, care a 
criticat unele acțiuni de luptă „ires
ponsabile" ordonate de comandanții

militari americani din Vietnamul de 
sud. „A sosit timpul — a continuat 

■el — să fie reexaminată actuala po
litică, atît pe plan militar cît și di
plomatic, să se pună capăt pierderilor 
de vieți și să fie reduse uriașele de
vastări din Vietnam Trebuie puse 
bazele unui nou efort de negocieri 
pentru a se termina acest conflict".

Potrivit agenției U.P.I., poziția se
natorului Mansfield a fost sprijinită 
și de senatorii Stephen Young și 
Claiboene Pell.

Intre 23 și 30 mal. la Moscova au 
avut loc ședințele Comisiei pregăti
toare a Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești.

La lucrările Comisiei pregătitoare 
au luat parte reprezentanții a 70 da 
partide 
Partidul 
Partidul 
Algeria, 
gentina, 
tralia. Partidul Comunist din 
tria, Partidul Comunist din Belgia, 
Partidul Comunist din Bolivia. Par
tidul Comunist Brazilian, Partidul 
Comunist din Marea Britanie, Parti
dul Comunist Bulgar, Partidul Comu
nist din Canada. Partidul Comunist 
din Cehoslovacia. Partidul Comunist 
din Ceylon, Partidul Comunist din 
Chile, Partidul Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru, Partidul Co
munist din Columbia, Partidul Avan
garda Populară din Costa Rica, Par
tidul Comunist din Danemarca, Parti
dul Comunist Dominican, Partidul 
Comunist din Ecuador, Partidul Mun
cii din Elveția, Partidul Comunist din 
Finlanda, Partidul Comunist Fran
cez, Partidul Socialist Unit din Ger
mania, Partidul Socialist Unit al Ber
linului occidental. Partidul Comunist 
din Germania, Partidul Comunist din 
Grecia, Partidul Comunist din Gua
delupa, Partidul Muncii din Guate
mala, Partidul Progresist Popular din 
Guyana, Partidul Unit al Comuniș
tilor din Haiti. Partidul Comunist din 
Honduras, Partidul Comunist din In
dia, Partidul Comunist din Iordania, 
Partidul Comunist din Irak, Parti-

comuniste și muncitorești ; 
Comunist din Africa de Sud, 
Avangarda Socialistă 
Partidul Comunist din 
Partidul Comunist din

din
Ar- 
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Aus-
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de a continua

candidatul co- 
Duclos, acesta

PHENIAN:

Președintele
Libanului

Miting de protest împotriva 
represiunilor din Coreea de sud

PHENIAN 30 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc un miting de pro
test față de represaliile la care sînt 
supuși în Coreea de sud Kim ■ Kyoo 
Nam, Pak Dai In șl alți patrloțl care 
au desfășurat o activitate antiimpe- 
rialistă șl antlamericană la Seul,, 
Pusan, Bosung și alte regiuni ale 
Coreei de sud.

La miting au fost prezențl Pak 
Shln Juk, vicepreședinte al Comite
tului pentru unificarea pașnică a 
Coreei, membri ai Prezidiului C.C. 
al Frontului Unft Democrat Patriotic, 
reprezentanți al unor organizații de 
masă și oameni ai muncii din ca
pitala R.P.D. Coreene.

A luat cuvîntul Li Keuk Ro, mem
bru al Prezidiului C.C. al Frontului

a primit pe 
ambasadorul

României

latează

Unit Democrat Patriotic, vicepre
ședinte al Comitetului pentru unifi
carea pașnică a patriei, care a con
damnat persecuțiile și torturile la 
care sînt supuși patrioții sud-coreeni 
de către administrația de la Seul și 
de către imperialiștii americani, re- 

A.C.T.C.
★

SEUL 30 (Agerpres). — Agenția 
A.C.T.C., citind' surse din Seul, in
formează că autoritățile sud-coreene 
au respins la 10 și respectiv 28 mai 
apelul înaintat de Kim Djong Tal, 
membru al Partidului Revoluționar 
Unit, tribunalului districtual din 
Seul, In legătură cu sentința de con
damnare la moarte pronunțată împo
triva sa.

BEIRUT 30 (Agerpres). —■ La 29 
mai, președintele Republicii Liban, 
Charles Helou, a primit în Palatul 
de la Baabda pe ambasadorul rorriân, 
dr. Iacob Ionașcu. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a prezentat pe 
prof. Virgil Cândea, sub a cărui 
conducere s-a organizat la muzeul 
Sursock din Beirut prima expoziție 
națională de Icoane melkite din Li
ban. Expoziția, care ». (ost conside
rată ca cel mai important eveniment 
cultural al anului, 
un succes deosebit, 
și străină apreciază 
premieră mondială 
contribuția României

s-a bucurat de 
Presa libaneză 
expoziția ca o 

și subliniază 
la realizarea ei.

Prima simulare a asele
nizării. d’ufre âstronauții' ca
binei spațiale „Apollo-ll", Neil Arm
strong și Edwin Aldrin, efectuează în 
prezent exerciții într-un simulator al 
modulului lunar cu care vor asele- 
niza la 20 iulie. Aceasta este prima 
simulare a aselenizării făcută în le
gătură directă cu centrul de control 
din Houston. Ea va fi urmată de o 
serie de repetiții pentru a se pune la 
punct toate fazele periculoasei lor mi
siuni. între timp, la Houston continuă 
audierea astronauților Young, 
și Ceman, studierea foto; 
melor realizate îrr timpu 
„Apollo-10".

Cei 18 și Piața comună. 
Consiliul ministerial al Pieței comune 
și reprezentanții celor 18 state afri
cane asociate la C.E.E., întruniți joi 
la Bruxelles pentru a negocia reînnoi
rea tratatului de asociere, caTe expiră 
la 31 mai, au căzut în principiu de 
acord asupra continuării asocierii pe 
baza actualului tratat, pînă la elabo
rarea unui nou tratat, cel mai tîrziu 
la 30 iunie 1970.

dul Popular din Iran. Partidul Co
munist din Israel. Partidul Comunist 
Italian, Partidul Comunist Libanez, 
Partidul Comunist din Luxemburg, 
Partidul Eliberării și Socialismului 
din Maroc, Partidul Comunist Mexi
can, Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, Partidul Socialist din Nica
ragua, Partidul Comunist din Nor
vegia, Partidul Comunist din Pa
kistanul de est, Partidul Popular din 
Panama, Partidul Comunist din Pa
raguay, Partidul Comunist din Peru, 
Partidul 
Partidul 
Partidul 
Partidul 
Partidul
Comunist din Salvador, Partidul Co
munist din San Marino, Partidul Co
munist Sirian, Partidul Comunist 
din Spania, Partidul Comunist din 
Sudan, Partidul Comunist din S.U.A., 
Partidul Comunist din Tunisia, Parti
dul Comunist din Turcia, Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, Parti
dul Comunist din Uruguay, Partidul 
Comunist din Venezuela, precum și 
reprezentanții a trei partide care 
activează în condițiile ilegalității și 
care nu sînt nominalizate din mo
tive de securitate. Reprezentanții 
Partidului de Stingă — comuniștii 
din Suedia — au participat la lucră
rile comisiei în calitate de observa
tori.

Delegațiile au expus opiniile comi
tetelor centrale ale partidelor respec
tive asupra proiectului documentu
lui principal „Sarcinile actuale ale 
luptei antiimperialiste șl unitatea de 
acțiune a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor anti
imperialiste".

Participant!! la Comisia pregăii- 
țoare au examinat cu atenție țoale, 
punctele de vedere șl propune)'?* 
comitetelor centrale ale parțlw/or 
frățești și au convenit să transmită 
proiectul cu amendamentele incluse 
ca bază de lucru Consfătuirii inter
naționale a partidelor comuniste șl 
muncitorești.

Comisia 
proiectele 
transmite

■ tuirii.
Ședințele Comisiei pregătitoare 

s-au desfășurat într-o atmosferă da 
conlucrare sinceră si tovărășească.
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Muncitoresc Unit Polonez, 
Comunist din Porto Rico, 

Comunist din Portugalia, 
Comunist din Reunion, 

Comunist Român, Partidul

a examinat, de asemenea, 
altor documente și le 

spre examinare consfă-

După vizita
lui A. Kosighin

foung, Stafford 
ografiilor și fil- 
iuI zborului lui

Consiliul de Securitate 
se va întruni la 2 iunie pentru • 
examina un raport al secretarului ge
neral, U Thant, consacrat problemei 
cipriote, anunță surse diplomatice de 
la O.N.U., citate de agenția Reuter. 
Raportul va trata, în special, problema 
extinderii pe încă șase luni a manda
tului forței de pace a O.N.U. din 
Cipru.

Congresul unității sindi
cale a oamenilor muncii 
din America Latină, 8ediul 
permanent în capitala chiliană, a adre
sat regimului militar panamez o tele
gramă în care protestează înipptriva 
represiunilor la care sînt supusp ele
mentele progresiste din Panama;I,Te
legrama cere respectarea drepturilor 
omului, prevăzute în Carta O.N.U.

în Afganistan

O febrilă activitate diplomatică 
a fost înregistrată în cursul aces
tei săptămîni în organismele mili
tare nord-atlantice. De luni și pînă 
miercuri seara (în primele două 
zile — neoficial, iar în cea de-a 
treia — în ședință oficială), miniș
trii apărării din țările N.A.T.O., 
mai puțin reprezentantul francez 
(de la ieșirea țării sale din orga
nismele integrate ale N.A.T.O. nu 
ia parte la asemenea reuniuni) s-au 
întrunit la Bruxelles în cadrul se
siunii Comitetului de planificare al 
N.A.T.O. Joi și vineri, șapte din 
cei treisprezece miniștri au partici
pat. de această dată la Londra, la 
o nouă rundă de tratative în ca
drul grupului de planificare nu
cleară al pactului.

Neavînd însemnătatea sesiuni
lor bianuale ale Consiliului 
N.A.T.O., cele două reuniuni au 
prezentat totuși cîteva aspecte 
semnificative. Anume, ele au arătat 
o ascuțire a contradicțiilor între 
orientarea cercurilor proatlantice, 
în primul rind din S.U.A., de a 
relansa acest bloc militar agresiv 
și tendințele unora din participanți, 
sub înrîurirea curentelor de opinie 
publică din Occident, de a se dez- 
angaja față de N.A.T.O., de a pro
mova o politică mai realistă, în 
folosul destinderii.

în acest sens, este caracteristic 
că prima și cea mai importantă 
dintre cele două reuniuni s-a ocu
pat aproape în exclusivitate de in
tenția guvernului canadian de a-și 
reduce treptat forțele sale militare 
din Europa occidentală — inten
ția care a trezit reacții nefavora
bile în cercurile oficiale de la 
Washington și Londra, încă de cînd 
a fost anunțată pentru prima oară, 
în luna aprilie. La Bruxelles, mi
nistrul apărării al Canadei, Leo 
Cadieux, a prezentat omologilor 
săi proiectele elaborate de guver
nul de la Ottawa privind înapoie
rea în țară, în etape eșalonate pe 
parcursul a trei ani, a celor apro-

ximativ 10 000 de militari cana
dieni caro se găsesc dislocați în 
Germania occidentală (cu excepția 
unei mici unități mobile de re
zervă).

în cursul reuniunilor N.A.T.O., 
reprezentanții S.U.A. au încercat 
din nou să convingă partea cana
diană să nu pună în aplicare acest 
proiect în cadrul unei discuții cu 
ușile închise care a avut loc marți 
seara — transmitea din Bruxelles 
corespondentul agenției U.P.I., K.C. 
Thaler — miniștrii american, bri
tanic, vest-german au avertizat 
Canada să nu-și retragă forțele 
armate din Germania occidentală.

ființarea bazelor militare ampla
sate în interiorul altor state și re
tragerea trupelor staționate pe te
ritorii străine. Desigur, adversarii 
destinderii șl securității nu pot ve
dea cu ochi buni aceste procese și, 
de asemenea, influența pe care 
gesturi ca al Canadei ar putea-o 
avea în direcția stimulării tendin
țelor pozitive, a normalizării rela
țiilor și îmbunătățirii climatului în 
Europa. De aci, nemulțumirea cu 
care aceștia au privit hotărîrea Ca
nadei. Dar încercările lor n-au dat 
roadele scontate.

Ottawa și-a manifestat în repe
tate rînduri, ți din nou la reuniu-

’■a

REUNIUNILE I

MILITARE ALE N.A.T.O.
Iar în cursul ședinței oficiale de 
miercuri, ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, s-a exprimat 
cum nu se poate mai clar, arătînd 
— după cum relevă agenția France 
Presse — că ,,retrăgîndu-și trupele 
din R.F. a Germaniei, Canada dă 
un exemplu care riscă a fi urmat 
și de alte țări".

Intr-adevăr, ceea ce îngrijorează 
cercurile atlantice nu sînt atît con
secințele militare pe care le-ar 
avea retragerea contingentului ca
nadian, cit mai ales efectele pe care 
acest act le poate avea în favoa
rea destinderii. Decizia intervine 
într-un moment cînd pe continen
tul european se afirmă cu tot mai 
multă vigoare forțele care se pro
nunță pentru destindere, pentru 
lichidarea blocurilor militare, des-

nea de la Bruxelles, dorința de a 
persevera în direcția a ceea ce în 
această țară este denumit „pro
cesul de reevaluare a politicii ex
terne a țării". Acest proces, a ară
tat nu o dată primul ministru 
canadian, Pierre Elliot Trudeau, 
are drept scop să asigure ca 
„politica externă și de apăra
re a Canadei să fie stabilită 
de Canada și să servească intere
sele ei". O serie de măsuri în ca
drul acestui proces au și fost adop
tate. Așa cum s-a anunțat în zia
rul de Ieri, Canada a anunțat ofi
cial partenerilor săi din alianța 
atlantică decizia sa irevocabilă de 
retragere a forțelor canadiene din 
Europa. Concomitent, Ottawa a 
hotărît să recunoască guvernul Re
publicii Populare Chineze ca uni-

cui guvern al Chinei. în mod in
contestabil, ambele măsuri denotă 
că realismul politic, ideile destin
derii, ale conviețuirii pașnice între 
state cu orînduirl sociale diferite 
cîștigă tot mai mult teren.

Pentru tendințele ce se mani
festă în prezent în opinia publică 
din țările N.A.T.O. merită să fie 
relevat șl faptul că în cursul re
uniunii de Ia Bruxelles și alți par
ticipanți nu s-au arătat receptivi 
față de cererile S.U.A. de sporire 
a bugetelor militare.

în pofida acestor contradicții și 
a cerințelor opiniei publice, în 
N.A.T.O. continuă să se ia măsuri 
potrivnice intereselor destinderii, 
ceea ce subliniază o dată mai mult 
rolul nefast ai acestui bloc. Astfel, 
a fost adoptată o hotărîre privind 
punerea pe picioare în toamna 
acestui an a unei flote multinațio
nale „simbolice" în Mediterana 
menită — după cum scria agenția 
Reuter — să fie „o demonstrație 
a solidarității N.A.T.O.". Inițial a- 
ceastă flotă ar fi formată din nu
mai șase nave de război, aparținînd 
flotelor americană, britanică și ita
liană, urmînd ca apoi să fie lărgită 
cu vasele altor țări. în lipsa altor 
amănunte cu privire la caracte
rul acestei flote, se poate spune 
doar că însăși denumirea sa amin
tește atît de controversatul proiect 
al „forțelor nucleare multinațio
nale", care la timpul său a provo
cat una din cele mai grave crize 
ale alianței atlantice și pînă la 
urmă a fost respins.

Astfel, zi de zi, vin să se adauge 
noi fapte care arată că drumul 
spre pace, securitate și destindere 
trece nu prin tonsolidarea și per
petuarea blocurilor militare, ci 
prin lichidarea lor, prin desfășu
rarea unei politici a destinderii, 
menite să faciliteze apropierea 
dintre state, Indiferent de sistemul 
lor social-politic, colaborarea și 
cooperarea internațională.

Radu BOGDAN

Guvernul algerian a ho- 
tărît instituirea monopolu
lui de Stat asupra importului de 
mașini-unelte, anunță ziarul „El 
Moudjahid". Măsura afectează activi
tatea a aproximativ 800 de întreprin
deri comerciale, dintre care 500 
străine.

Franța și R. F. a Germa
niei au semnat joi un acord 
privind construirea în comun a „air- 
busului", vechi proiect care, după 
ce a fost abandonat de guvernul 
vest-german, a făcut obiectul unor 
tratative îndelungate între cele două 
guverne. Costul total al airbusului, 
care urmează să aibă 250 locuri, este 
evaluat la 2—2,5 milioane franci. în
cheierea acordului franco—vest-ger
man se înscrie în cadrul celei de-a 
28-a Expoziții internaționale de aero
nautică, care s-a deschis vineri la 
ParisX

Un mecanic din marina 
militară americană, nu 
avea nici o noțiune de pilotaj, a furat 
miercuri un elicopter militar, cu care 
a efectuat o „călătorie de plăcere" 
deasupra golfului San Francisco. Nu
mai la aterizare, caporalul Allen Har
mon, în vîrstă de 21 de ani, a pro
vocat avarierea trenului de aterizare 
și a paletelor rotorului elicopterului. 
Pilotul a scăpat nevătămat

Poziția Japoniei în pro
blema OkinaweL Intr o dec1*- 
rație făcută în cadrul reuniunii unor 
comitete speciale ale Partidului libe
ral-democrat (de guvernămînt), minis
trul de externe japonez, Kiichi Aichi, 
a definit politica țării în legătură cu 
negocierile cu S.U.A. în problema 
Okinawei. El a subliniat că guvernul 
laponez are in vedere retrocedarea 
Okinawei către Japonia și plasarea ba
zelor americane din această insulă sub 
aceleași restricții impuse tuturor ba
zelor de pe teritoriul nipon. Aceasta 
ar presupune Interzicerea armamentu
lui nuclear tn Okinawa.
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KABUL 30 (Agerpres). — ” ,nu- 
nlcatul dat publicității la vierea 
vizitei în Afganistan a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin,. se arată că în 
cursul convorbirilor avute cu regele 
Afganistanului, Mohammed Zahir 
Shah, cu primuț ministru. Nur Ahmed 
Ettemadi, și cu alți reprezentanți 
afgani a fost făcut un schimb de pă
reri în probleme ale dezvoltării șl 
consolidării relațiilor sovieto-afgane. 
Părțile și-au exprimat satisfacția în 
legătură cu îndeplinirea cu succes a 
acordurilor economice dintre cele 
două țări și au relevat că există 
perspective favorabile pentru extin
derea acestei colaborări pe viitor.

în comunicat se arată, de aseme
nea, că au fost discutate problema 
internaționale de Interes comun, în 
special situația din această regiune 
a Asiei.

★
RAWALPINDI 30 (Agerpres). — 

Alexei Kosighin, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit 
vineri 
tatia 
Yahia 
zită.

la Rawalpindi, unde, la Invi- 
președintelul Pakistanului, 
Khan, va face o scurtă vi-

BRUXELLES

BRUXELLES 30 (Agerpres). — în 
comunicatul cu privire la convorbi
rile dintre ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Pierre Harmel, șl 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, Jan Marko, se arată că 
au fost discutate probleme ale dez
voltării în continuare a relațiilor 
belgiano-cehoslovace, în special în 
domeniul economic.

Cel doi miniștri au discutat pro
bleme referitoare la asigurarea pă
cii și securității în Europa, inclusiv 
propunerea de convocare a unei con
ferințe de securitate europeană, și 
au declarat că sînt gata să caute ne- 
intîrziat'atît pe calea contactelor bi
laterale, cît și multilaterale, mijloa
ce care să contribuie la apropierea 
pozițiilor în ce privește măsurile de 
asigurare a securității europene. Cei 
doi miniștri, se arată în comunicat, 
consideră că interesele slăbirii încor
dării și coexistenței pașnice între sta
te cu sisteme sociale diferite fac ne
cesar să se pornească- de la respecta
rea principiului suveranității statelor, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la aplicarea forței sau 
amenințarea cu forța și respectarea 
acordurilor internaționale în vigoare.
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