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Stimați tovarăși, hAniversăm anul acesta, la 22 aprilie, Împlinirea unui secol de la nașterea genia- luluț gînditor și conducător revoluționar marxist — Vladimir Ilici Lenin.încă din tinerețe Lenin și-a consacrat viața luptei pentru eliberarea socială și națională a popoarelor din Rusia țaristă, cauzei revoluției proletare și făuririi comunismului. Desfășurîndu-și activitatea revoluționară la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, Lenin a analizat în mod științific, pe baza materialismului dialectic și istoric, condițiile e- conomice și sociale din acea vreme și a dezvoltat în mod corespunzător marxismul în noua etapă de evoluție a societății.O atenție deosebită a acordat Lenin studierii structurii societății rusești, tendințelor de evoluție a relațiilor de producție din Rusia, perspectivelor dezvoltării capitalismului în această țară. Totodată el a studiat atent caracteristicile și stadiul de dezvoltare a țărilor capitaliste avansate; ducînd mai departe, în mod creator, analiza lui Marx și Engels asupra capitalismului, el a desprins trăsăturile noi ale a- cestuia la începutul veacului nostru, pu- nînd în evidență elementele care defineau intrarea societății burgheze în etapa imperialismului, precum și implicațiile economice, sociale și politice generale determinate de aceasta.în mod firesc, pornind de la aceste descoperiri teoretice, Lenin a ajuns la obiectivele noi ce se puneau în fața proletariatului. în lupta sa revoluționară, a fundamentat necesitatea, modul de organizare, precum și principiile ideologice și politice ale ^-'rtidului de tip nou capabil să mobilizezi și să conducă la victorie clasa muncitoare, masele populare împotriva exploatatorilor. Din analiza raportului internațional de forțe, care relevă dezvoltarea inegală și în salturi a țărilor capitaliste, V. I. Lenin a desprins totodată concluzia, de uriașă însemnătate pentru interesele proletariatului — a posibilității victoriei la început a revoluției și construcției socialismului într-o singură țară.Adversar neîmpăcat al închistării dogmatice, Lenin a fost un militant neobosit pentru nou, atît în teorie cît și în practică. El și-a întemeiat tezele și concluziile teoretice atît pe studiul vieții cît și pe cunoașterea și generalizarea celor mai noi date ale științei, pe tot ceea ce era mai a- vansat în cunoașterea umană și practica socială contemporană. întreaga operă leninistă reflectă preocuparea autorului de a-și confrunta necontenit opiniile, părerile cu schimbările care aveau loc în realitate, cu noile descoperiri pe plan mondial, și de a le adapta în permanență dezvoltării societății și cunoașterii științifice. El privea teoria lui Marx, după propria expresie, nu ca ceva dat o dată pentru totdeauna, ca ceva „intangibil" și „definitiv încheiat". Referindu-se la cunoscuta subliniere pe care au făcut-o Marx și Engels cu privire la faptul că teoria marxistă nu trebuie considerată o dogmă, ci o călăuză în acțiune, Lenin arăta că „această teză 

clasică subliniază o latură a marxismului care de foarte multe ori este scăpată din vedere. Și — adăuga el — prin faptul că o scăpăm din vedere facem ca marxismul să devină ceva unilateral, îl deformăm, îl transformăm în ceva mort, îi răpim sufletul lui viu, subminăm bazele lui teoretice fundamentale — dialectica, teoria dezvoltării istorice multilaterale și pline de contradicții, îi subminăm legătura cu problemele practice, concrete ale epocii, care se pot schimba la fiecare nouă cotitură a istoriei". Tocmai datorită acestui mod de gîndire creator, a acestei metode dinamice de studiere și înțelegere a realităților sociale, Lenin a putut duce mai departe monumentala operă a lui Marx și Engels, îmbogățind cu teze și concluzii noi, de o deosebită valoare, tezaurul teoriei și practicii revoluționare.înțelegerea în acest fel a marxism-leni- nismului, a rolului teoriei și a raportului ei cu practica este în zilele noastre de o actualitate stringentă. Sub ochii noștri în lumea contemporană au loc schimbări de o uriașă amploare și profunzime care se succed cu mare rapiditate, atît în viața socială cît și în gîndirea oamenilor, în cunoașterea științifică, în relațiile internaționale. Asistăm la un proces de proporții fără precedent în care popoarele se ridică la 0 viață nouă, tiotărîte să-și conducă libere și independente propriul destin, în care uriașe forțe sociale de pretutindeni intră în arena mondială, participînd activ la lupta pentru democrație, pentru progres și pace. (Vii aplauze). Problema transformării revoluționare a societății se pune tot mai acut, ridicînd în fața clasei muncitoare, a partidelor comuniste, a tuturor forțelor progresiste, sarcini noi, de o deosebită complexitate. Mai mult ca oricînd, în aceste condiții, partidele comuniste nu-și pot îndeplini misiunea lor istorică decît ac- ționînd în spirit creator, dezvoltînd necontenit tezaurul gîndirii marxist-leniniste, străduindu-se să găsească răspunsuri concrete la realitatea vie de astăzi, să descopere soluțiile cerute de lupta revoluționară din zilele noastre.Lenin s-a afirmat, totodată, ca un remarcabil organizator și conducător al proletariatului în lupta pentru cucerirea puterii și făurirea societății comuniste. Pentru prima oară, sub conducerea sa, a partidului făurit de el, clasa muncitoare din Rusia țaristă a obținut victoria în înfruntarea cu clasele exploatatoare, a răsturnat definitiv lumea veche, a devenit stăpînă în stat. Ideile sale au prins viață, au devenit realitate vie în crearea puterii sovietelor — primul stat muncitoresc țărănesc din lume — s-au materializat, ca urmare a luptei popoarelor sub conducerea partidelor comuniste, în victoria revoluției proletare într-un șir de țări care constituie astăzi sistemul socialist mondial.O atenție deosebită a acordat Lenin dezvoltării mișcării revoluționare internaționale, intensificării luptei celor ce muncesc pentm drepturi și libertăți democratice, pentru eliberare socială și națională, împotriva exploatării și asupririi, a imperialismului. De asemenea, el a relevat însemnătatea deosebită a luptei popoarelor pentru scuturarea jugului colonial, prevăzînd cu o 

deosebită clarviziune desfășurarea ulterioară a evenimentelor, uriașa amploare a acestei mișcări care avea să ducă la destrămarea și prăbușirea rușinosului imperiu colonial, la apariția pe harta politică a lumii și la afirmarea în viața internațională a zeci și zeci de noi state independente pe toate continentele.Nu se poate evoca personalitatea uriașă a lui Lenin fără a releva deosebitele sale calități umane și în special loialitatea pe care o manifesta față de tovarășii de muncă. După cum se știe, chiar față de cei cu care avea controverse și polemici ascuțite Lenin păstra o atitudine civilizată, de considerație și respect. Cei care l-au cunoscut vorbesc de marea lui simplitate și modestie, de grija lui caldă, tovărășească față de oameni — una din trăsăturile de bază ale oricărui comunist, și cu atît mai mult ale unui conducător comunist. Sînt, de asemenea, notorii legătura lui strînsă cu masele, contactele frecvente pe care le avea cu oamenii din popor, de la care învăța, cu care se sfătuia chiar în cele mai importante probleme de stat.Moartea l-a smuls prematur pe Lenin din clocotitoarea sa activitate teoretică și practică Dispariția lui Vladimir Ilici Lenin, revoluționar realist și lucid, ferm dar Penibil, de o mare receptivitate la nou, la tot ce este înaintat, cu o viziune largă asupra procesului de transformare a societății, de edificare a socialismului și comunismului, a reprezentat o grea pierdere pentru popoarele sovietice, pentru clasa muncitoare din toate țările, pentru întreaga omenire progresistă. El nu a putut vedea întruchipîndu-se aevea proiectele și previziunile sale, succesele grandioase pe care popoarele le-au obținut în înfăptuirea orînduirii socialiste, orînduire pe care el o concepea bazată pe dreptate și echitate socială, pe o largă democrație în care omul să-și poată afirma pe deplin personalitatea, capacitățile și virtuțile, să se simtă cu adevărat liber și stăpîn pe soarta sa.
Tovarăși,Sărbătorim centenarul nașterii lui Lenin la împlinirea a 52 de ani de la victoria primei revoluții proletare, a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis o nouă epocă în dezvoltarea societății omenești. Crearea primului stat al muncitorilor și țăranilor și edificarea socialismului în Uniunea Sovietică au demonstrat în practică superioritatea- marxism-leninismului, marea lui forță transformatoare.Roadele muncii eroice a poporului sovietic, condus de partidul comunist, s-au concretizat în progresul deosebit pe care l-au cunoscut forțele de producție, în puternica dezvoltare a întregii economii a U.R.S.S. Uniunea Sovietică realizează în prezent o producție industrială globală de circa 80 de ori mai mare decît în 1913, ajungînd să dețină aproape o cincime din producția industrială a întregii lumi. în ultimii 8 ani producția industrială a țării a crescut de peste 2 ori. A fost așezată pe baze noi, socialiste, agricultura sovietică, dotată cu mașini și mijloace tehnice la un nivel tot mai înalt. Uniunea Sovietică se situează astăzi la loc de frunte în dezvoltarea științei și tehnicii, explorarea 

spațiului cosmic, în utilizarea energiei nucleare, în radioelectronică și în alte domenii de importantă fundamentală pentru progresul contemporan. Se cunosc, de asemenea, marile progrese pe care Uniunea Sovietică le-a realizat în domeniul învățămîntului, în ocrotirea sănătății populației, în general, în creșterea standardului de viață, material și cultural, al poporului. Viabilitatea orînduirii sovietice, făurită de partidul creat de Lenin, s-a verificat cu strălucire atît în înfrângerea intervenției imperialiste din primii ani după victoria revoluției, cît și în perioada celui de-al doilea război mondial, cînd poporul sovietic, dovedind un eroism cu adevărat legendar și făcînd uriașe sacrificii, nu numai că și-a apărat cuceririle revoluționare, dar a adus contribuția hotărî- toare la înfrîngerea fascismului, la elibera- I rea omenirii de acest grav pericol la adresa civilizației. Uniunea Sovietică a devenit astăzi o mare putere socialistă — economică, politică și militară — avînd un rol de importanță deosebită în viață internațională actuală, în lupta pentru apărarea păcii popoarelor. (Aplauze puternice).Poporul român, comuniștii din țara noastră au urmărit și urmăresc cu interes și simpatie deosebită munca creatoare a oamenilor sovietici pentru progresul și înflorirea patriei lor, se bucură din inimă de realizările remarcabile pe care le obțin în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în construirea societății comuniste și urează cu acest prilej popoarelor Uniunii Sovietice noi și noi succese pe drumul comunismului, al bunăstării și fericirii. (Aplauze puternice, prelungite).Este știut că, încă în timpul lui Lenin, între revoluționarii români și ruși au existat Strînse relații de prietenie și colaborare. Este demnă de remarcat aprecierea dată de Lenin, încă în 1905, în timpul primei revoluții ruse, modului în care răsculații de pe crucișătorul „Potemkin" au fost primiți în țara noastră. sMai tîrziu, în 1917, proletariatul din România, socialiștii români, masele largi muncitoare și alte categorii progresiste și-au exprimat activ, în ample manifestații, solidaritatea cu revoluționarii ruși, cu cauza Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Este demn de subliniat că revoluționarii români au alcătuit primul detașament internațional de luptă sub steagul tinerei republici sovietice, pentru victoria revoluției proletare. (Aplauze puternice, prelungite). Numeroși revoluționari și militanți progresiști români au luat parte, cu arma în mină, la apărarea statului sovietic împotriva reacțiunii interne și a intervenției imperialiste ; unii din aceștia s-au întîlnit cu Lenin, au lucrat cu el, au avut fericirea să-1 cunoască îndeaproape. (Vii aplauze).In toate acestea se exprimă cu elocvență spiritul profund internaționalist care a ani- n mat întotdeauna clasa muncitoare din România, militanții din mișcarea socialistă românească, luptătorii progresiști, Partidul Comunist Român. (Aplauze puternice). Această tradiție nobilă este păstrată cu sfințenie și dusă mai departe în zilele 

Pe aeroport, înaintea plecării
Foto î Gh. VințilIPreședintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, împreună cu soția sa, Atifet Sunay, care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ni- colae Ceaușescu, și a soției sale, Elena Ceaușescu. a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit vineri la amiază Bucureștiul, în- dreptîndu-se spre patrie.împreună cu înaltul ‘oaspete au plecat Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe, și celelalte oficialități turce care l-au însoțit pe președinte în vizita în România. ,De la reședința care i-a fost rezervată în timpul șederii în țara noastră, președintele Cevdet Sunay. împreună cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, se îndreaptă spre aeroportul internațional „București- Otopeni" într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști. Ca și la sosire cei doi șefi de stat sînt salutați cu multă căldură de zeci de mii de bucureșteni, de-a lungul întregului traseu pînă la aeroport. Populația Capitalei își manifestă din nou, prin ovații și. aplauze, sentimentele de stimă și prietenie față de poporul turc, bucuria și satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor dintre România și Turcia, în interesul popoarelor român și turc, al păcii și securității internaționale.

Pe aeroport erau arborate drapelele celor două țări, iar pe frontispiciul pavilionului oficial se a- flau portretele președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și președintelui Turciei, Cevdet Sunay. „Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul turc", „Trăiască pacea și prietenia între popoare" se putea citi, în ltmbile română și turca, pe mari pancarte.Pe aeroport au venit să ureze drum bun înaltului oaspete președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Elena Maurer, vicepreședinții Consiliului de Stat — Emil Bodnaraș, Manea Mănescu și Vasile Vîlcu, vicepreședintele Consiliului de Mir niștri, Emil Drăgănescu, primarul general al Capitalei, Dumitru Popa, general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Erau, de asemenea, prezenți Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Grigore Gea- mănu, ambasadorul României la Ankara, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Tudor Jianu, directorul Protocolului în Ministerul Afacerilor Externe — membrii
(Continuare In pag. a V-a)
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RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL U.R.S.S.Cu -prilejul sărbătoririi centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, vineri seara, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov și soția,' au oferit o recepție în saloanele ambasadei.La recepție au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu și soția, Ion Gheorghe Maurer și soția, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu. Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membri ai C.C.

al P.C.R.', ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații de masă, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, generali și ofițeri superiori, personalități ale vieții culturale și științifice, ziariști.Erau prezenți membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, condusă de A. P. Kosulni- kov, care se află în țara noastră cu prilejul aniversării centenarului nașterii lui Lenin.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)
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(Urmare din pag. T) noastre de Partidul Comunist Român, care se consideră parte integrantă în marea mișcare mondială pentru victoria idealurilor socialismului și comunismu
lui. (Aplauze puternice).La rîndul său proletariatul român, mișcarea socialistă, partidul comunist au simțit întotdeauna de-a lungul grelelor lupte de clasă pe care le-au dus pentru drepturi și libertăți democratice, pentru răsturnarea orînduirii burghezo- moșierești și făurirea societății socialiste sprijinul, simpatia și solidaritatea activă a clasei muncitoare din celelalte țări, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a forțelor progresiste de pretutindeni. (Vii aplauze).Intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice s-au dezvoltat de-a lungul anilor raporturi de strînsă colaborare. în perioada ilegalității, Partidul Comunist Român a militat activ pentru stabilirea de relații dimplomatice între România și Uniunea Sovietică, pentru prietenie între popoarele noastre.Un obiectiv de seamă al P.C.R. a fost lupta împotriva participării României la războiul antisovietic declanșat de Germania fascistă, sabotarea pe toate căile a acestui război nedrept, urît de poporul român. Realizind cu succes, sub conducerea P.C.R., insurecția armată din August 1944, în condițiile favorabile ale înaintării victorioase a glorioaselor armate sovietice, poporul român a întors armele împotriva cotropitorilor hitleriști și a participat cu armatele sale, cu toate forțele materiale și umane Ia războiul pentru înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste. în lupta dusă de armata română, umăr la umăr cu ostașii sovietici, pentru eliberarea întregului teritoriu al țării noastre, precum și pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei s-a cimentat frăția de sînge dintre ostașii români și sovietici, s-au pus bazele de nezdruncinat ale prieteniei dintre popoarele noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite). în anii socialismului relațiile dintre partidele și popoarele țărilor noastre s-au ridicat pe o treaptă superioară, au căpătat un conținut nou și au cunoscut o puternică dezvoltare. Partidul Comunist Român și guvernul român dau o înaltă apreciere relațiilor frățești cu P.C.U.S. și guvernul Uniunii Sovietice șl sînt ho- tărîte să acționeze și în viitor cu toată fermitatea pentru întărirea și dezvoltarea lor continuă pe baza principiilor mar- xist-leniniste, pentru cimentarea trainică a prieteniei româno-sovietice — ceea ce corespunde intereselor generale ale socialismului în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,Aniversarea centenarului nașterii lui Lenin are loc în condițiile creșterii continue a forțelor progresului și păcii în lumea întreagă. Dacă în urmă cu cinci decenii revoluția proletară triumfase în- tr-o singură țară, în Uniunea Sovietică, astăzi orînduirea socialistă a obținut victoria pe un teritoriu de peste un sfert din suprafața totală a pămîntului, cu- prinzînd peste 1 200 000 00(\ de oameni, adică circa 35 la sut§ din populația globului.După cel de-al doilea război mondial popoarele dintr-un șir de țări din Europa și Asia au înfăptuit revoluția socialistă, au instaurat puterea muncitorilor și țăranilor. O deosebită însemnătate internațională a avut triumful revoluției populare în China, făurirea marelui stat socialist chinez. (Aplauze puternice). De asemenea, un eveniment cu profunde semnificații a fost răsturnarea domniei exploatatorilor în Cuba, crearea primului stat socialist pe continentul american. (Aplauze puternice). Astăzi sistemul socialist mondial cuprinde 14 state pe diferite continente ale globului pămîn- tesc. ,Sistemul Socialist se afirmă tot mai puternic pe arena mondială, exercitînd o înrîurire determinantă asupra evoluției vieții internaționale, asupra dezvoltării societății contemporane. Ideile lui Marx, Engels, Lenin, ideile socialismului și comunismului pătrund tot mai adine în inima și conștiința maselor largi, au o tot mal mare influență asupra oamenilor muncii de pretutindeni. Noi și noi popoare, scuturînd jugul asupririi străine, se pronunță pentru o dezvoltare nouă, progresistă, care să asigure independența economică și politică a țării, ridicarea nivelului lor de trai. în țările capitaliste dezvoltate, clasa muncitoare și alte forțe sociale acționează cu hotărîre pentru o societate în care oamenii muncii să participe nemijlocit la conducerea vieții publice.Mișcarea comunistă și muncitorească internațională a parcurs, din zilele lui Lenin și pînă în prezent, un amplu proces de creștere și maturizare. Astăzi pe toate continentele lumii activează a- proape 100 de partide comuniste și muncitorești în rîndul cărora se numără zeci și zeci de milioane de comuniști, care se situează, în numeroase țâri, în fruntea luptei proletariatului, a maselor largi muncitoare, pentru drepturi și libertăți democratice, împotriva exploatării și a- supririi, pentru idealul măreț al eliberării celor ce muncesc de sub tirania claselor stăpînitoare. A crescut capacitatea partidelor comuniste de a-și elabora de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, de a-și adapta metodele și formele de muncă la condițiile sociale noi, de a reflecta în întreaga lor activitate interesele și aspirațiile popoarelor din care fac parte. Mișcarea comunistă și muncitorească se afirmă drept cea mai puternică forță politică a contemporaneității, cea mai măreață mișcare socială a timpului nostru, în stare să asigure transformarea revoluționară a societății. (Aplauze puternice). Doresc ca, de Ia această «tribună, cu prilejul acestei aniversări, să adresez partidelor comuniste, tuturor comuniștilor și revoluționarilor salutul frățesc al partidului nostru, al comuniștilor români, și urarea de noi și noi succese în lupta lor! (Vii 
aplauze).în timpul vieții Iui Lenin, dominația colonială se exercita pe un teritoriu re- prezentînd aproape 45 la sută din suprafața pămîntului și asupra unei populații de 855 milioane de oameni — adică aproape jumătate din populația de a- tunci a globului : astăzi colonialismul se mai menține pe un teritoriu ce reprezintă 3,7 la sută din suprafața pămînțu- lui, cu o populație de 36 milioane, adică de 1 la sută din numărul total al locui

torilor globului. Pe ruinele fostului imperiu colonial au apărut, din timpul lui Lenin și pînă astăzi, aproape 80 de noi state independente, din care circa 70, în ultimele două decenii și jumătate.Popoarele care au scuturat jugul imperialist își afirmă voința de a valorifica bogățiile naționale, energia și puterea de muncă în folosul lor propriu, de a asigura dezvoltarea liberă și independentă a țării, de a-și consolida cuceririle democratice dobîndite și a participa tot mai activ la viața politică a lumii, se pronunță cu tot mai multă hotărîre împotriva imperialismului, a neocolonialismu- lui, pentru salvgardarea păcii. în Africa și Asia se intensifică lupta pentru lichidarea ultimelor resturi ale dominației coloniale. Poporul român, care el însuși a cunoscut asuprirea imperialistă, adresează calde felicitări tuturor popoarelor care au scuturat jugul imperialist și le urează succese tot mal mari în consolidarea independenței, în făurirea unei vieți mai bune pentru popoarele lor. Adresăm cele mai calde urări de succes popoarelor care luptă pentru scuturarea jugului imperialist. (Aplauze puternice).Pe toate continentele se ridică glasul zecilor de milioane de oameni care cer să se pună capăt politicii imperialiste de agresiune și amestec în treburile interne ale altor state, să se instaureze în viața internațională relații bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe deplina egalitate în drepturi. Frontul mondial al progresului și păcii — care reunește sute și sute de milioane de oameni de diferite credințe și convingeri politice — reprezintă astăzi o uriașă forță, capabilă să pună stavilă planurilor cercurilor imperialiste agresive, să asigure pacea și securitatea în întreaga lume. (Aplauze puternice).Firește, în aprecierea situației internaționale actuale, a forțelor care se înfruntă pe arena mondială, nu putem uita nici un moment că în lume există încă imperialism, că atîta timp cît există imperialismul cu politica sa de dictat, de agresiune și amestec în treburile altor popoare, se menține și pericolul unui nou război.O analiză marxist-leninistă a raportului de forțe existent astăzi pe plan mondial duce la concluzia că forțele antiim- perialiste, forțele păcii și progresului se află în continuă creștere și afirmare, sînt superioare imperialismului; dacă vor acționa unite, ele pot împiedica planurile agresive ale imperialismului, pot asigura promovarea unei politici internaționale de înțelegere și colaborare, pot face să triumfe pacea în lume. (A- plauze prelungite).'Numai o analiză marxist-leninistă ne dă posibilitatea să apreciem în mod just raportul de forțe pe arena mondială, condițiile luptei internaționale. Este adevărat că orice subapreciere a pericolului pe care-1 reprezintă forțele reacțiunii, imperialismului, ar putea provoca daune luptei revoluționare, antiim- perialiste. Dar tot atît de adevărat este însă și faptul că o supraapreciere a forțelor imperialismului, o minimalizare a forțelor ce se pronunță pentru progres social șl pace, a posibilităților de a acționa este de natură să ducă la concluzii demobilizatoare, să inspire neîncredere în capacitatea de luptă a frontului antiim- perialist. Desigur, lupta dintre forțele progresului și cele ale reacțiunii pe plan mondial nu are un caracter rectiliniu. nu reprezintă o suită de victorii neîntrerupte ale frontului antiimperialist. Dar apreciind în ansamblu desfășurarea luptei nu putem să nu tragem concluzii optimiste cu privire la perspectivele evoluției omenirii, să nu afirmăm că în e- poca contemporană există posibilitatea reală a înfrîngerii reacțiunii, a împiedicării războiului, a asigurării progresului social și a păcii. (Aplauze puternice).

Tovarăși,Una din profundele transformări revoluționare care a avut loc în viața socială a lumii moderne și care a determinat schimbarea radicală a raportului de forțe pe plan internațional în favoarea cauzei progresului și păcii a fost formarea în perioada postbelică a sistemului socialist mondial, dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre țările socialiste.Colaborarea și unitatea dintre țările socialiste au o mare importanță pentru creșterea influenței socialismului în lume, pentru victoria luptei în vederea asigurării păcii. Pornind de la această cerință fundamentală, România pune în centrul politicii sale externe prietenia'și, alianța cu toate țările socialiste, desfășoară cu consecvență o politică activă de dezvoltare largă a raporturilor de solidaritate și colaborare cu toate țările socialiste, își aduce contribuția la întărirea forței întregului sistem socialist mondial I Țara noastră promovează cu consecvență contacte și schimburi de vizite, la nivelul conducerii de partid și de stat, precum și la alte niveluri, cu reprezentanții celorlalte țări socialiste, dezvoltă schimbul de experiență cu acestea în o- pera de construire a noii orînduirl.Ca membră a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, țara noastră acționează pentru perfecționarea continuă a colaborării și cooperării în cadrul acestei organizații, în interesul reciproc al țărilor participante; ea întreține totodată largi raporturi de colaborare multilaterală cu toate țările socialiste. Noi vedem în lărgirea și intensificarea colaborării economice — atît cu țările care fac parte din C.A.E.R., cît și cu celelalte țări socialiste — un factor important menit să contribuie la dezvoltarea economică a fiecărei țări socialiste, la înflorirea multilaterală a tuturor națiunilor socialiste, suverane, libere și egale în drepturi, și prin aceasta la creșterea potențialului e- conomic și a influenței în lume a sistemului socialist mondial. (Vii aplauze).România este, de asemenea, membră a Tratatului de la Varșovia, creat pentru salvgardarea securității țărilor socialiste membre, împotriva oricărei agresiuni imperialiste în Europa. Animate de înalta răspundere ce revine României ca țară socialistă, partidul și guvernul nostru întăresc continuu capacitatea de apărare a patriei, asigură conducerea, înzestrarea și pregătirea de luptă a forțelor armate naționale și, totodată, întreține relații de colaborare strînse cu armatele celorlalte țări membre ale Tratatului, cu armatele tuturor țărilor socialiste. (Vil aplauze).*După cum se știe, între țările socialiste există deosebiri de păreri în aprecierea unor evenimente ale epocii contemporane, unele din acestea transformîndu-se în divergențe politice sau ideologice. Ne

înțelegerile și, disensiunile create își au, după părerea noastră, originea în subaprecierea și, uneori, în nesocotirea cerințelor pe care le impune realitatea, a deosebirilor obiective existente în nivelul de dezvoltare economică și socială a acestor țări, a particularităților istorice, naționale.Unitatea țărilor socialiste reprezintă, în condițiile actuale, un factor esențial al luptei revoluționare mondiale, al luptei antiimperialiste și de aceea noi considerăm că una din cele mai mari datorii ale partidelor comuniste este de a face totul pentru restabilirea și întărirea acestei unități. Apare deosebit de actuală recomandarea lui Lenin, din 1922 ca divergențele dintre țări să fie analizate și rezolvate în spiritul înțelegerii, luîn- du-se în considerare și respectîndu-se interesele fiecărei națiuni, ale fiecărui popor. (Aplauze puternice). „Din experiența noastră — spunea Lenin — am căpătat convingerea nestrămutată că numai o atenție cu totul deosebită față de interesele diverselor națiuni face să dispară baza oricăror conflicte, înlătură neîncrederea reciprocă", numai astfel, spunea el, se creează „acea încredere fără de care atît relațiile pașnice între popoare cît și dezvoltarea cu succes a tot ceea ce este valoros în civilizația de astăzi sînt absolut imposibile". Considerăm că omagiul cel mai înalt pe care partidele din țările socialiste îl pot a- duce memoriei marelui Lenin este de a acționa ferm și consecvent pentru depășirea neînțelegerilor care afectează relațiile dintre aceste țări, de a lupta cu perseverență și răbdare pentru întărirea unității și coeziunii întregului sistem mondial socialist, punînd mai presus de orice deosebiri de păreri ceea ce unește țările socialiste, cauza și aspirațiile comune pentru făurirea civilizației comuniste. (Aplauze puternice prelungite). Totodată, nu trebuie să uităm că, în condițiile în care se deschide perspectiva ca noi și noi popoare să pășească pe calea transformării socialiste a societății, raporturile dintre țările socialiste trebuie să servească drept model, drept prototip de raporturi de tip nou, bazate pe înțelegere, încredere și respect reciproc, pe armonie și solidaritate, pe îmbinarea strînsă a intereselor fiecărui popor cu interesele celor ce- muncesc din întreaga lume. în condițiile epocii contemporane, ale proceselor revoluționare adînci care se petrec în lume, întărirea colaborării și unității dintre țările socialiste are o importanță internațională de prim ordin, este o necesitate vitală pentru triumful cauzei progresului și păcii. România va acționa cu toată hotărîrea și în viitor pentru amplificarea relațiilor sale -economice, politice, culturale, științifice cu toate țările socialiste, considerînd aceasta una din îndatoririle sale de prim ordin, atît față de cauza edificării noii o- rînduiri în patria noastră, cît și față de cauza generală a socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Tovarăși,Un obiectiv permanent care stă la baza întregii politici externe a României este dezvoltarea largă a colaborării și cooperării cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul respectului independenței și suveranității naționale, al neamestecului în treburile interne și al avantajului reciproc.Noi considerăm că în epoca contemporană dezvoltarea largă a colaborării internaționale între state suverane și egale în drepturi, schimbul de valori materiale și spirituale între popoare, mai buna cunoaștere reciprocă între națiuni constituie o necesitate obiectivă atît pentru asigurarea progresului general, pentru mersul înainte al,omenirii, cît și pentru instaurarea unui climat de pace, securitate și încredere între popoare.Pornind de la aceste considerente. România întreține legături pe tărîm economic, cultural-științific și tehnic cu țări de pe toate continentele, participă activ la diviziunea internațională a muncii, la circuitul mondial de bunuri și cunoștințe. -Țara noastră intensifică schimbul de vizite și contacte cu reprezentanți a numeroase țări în scopul mai bunei cunoașteri reciproce, statornicirii unor relații de încredere și stimă, creării unei atmosfere de cooperare rodnică între popoare. Toate acestea se înscriu în linia generală consecventă a politicii externe a partidului și statului nostru, îndreptată spre destindere, colaborare și pace. (Aplauze puternice).Opinia care capătă tot mai mulți aderenți și care se impune fot mai larg în viața internațională este că factorul hotă- rîtor de care depind astăzi menținerea păcii și însănătoșirea climatului politic general îl constituie respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta în mod independent, renunțarea la încercarea de a impune prin forță dominația asupra altor popoare.România acordă o atenție neslăbită situației din Europa, regiune care, reunind state cu un potențial economic, politic și militar considerabil, cu un rol și o influență mare în viața internațională, prezintă o importanță deosebită pentru pacea și securitatea mondială. România și alte țări socialiste, încă în Declarația din 1966 de la București, au subliniat însemnătatea pe care o are pentru slăbirea încordării internaționale, pentru cauza păcii, înfăptuirea unor măsuri care să ducă la îmbunătățirea relațiilor dintre statele europene, la un sistem trainic de securitate pe acest continent. întreaga evoluție din ultimii ani a confirmat justețea analizei făcute în Declarația din 1966 ; propunerile statelor socialiste s-au bucurat șl se bucură de un larg ecou pozitiv atît în Europa cît și în restul lumii. Un interes deosebit au stîrnit, de asemenea. Apelul de la Budapesta al țărilor socialiste și Consfătuirea de la Praga a miniștrilor de externe al acestor țări cu privire la convocarea hnei conferințe general-europene. Asigurarea succesului acestei acțiuni, care, fără îndoială, ar reprezenta un moment important în viața popoarelor continentului, presupune participarea largă a tuturor statelor interesate la toate etapele de pregătire, cît și la desfășurarea conferinței. Este o opinie tot mai larg recunoscută că securitatea europeană trebuie să ducă în ultimă instanță la lichidarea împărțirii continentului în blocuri militare opuse și nu la permanentizarea acestora. în acest spirit. România consideră că pregătirea conferinței general-europene nu trebuie să se facă prin înțelegeri de la 

blbc la bloc, ci prin realizarea unei înțelegeri între toate statele de pe continent.Rezolvarea problemelor securității europene cere luarea în considerație a realităților istorice statornicite pe continent în perioada postbelică, recunoașterea inviolabilității granițelor tuturor statelor, inclusiv a graniței Oder-Neisse. 
(Vii aplauze). Considerăm pe deplin îndreptățită dorința'Poloniei, a poporului polonez de a se recunoaște de către toate statele granițele sale stabilite după cel dg-al doilea război mondial, de a- ceasta depinzînd în bună măsură asigurarea stabilității relațiilor interstatale pe continentul nostru, întărirea securității și păcii în Europa.O realitate inexorabilă a Europei postbelice este, de asemenea, existența celor două state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei; pentru întărirea păcii și securității pe continent are o însemnătate deosebită recunoașterea din punct de vedere al dreptului internațional a Republicii Democrate Germane, stabilirea de. relații normale între și cu ambele state germane, crearea condițiilor pentru participarea lor activă la normalizarea situației în Europa, la rezolvarea tuturor problemelor internaționale. Apreciem că schimbările care au avut loc în Europa, inclusiv cele ce s-au produs în ultimul timp în Republica Federală a Germaniei, permit să se abordeze cu mai mulți sorți de izbîndă aceste probleme. Poporul nostru a salutat începerea convorbirilor între reprezentanții guvernelor Uniunii Sovietice și Republicii Federale a Germaniei și discuțiile purtate în scopul încheierii unui acord de nefolosire a forței. Succesul acestor convorbiri ar reprezenta o contribuție de seamă la cauza normalizării relațiilor din Europa și din întreaga lume. Considerăm, de asemenea, deosebit de pozitive tratativele inițiate între conducătorii guvernelor Republicii Democrate Germane și Republicii Federale a Germaniei și ne exprimăm convingerea că ele se vor solda în cele din, urmă cu rezultate bune pentru interesele celor două state germane, ale păcii și securității în Europa. Interesele securității europene cer ca toate statele să abordeze problemele privind relațiile cu Republica Democrată Germană — stat liber, suveran și independent — prin tratative și discuții directe, nemijlocite cu forurile conducătoare ale acestui stat, în scopul găsirii celor mai potrivite căi pentru normalizarea raporturilor și dezvoltarea multilaterală a colaborării cu Republica Democrată Germană. Am apreciat și apreciem, totodată, drept utile pentru cauza normalizării relațiilor bilaterale, cît și a situației politice din Europa, convorbirile începute între reprezentanții Poloniei și reprezentanții Republicii Federale a Germaniei.Un efect deosebit de pozitiv asupra climatului politic general îl are stabilirea de înțelegeri regionale, dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate în toate zonele geografice ale continentului nostru ca și ale tuturor continentelor. în acest sens România consideră necesar să se intensifice eforturile, de către toate guvernele în cauză, pentru dezvoltarea largă a relațiilor interstatale în. regiunea Balcanilor, pentru transformarea acestei zone într-o zonă a păcii, conviețuirii pașnice, într-o regiune lipsită de arme nucleare. Aceasta ar constitui o contribuție prețioasă la întărirea păcii și securității pe întregul continent.Poporul român, ca și celelalte popoare, este profund interesat în stingerea tuturor focarelor de conflict și încordare existente în lume și care pot degenera oricînd în mari confruntări armate. Iată de ce considerăm necesar să se pună fără întîrziere capăt războiului din Vietnam.România a sprijinit și va acorda șl în viitor întregul său sprijin material, moral și diplomatic cauzei drepte a poporului vietnamez. Poporul român cere ca Statele Unite ale Americii să-și retragă trupele, ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască nestingherit destinele, conform voinței și năzuințelor sale. 
(Aplauze puternice, prelungite).Ne exprimăm adînca îngrijorare față de intensificarea acțiunilor militare americane împotriva forțelor patriotice din Laos, față de încordarea creată în Cam- bodgia ca urmare a recentei lovituri de stat. Evoluția evenimentelor din Peninsula Indochinei creează noi pericole, atît pentru situația din această regiune cît și pentru pacea internațională, aduce prejudicii luptei popoarelor respective pentru apărarea libertății și independenței lor, a dreptului lor de a-și hotărî singure soarta.Ne preocupă, de asemenea, persistența și extinderea conflictului din Orientul Apropiat; recrudescența operațiunilor militare sporește tensiunea în această regiune, nu aduce avantaje decît cercurilor imperialiste interesate în învrăjbirea popoarelor. în menținerea dominației și recîștigarea privilegiilor pierdute. România se declară în modul cel mai categoric împotriva extinderii acțiunilor militare și, îndeosebi împotriva atacurilor asupra obiectivelor pașnice care provoacă numeroase victime în rîndul populației civile.Ne pronunțăm cu consecvență pentru încetarea ostilităților militare, pentru soluționarea pe baze politice, pașnice, a conflictului din Orientul Apropiat în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din 1967, pentru retragerea trupelor is- raeliene din teritoriile ocupate, pentru respectarea dreptului la existență, dezvoltare independentă și integritate teritorială a fiecărui stat din această zonă, pentru rezolvarea problemei refugiaților palestineni potrivit intereselor lor legitime. Viața a demonstrat și demonstrează în modul cel mai evident cît de actuală este teza leninistă că nu poate sluji intereselor popoarelor și nu poate dura o pace bazată pe anexiuni, pe dominație, pe impunerea cu forța armelor a voinței altor state.Poporul român este profund solidar cu toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, pentru cucerirea sau consolidarea libertății și independenței naționale. România își afirmă simpatia cu lupta popoarelor arabe pentru dezvoltare democratică, progresistă, pentru bunăstare și prosperitate. împotriva uneltirilor imperialismului. Țara noastră dezvoltă relații cu tinerele state din Africa și Asia, sprijinindu-le in lupta pentru dezvoltare de sine stătătoare, împotriva neo- colonialismului, pentru consolidarea independenței, pentru progres economic și social.

O atenție deosebită acordăm dezvoltării relațiilor cu țările Americii Latine în care se afirmă tot mai puternic voința popoarelor, a forțelor înaintate, progresiste, pentru apărarea independenței naționale, împotriva penetrației imperialiste străine, pentru valorificarea bogățiilor naționale în interesul propriu, pentru transformări sociale progresiste.O caracteristică fundamentală a vieții Internaționale actuale o constituie participarea tot mai activă a tuturor țărilor, indiferent de forța și mărimea lor geografică, la viața internațională, la soluționarea problemelor privind colaborarea dintre state și asigurarea păcii.Una din problemele de o deosebită însemnătate pentru rezolvarea căreia popoarele lumii trebuie să-și unească eforturile, să coopereze strîns, este cea a dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. România apreciază că este în mod imperios necesar ca toate popoarele, toate guvernele, toți conducătorii de state să acționeze cu cea mai mare hotărîre pentru a se pune capăt înarmărilor — una din cele mai grele poveri care apasă asupra omenirii — pentru a se întreprinde măsuri concrete pe calea dezarmării.Poporul român, partidul și guvernul nostru își exprimă și cu aeest prilej hotărîrea fermă de a milita neabătut, pe a- rena mondială, pentru destindere, securitate și pace, de a-și aduce contribuția la eforturile pentru preîntîmpinarea unui nou război, la normalizarea relațiilor dintre state, la instaurarea în viața internațională a respectului față de suveranitatea și independența fiecărui stat, la lupta generală pentru progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,Este cunoscut ce uriașă însemnătate are pentru soarta luptei revoluționare din zilele noastre, înseși pentru victoria luptei frontului antiimperialist mondial, dezvoltarea continuă a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Forța acestei mișcări sociale fundamentale a epocii contemporane depinde în mare măsură de solidaritatea și unitatea dintre partidele comuniste și muncitorești.Consecvent spiritului profund internaționalist de care este animat, Partidul Comunist Român întărește solidaritatea cu celelalte partide comuniste și muncitorești, dezvoltă relații cu alte partide și organizații democratice și progresiste, cu mișcările de eliberare națională, sprijină lupta forțelor revoluționare, înaintate din întreaga lume.Se știe că între partidele comuniste și muncitorești există în prezent divergențe care aduc mari prejudicii intereselor oamenilor muncii de pretutindeni, cauzei socialismului, progresului social și păcii.Partidul nostru a subliniat în repetate rînduri că în zilele noastre, în contextul uriașei diversități de condiții social-poli- tice și economice în care acționează partidele comuniste, șl care determină obiective și sarcini diferențiate de la partid la partid, singura cale pentru păstrarea și consolidarea unității este respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica, strategia și tactica revoluționară, de a adopta în mod independent metodele și formele de luptă menite să asigure realizarea idealurilor celor ce muncesc. (Aplauze pu

ternice, prelungite).Problemele complexe pe care le ridică dezvoltarea socială din fiecare țară, evenimentele internaționale, rapiditatea cu care se schimbă situația — cîteodată de la o zi la alta — impun partidelor comuniste răspunsuri și hotărîri operative, corespunzătoare cerințelor vieții. Numai acționînd în concordanță cu imperativele situației concrete din fiecare țară, partidele comuniste își pot îndeplini rolul istoric ce le revine în societatea contemporană.Părerea partidului nostru a fost și este că ceea ce unește detașamentele de avangardă ale proletariatului este mult mai puternic, mai trainic și mai important decît deosebirile de păreri în legătură cu modul de a acționa într-o a- numită împrejurare sau în interpretarea unor fapte și evenimente politice.în documentul final adoptat la Consfătuirea de la Moscova din iunie 1969, la care au participat 75 de partide comuniste și muncitorești, se arăta că trebuie desfășurate legături frățești și de colaborare între toate partidele comuniste fără excepție, indiferent dacă au participat sau nu la această consfătuire, astfel îneît consfătuirea să constituie o etapă importantă pe calea coeziunii mișcării comuniste mondiale. Deși de la consfătuire a trecut aproape un an, trebuie spus, din păcate, că nu s-au înregistrat pași hotărîți înainte în această direcție. încă în 1919, Lenin a arătat că divergențele dintre comuniști sînt de altă natură decît divergențele dintre aceștia și adversarii lor, că ele sînt divergențe între reprezentanții unei mișcări de masă care a crescut extrem de mult și apar pe o bază fundamentală comună și trainică. Cu atît mai actuale sînt astăzi aceste recomandări. După părerea noastră, trebuie să se pornească întotdeauna de la faptul că oricît de mari ar fi divergențele, ele trebuie rezolvate în spirit comunist, prin discuții tovărășești de la partid la partid, de la conducere la conducere, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectului și încrederii reciproce. (Aplauze puternice).Desigur, nu poate fi ignorat faptul că față de schimbările care se produc în societatea contemporană și în relațiile internaționale există o mare diversitate de păreri și moduri diferite de abordare a problemelor ; noi considerăm aceasta ca un lucru absolut firesc, ca o realitate o- biectivă determinată de dezvoltarea dialectică a societății și a gîndirii sociale. De aici rezultă necesitatea schimbului de păreri, a dezbaterilor ideologice în mișcarea comunistă și muncitorească. Firește. în cadrul acestor dezbateri pot a- părea idei și păreri greșite, care nu corespund întotdeauna legilor dezvoltării sociale; critica unor asemenea păreri, discuțiile nu trebuie să ducă însă, în nici un caz, la încătușarea gîndirii vii, creatoare, la înăbușirea spiritului de cercetare științifică, ci dimpotrivă, ele trebuie să stimuleze efortul pentru găsirea unor soluții tot mai bune în vederea rezolvării problemelor pe care le ridică dezvoltarea mișcării revoluțio- . nare, făurirea noii orînduiri. (Vii aplauze).Dezvoltarea în mișcarea comunistă și muncitorească de astăzi a unor discuții teoretice libere este indispensabilă pen

tru înțelegerea schimbărilor petrecute în lume, pentru fundamentarea temeinică, pe baza cerințelor realității, a strategiei și tacticii de luptă a proletariatului, a partidelor comuniste și muncitorești, pentru realizarea cu succes a sarcinilor de mare răspundere și complexitate ce revin comuniștilor din toate țările. (A- 
plauze puternice).O însemnătate capitală pentru lupta proletariatului, pentru îndeplinirea cu succes de către fiecare detașament mar- xist-leninist a misiunii sale istorice de conducător al celor ce muncesc, este întărirea unității și forței fiecărui partid comunist în parte. în același timp, da tăria și unitatea fiecărui partid depind în măsură hotărîtoare unitatea, coeziunea și forța întregii mișcări comuniste și muncitorești. Tocmai de aceea relațiile din sînul mișcării comuniste trebuie să se desfășoare astfel îneît să contribuie atît la apărarea și întărirea unității din interiorul fiecărui partid, cît și la întărirea unității și solidarității dintre toate partidele. Aceasta este o obligație fundamentală, o îndatorire sfîntă a fiecărui comunist, căruia unitatea de luptă în sînul fiecărui partid și a întregii mișcări comuniste pentru cauza celor ce muncesc, pentru cauza socialismului șl progresului, trebuie să-i fie mai scumpă ca orice. (Aplauze puternice, prelungite). A- cesta este spiritul marxism-leninismului și al internaționalismului proletar, spiritul promovat cu pasiune revoluționară, de-a lungul întregii sale vieți, de Vladimir Ilici Lenin. în acest sens acționează și va acționa neabătut Partidul Comunist Român, hotărît să facă tot ce depinde de el pentru depășirea dificultăților actuale din mișcarea comunistă și muncitorească, pentru înfăptuirea, pe baza egalității în drepturi și respectului reciproc, a unei unități trainice între toate partidele comuniste și muncitorești din lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).După părerea partidului nostru, una din sarcinile de cea mai mare răspundere ce revine astăzi comuniștilor din întreaga lume este lărgirea contactelor și a colaborării cu celelalte mișcări sociale progresiste, democratice, patriotice, naționale care se pronunță pentru transformarea pe baze noi a societății capitaliste, pentru înfăptuirea unor deziderate politice și sociale înaintate. O înțelegere realistă a societății contemporane nu poate să facă abstracție de uriașa diversitate a formelor în care se exprimă nemulțumirea diferitelor categorii și pături sociale față de vechile rînduieli burgheze, dorința lor de înnoire a societății. Nu numai că nu trebuie să manifestăm rezervă față de asemenea curente și tendințe progresiste, dar trebuie să salutăm apariția oricăror noi mișcări sociale care oglindesc căutări și dorința de schimbare a relațiilor anacronice, perimate din orînduirea burgheză, de a orienta cursul dezvoltării națiunilor nou create, al tinerelor state independente, spre socialism, de a accelera progresul social în e- poca noastră. Partidul nostru consideră că antrenarea tuturor acestor curente în marele front antiimperialist, dezvoltarea colaborării și solidarității comuniștilor cu toți cei care aspiră la o organizare mai echitabilă și rațională a societății, la transformări democratice și progresiste, este o necesitate obiectivă a luptei revoluționare mondiale, a mersului înainte al societății omenești. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși,Comuniștii din România, întregu, nostru popor aniversează centenarul nașterii lui Lenin hotărîți să înfăptuiască neabătut politica marxist-leninistă a partidului și guvernului, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Succesele remarcabile obținute de poporul român în industrializarea socialistă a țării, în transformarea socialistă a satului, în creșterea producției materiale, în dezvoltarea științei, învățămîntului și culturii, precum și în ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, constituie o materializare concretă a aplicării creatoare a teoriei marxist-leniniste, o vie ilustrare a superiorității socialismului, a capacității sale de a asigura progresul și bunăstarea maselor populare. Prin victoriile obținute în transformarea revoluționară a societății și edificarea noii orînduiri, prin soluțiile practice, metodele și formele de organizare și de luptă, precum și prin concluziile noi, izvorîte din condițiile concrete ale României, partidul nostru comunist și poporul român își aduc contribuția — alături de celelalte partide comuniste — la dezvoltarea și îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al marxism-leninismului, al luptei revoluționare mondiale, la dezvoltarea științei, făurirea socialismului și comunismului.Călăuzindu-se după legitățile generale ale dezvoltării sociale, Partidul Comunist Român le aplică în mod creator la condițiile concrete ale României. Se știe că nu o dată Lenin s-a ridicat împotriva celor care voiau să copieze mecanic anumite forme și metode valabile pentru alte condiții concrete, pentru alte îțhprejurări istorice, sociale. Partidul Comunist Român studiază cu atenție particularitățile specifice ale țării noastre, caută soluții pentru problemele construcției socialiste care să corespundă situației din România. stadiului de dezvoltare în care se află țara. Totodată, partidul nostru ține seama în politica sa de experiența istorică a altor țări. Comuniștii din țara noastră, poporul român au studiat și studiază cu atenție experiența vastă obținută de Uniunea Sovietică — primul stat socialist din lume — experiența multilaterală a celorlalte popoare care construiesc noua orînduire socială. Noi înțelegem însă' prin aceasta nu o transpunere mecanică a unor forme și metode de muncă — proprii altor condiții social-economice, altor etape — la situația specifică a țării noastre, ci însușirea și aplicarea creatoare a tot ceea ce corespunde cerințelor vieții sociale din România, particularităților societății noastre. în acest fel înțeleg, de altfel, partidul și statul nostru cunoașterea și valorificarea întregii experiențe pozitive a societății omenești, fără de care nu pot fi concepute progresul și civilizația în nici o țară. (Vii aplauze). A ține seama de tot ceea ce a făurit mai valoros inteligența umană este o cerință esențială a marxism-leninismului, care s-a făurit și dezvoltat prin însumarea și generalizarea teoretică a celor mai mari descoperiri ale științei, ale gîndirii sociale, ale practicii revoluționare.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din par. a 11-a)în revoluția ți construcția socialistă noi am pornit și pornim de la faptul că între general și particular există o unitate dialectică inseparabilă, că generalul se realizează prin particular ; pînă la urmă, practica, viața șînt acelea care verifică, confirmă sau infirmă valabilitatea adevărurilor generale. Tocmai pornind de la realitatea obiectiva, partidul nostru se pronunță împotriva aplicării rigide, automate, a unor legități generale. De fapt, experiența socială, viața, practica sînt factorii care determină însăși formarea și totodată înțelegerea legităților generale. După cum se știe, legile generale au un rol hotă- rîtor asupra ctirsului vieții sociale. Dar, la rîndul lor, legitățile se transformă ele însele, în funcție de schimbările apărute în existența socială, evoluează corespunzător dezvoltării societății.Lenin a înțeles în mod profund acest adevăr și a ținut seama de el în toate împrejurările, în întreaga sa activitate politică. Un exemplu concludent al realismului său, al mobilității cu care se adapta cerințelor vieții a fost elaborarea „Noii politici economice1*. In împrejurările în care tînărul stat sovietic trebuia să iasă din greutățile cauzate de războiul civil șl de intervenția imperialistă, să pornească pe drumul progresului economic, Lenin a înțeles necesitatea unei politici noi care să țină seama de legitățile economice ce acționau în noua situație creată și, mai ales, necesitatea dezvoltării relațiilor de colaborare cu țările capitaliste avansate— netemîndu-se că aceste măsuri, aceste relații vor periclita în vreun fel cuceririle revoluționare ale poporului, esența puterii muncitorești-țărănești. (Vii aplauze). Iată de ce, studiind învățătura lui Marx, Engels, Lenin și stră- duindu-ne să o aplicăm, trebuie să avem permanent în vedere condițiile concrete istorice, sociale, naționale în care tr^îm. Numai așa vom putea trage concluzii juste teoretice și practice pentru lupta revoluționară, pentru făurirea noii orin- duiri, numai așa vom putea acționa atît în concordanță cu legile generale ale dezvoltării sociale cît și cu viața. Partidul comunist nu trebuie să se cramponeze de trecut, de legități care au acționat într-o altă perioadă și în alte condiții istorice, de așa-zisele adevăruri absolute elaborate o dată pentru totdeauna. Cu adevărat obligatoriu este ceea ce, în condițiile con- cret-istorice de astăzi, din fiecare țară, contribuie la progres, la mersul înainte al societății socialiste, al socialismului în general. (Aplauze puternice). Pentru a conduce cu succes opera de transformare socialistă a societății, partidul comunist nu trebuie să aibă rețineri în a modifica metodele și tactica de muncă și luptă în funcție de cerințele vieții, în a adopta măsuri cu caracter revoluționar care să răspundă noilor condiții create, schimbărilor din viața socială ; numai astfel poate asigura el dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, progresul social multilateral, înaintarea accelerată pe calea socialismului și comunismului. In acest spirit procedează partidul nostru, asigurînd perfecționarea continuă a întregii organizări și activități sociale.Experiența țării noastre — ca și a altor țări socialiste — demonstrează că edificarea cu succes a socialismului este posibilă numai dacă se asigură o puternică bază tehnico-materială a societății, dacă s.r<:reează o economie întemeiată pe o industrie modernă, de înalt nivel tehnic. Creșterea rapidă a forțelor de producție, dezvoltarea și perfecționarea continuă a bazei tehnico-materiale este— așa cum a considerat întotdeauna Lenin — o necesitate obiectivă pentru construirea cu succes a comunismului. In condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, crearea unei puternice industrii dotate cu tehnică avansată și dezvoltate pe baza celor mai noi cuceriri ale științei constituie singura cale pentru a- firmarea superiorității socialismului asupra capitalismului. Pornind de la această teză marxist-lemnistă partidul nostru pune în centrul dezvoltării economiei naționale industrializarea țării, făurirea unei industrii moderne, capabile să înzestreze cu tehnică nouă și să asigure progresul susținut al tuturor ramurilor producției materiale din țara noastră, să asigure valorificarea la nivel înalt, cu maximum de eficiență, a resurselor materiale și a potențialului uman al țării.Una din marile victorii ale politicii partidului nostru a fost cooperativizarea agriculturii, crearea marii proprietăți socialiste la sate în stare să asigure creșterea intensivă a producției agricole, ridicarea nivelului de viață al țărănimii, satisfacerea cerințelor generale ale economiei naționale. In această importantă operă revoluționară partidul nostru a pornit de la principiile planului cooperatist al lui Lenin, ținînd totodată seama de tradițiile, de specificul economico-so- cial al satului românesc, de modul concret în care a fost abordată, în general, construirea socialismului în țara noastră.In etapa actuală a construcției socialiste un factor primordial pentru realizarea cu succes a sarcinilor complexe care ne stau în față este știința. Pornind de la rolul și importanța științei în viața societății, partidul și statul nostru au luat o serie de măsuri menite să intensifice cercetarea științifică, s-o lege nemijlocit de cerințele concrete ale practicii construcției socialismului.Este necesar să promovăm cu îndrăzneală și operativitate în activitatea economică, în producția materială, ca de altfel în întreaga viață socială, tot ceea ce este nou, înaintat, tot ce aduce cercetarea proprie, ca și știința și tehnica’mondială.In special este necesar să asigurăm a- pjicarea rapidă în producție a noilor cuceriri impuse de revoluția tehnico-știin- țifică cpntemporană ; dacă nu vom proceda astfel, tovarăși, dacă nu ne vom îngriji în permanență de cunoașterea și a- plicarea celor mai noi realizări ale științei și tehnicii — trebuie să spunem deschis — nu vom reuși să ne ridicăm la nivelul țărilor dezvoltate, vom rămine mereu în urmă.Rezultatul nemijlocit al tuturor realizărilor obținute în construcția socialistă este ridicarea nivelului de civilizație al vieții oamenilor, satisfacerea tot mai largă a cerințelor lor materiale și spirituale. Ridicarea nivelului de trai al poporului este țelul suprem al politicii partidului, idealul înscris pe steagul său de luptă. Tot ceea ce întreprind partidul și statul, sensul întregului efort de 

zidire a noii orînduiri în patria noastră este îmbunătățirea vieții oamenilor, asigurarea unui trai demn și îmbelșugat pentru toți cetățenii patriei noastre, posibilitatea de a-și pune în valoare toate aptitudinile lor.' In această direcție a acționat și va acționa neabătut și în viitor Partidul Comunist Român — exponentul celor mai înaintate aspirații ale întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Creșterea impetuoasă a forțelor de producție impune necesitatea obiectivă a perfecționării relațiilor de producție socialiste, a raporturilor sociale dintre oameni, a organizării întregii societăți. Sarcina partidului și a statului socialist constă în a asigura în permanență concordanța dintre forțele de producție, în continuă dezvoltare, și relațiile de producție care trebuie să evolueze și ele necontenit. Ținînd seama de toate aceste considerente, partidul nostru a luat în anii din urmă o serie de măsuri pentru perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei, a întregii activități sociale. Sînt cunoscute, de asemenea, măsurile ce s-au luat pentru combaterea birocratismului în toate domeniile de activitate. Perfecționarea continuă a relațiilor socialiste de producție, a raporturilor dintre oameni, a organizării societății, lichidarea fenomenelor de birocratism din toate sferele de activitate socială trebuie să devină cauza întregului nostru partid, a întregului nostru popor! Aceasta este o condiție pentru asigurarea făuririi socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,Dezvoltarea socialismului pune tot mai mult în evidență problema rolului statului și a perspectivelor sale. Este de înțeles că funcțiile și rolul statului nu rămîn în toate etapele aceleași, ele sînt în continuă schimbare. începînd de la primul guvern revoluționar democrat, instaurat la 6 Martie 1945, și pînă astăzi, conținutul statului s-a schimbat, funcțiile lui au evoluat continuu.In evoluția și perfecționarea continuă a rolului statului în societate trebuie să avem în vedere necesitatea conducerii unitare a întregii activității sociale, inclusiv a conducerii și planificării centralizate a economiei. Totodată, complexitatea activității de edificare a socialismului impune lărgirea drepturilor și autonomiei organelor locale, a întreprinderilor și altor instituții de bază. Eără o largă descentralizare, fără extinderea inițiativei și răspunderii organelor locale np se poate asigura conducerea cu succes a operei de construire a comunismului. în acest cadru se înscriu măsurile trasate de Conferința Națională și de Congresul al X-lea. Este necesar să aplicăm cu toată fermitatea aceste hotărîri, să îmbinăm în mod armonios conducerea și planificarea centrală cu autonomia și inițiativa organelor și unităților de jos. Aceasta este, de altfel, însăși e- sența centralismului democratic — principiu de bază, cu caracter bivalent, pe care este clădit statul nostru socialist.Partidul nostru acordă o atenție deosebită aplicării legilor economice obiective, folosirii pîrghiilor economice pentru creșterea eficienței producției de bunuri materiale. In legătură cu aceasta considerăm greșite atît concepțiile care promovează centralismul excesiv, care înăbușă inițiativa și răspunderea unităților economice și ignorează legile economice obiective, cît și concepțiile după care producția materială ar trebui să se regleze spontan, pe baza impulsurilor pieței, ignorînd rolul factorului conștient în conducerea activității economice și sociale.Un rol tot mai de seamă revine în activitatea statului nostru pentru edificarea socialismului eroicei noastre clase muncitoare, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de clasă conducătoare a întregii noastre societăți. (Aplauze puternice). In alianță strînsă cu clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă își aduce, de asemenea, contribuția activă la efortul general pentru progresul patriei, la vasta operă de construcție a socialismului în România. Un aport de seamă la realizarea marilor sarcini care stau în fața poporului nostru în efortul pentru rjdicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație aduce intelectualitatea, profund devotată cauzei socialismului șl comunismului.Socialismul nu poate fi construit decît cu participarea conștientă la conducerea statului a celor ce muncesc, a întregului popor. întreaga istorie a dezvoltării socialismului demonstrează că socialismul nu poate fi nici importat nici exportat, că el este opera clasei muncitoare din țara respectivă, a celorlalte clase și pături sociale care acționează strîns unite cu proletariatul, sub conducerea partidului revoluționar de avangardă. Făurirea socialismului și apărarea lui împotriva oricăror elemente ostile, a oricăror acțiuni diversioniste se realizează de către masele largi populare din propria țară sub conducerea partidului comunist. (Aplauze puternice).Apar de neînțeles unele temeri că preocuparea pentru perfecționarea continuă a formelor de conducere și organizare a societății socialiste, a relațiilor de producție ar putea prezenta vreun pericol pentru puterea oamenilor muncii, pentru esența de clasă a noii orînduiri. Viata demonstrează, dimpotrivă, că tocmai măsurile luate de partidul comunist pentru îmbunătățirea continuă a formelor de conducere a economiei, a întregii vieți sociale, pentru perfecționarea activității de stat, a democrației socialiste și a raporturilor dintre oameni asigură dezvoltarea ascendentă a noii orînduiri, punerea tot mai deplină în valoare a superiorității socialismului, accelerează procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, creează condițiile pentru trecerea treptată spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).Privită prin prisma marxism-leninis- mului, democrația socialistă constituie nu numai o parte inseparabilă a socialismului, ci și o necesitate obiectivă pentru făurirea cu succes a noii orînduiri sociale. Noi considerăm că esența democrației socialiste constă în asigurarea tuturo* condițiilor pentru exercitarea de către popor a dreptului său suveran de a participa — atît prin reprezentanții săi. cît și în mod nemijlocit — la conducerea treburilor țării, în antrenarea maselor largi populare la dezvoltarea și înflorirea societății socialiste. Asigurînd îm

binarea armonioasă a intereselor generale ale colectivității cu interesele fiecărui cetățean, democrația socialistă permite afirmarea deplină a capacităților și talentelor fiecărui om al muncii, manifestarea multilaterală a personalității umane.S-au încetățenit în țara noastră, ca o metodă curentă de lucru, consfătuirile cU oamenii muncii din diferite sectoare și domenii de activitate, consultarea largă a maselor In toate chestiunile mai importante care privesc mersul înainte al țării pe calea socialismului. Vom acorda și în viitor toată atenția dezvoltării democrației socialiste, participării' conștiente și active a întregului popor la conducerea statului.Dezbaterea largă cu întregul popor ■ problemelor de politică internă și externă întărește tot mai mult orînduirea socialistă, zădărnicește orice activitate a elementelor dușmănoase, cimentează u- nitatea întregii națiuni socialiste. Orînduirea noastră are trăinicia granitului, ea este invincibilă I întărirea continuă a potențialului material și spiritual al patriei, adeziunea unanimă a poporului la politica partidului, la cauza socialismului exclud orice pericol de abatere sau de întoarcere a națiunii noastre de pe drumul pe care a pornit, garantează mersul înainte neabătut pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite). Acționînd în deplină cunoaștere a noilor obiective ale politicii noastre interne și externe, poporul român — stăpîn pe destinele sale — își făurește, cu adevărat liber și în mod conștient, viața sa nouă, viitorul său fericit. (Aplauze puternice).
Tovarăși,în lupta pentru înfăptuirea revoluției și edificarea comunismului, marxism- leninismul a acordat întotdeauna rolului națiunii, problemei naționale și internaționalismului proletar o importanță pri- mordială. Fondatorii socialismului științific au privit aceste noțiuni în contextul condițiilor istorice și sociale concrete ale fiecărei etape ; ele nu sînt noțiuni abstracte, rupte de realitățile lumii înconjurătoare, ci categorii ce se manifestă și acționează în condiții istorice concrete.Interesele naționale și internaționalismul proletar nu se exclud ci, dimpotrivă, se condiționează reciproc ; între ele există o strînsă interdependență, o unitate dialectică organică. A încerca în vreo împrejurare sau alta să opul interesele naționale cauzei internaționalismului proletar sau, dimpotrivă, solidaritatea in- temaționalistă intereselor naționale ale poporului — înseamnă a aduce daune grave atît cauzei socialismului în propria țară, cît și socialismului în general. Nu se poate în nici un fel vorbi despre subordonarea intereselor naționale cauzei internaționalismului proletar, tot așa cum nu se poate vorbi despre subordonarea internaționalismului intereselor naționale.Unitatea dintre național și internațional devine un factor hotărîtor pentru desfășurarea cu succes a construirii socialismului și comunismului. (Aplauze puternice). Se știe că eliberîndu-se pe sine, devenind clasă conducătoare a societății, clasa muncitoare eliberează de exploatare și asuprire toate categoriile sociale, devine exponentul întregii națiuni. în aceste împrejurări, partidul comunist, îndeplinindu-și rolul de forță conducătoare a societății, reprezintă cel mai fidel interesele națiunii socialiste.Tocmai pornind de la aceste considerente, Partidul Comunist Român îmbină in întreaga sa activitate interesele naționale ale poporului nostru cu internaționalismul proletar. Preocupîndu-se de edificarea cu succes a socialismului in România, partidul nostru își îndeplinește atît. îndatoririle naționale, cît și cele internaționale. (Aplauze puternice).în același timp, partidul nostru acționează continuu pentru întărirea legăturilor de colaborare cu detașamentele revoluționate din celelalte țări, manifestîn- du-și activ solidaritatea internaționalistă cu lupta oamenilor muncii de pretutindeni. Acționînd neabătut pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, luptînd cu consecvență pentru întărirea unității tuturor țărilor socialiste și a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, Partidul Comunist Român își îndeplinește îndatorirea internaționalistă de detașament activ al marii armate a revoluționarilor din întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).Internaționalismul înseamnă colaborare între națiuni egale în drepturi, intre popoare care se întrajutorează spre a putea desfășura cu mai mult succes lupta pentru socialism și comunism în fiecare din țările lor. în relațiile dintre țările socialiste colaborarea internaționalistă presupune eforturi din partea tuturor statelor respective pentru armonizarea reciprocă a intereselor tuturor națiunilor socialiste, astfel ca această colaborare să ducă la afirmarea nestingherită a fiecărui popor, a fiecărei națiuni, la progresul și prosperitatea fiecărei țări. în condițiile de astăzi cînd zeci și zeci de popoare luptă cu tot mai multă forță pentru a-și afirma ființa națională, pentru a se ridica la nivelul progresului și civilizației avansate și în perspectiva trecerii a tot mai multor popoare pe calea făuririi societății socialiste, promovarea unei asemenea colaborări internaționaliste constituie o necesitate legică a însăși dezvoltării sociale mondiale.în această ordine de idei, consider necesar să mă refer și la perspectiva națiunii în socialism. în abordarea acestei probleme noi pornim de la cunoscuta teză a lui Lenin după care națiunea va continua să aibă un rol important, încă vreme îndelungată, și după victoria comunismului în întreaga lume. Se știe că o trăsătură caracteristică a epocii noastre este redeșteptarea națională a zeci și zeci de popoare care au scuturat jugul colonial și se constituie în state naționale independente. Victoria revoluției, lichidarea claselor exploatatoare și edificarea socialismului deschid calea afirmării multilaterale și depline a națiunii.între națiunile socialiste se dezvolta continuu o largă colaborare multilaterală și un proces de apropiere internaționalistă. Apropierea între națiunile socialiste va fi desigur un lung proces dialectic, la baza dispariției treptate a deosebirilor naționale stînd ridicarea pe planuri multilaterale, progresul și dezvoltarea armonioasă a fiecărei națiuni 

In parte, reducerea și dispariția deosebirilor esențiale în nivelul lor de dezvoltare economică și social-culturală. în această perspectivă istorică legică, apare de neînțeles cum este posibil ca, uneori, preocuparea și efortul neslăbit pentru progresul și prosperitatea unei națiuni sau alteia să fie catalogate drept „naționalism", drept „îngustime națională". Dezvoltarea și înflorirea națiunilor socialiste libere și egale în drepturi, apropierea lor este drumul obiectiv de dezvoltare a societății omenești, al înfăptuirii idealului de unitate și prietenie strînsă a tuturor popoarelor. Orice nesocotire a intereselor de dezvoltare a uneia sau alteia dintre națiuni nu poate decît să ridice piedici în calea acestui proces, să prejudicieze interesele apropierii dintre națiuni. în acest context trebuie spus că atît închistarea și mărginirea națională cit și, așa cum spunea Lenin, șovinismul de mare putere și tendințele de hegemonie sînt de natură să genereze neînțelegeri și disensiuni între popoare, dâunînd atît afirmării și înfloririi fiecărei națiuni, cît și cauzei generale a socialismului, intereselor colaborării și a- propierii dintre națiunile socialiste. (A- plauze puternice, prelungite).în țara noastră, pe baza lichidării exploatării omului de către om, pe măsura dezvoltării socialismului, a dispariției treptate a deosebirilor dintre diferitele categorii sociale, a întăririi alianței clasei muncitoare cu țărănimea, cu intelectualitatea și cu celelalte pături ale populației, a apropierii dintre sat și oraș — are loc procesul de omogenizare a societății, de dezvoltare pe o treaptă nouă, superioară, a națiunii socialiste. înțelegerea acestui proces legic, stimularea lui conștientă constituie o parte inseparabilă a luptei pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru crearea condițiilor în vederea trecerii spre comunism. Numai abordînd astfel rolul națiunii socialiste vom acționa cu adevărat în spiritul marxism-leninismului creator. (Aplauze puternice).Doresc să mă refer, cu acest prilej, la modul în care a rezolvat și rezolvă Partidul Comunist Român problema națională în țara noastră, unde, alături de români, există și alte naționalități. Se știe •că împrejurările istorice au făcut ca pe teritoriul României să se așeze, de-a lungul veacurilor, și populații de altă naționalitate — îndeosebi maghiari, germani, sîrbi. Lucrînd și trăind împreună, oamenii muncii români și cei de altă naționalitate au constituit întotdeauna forța motrice a dezvoltării civilizației materiale și spirituale pe aceste meleaguri.Atît în condițiile orînduiri feudale, cît și ale societății capitaliste, clasele exploatatoare au căutat să ațîțe vrajba națională spre a-și putea menține dominația asupra oamenilor muncii. Dar, în ciuda politicii naționale reacționare duse de clasele dominante — fără deosebire de naționalitate — forțele cele mai înaintate din rîndurile poporului român, ale maghiarilor, germanilor șl altor naționalități conlocuitoare s-au ridicat cu ho- tărîre împotriva asupririi și învrăjbirii naționale. Sînt o vie ilustrare în acest sens luptele desfășurate, în strînsă unitate, de-a lungul secolelor, de masele largi populare, pentru dreptate socială și națională.Mișcarea muncitorească revoluționară, Îndeosebi după crearea Partidului Comunist Român, a ridicat pe o treaptă nouă lupta împotriva asupririi naționale, pentru egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor patriei. .Victoria revoluției și edificarea socialismului în România au dus la rezolvarea problemei naționale în spiritul principiilor marxist-leniniste. în abordarea și rezolvarea problemei naționale în țara noastră Partidul Comunist Român a pornit de la te?a marxist-leninistă că nu poate fi liber un popor care asuprește alte popoare sau altă naționalitate.în țara noastră a fost lichidată pentru totdeauna orice inegalitate națională, Constituția Republicii Socialiste România garantează drepturi egale pentru toți cetățenii patriei, pedepsind' prin lege orice propagandă naționalistă, șovină, orice ațîțare a urii de rasă sau tentativă de învrăjbire națională. Drepturile și libertățile cetățenești asigurate de societatea socialistă tuturor cetățenilor se exprimă în faptul că un mare număr de oameni ai muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare fac parte din partidul comunist, forța conducătoare a societății, din organele de conducere centrale și locale ale statului, participă nemijlocit la conducerea întreprinderilor economice și a instituțiilor, la întreaga viață politică, economică, științifică, culturală a țării. Este asigurată folosirea neîngrădită a limbii materne în școli, în administrație, în justiție, în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice).Repartizarea teritorială a forțelor de producție a dus la ridicarea la o viață nouă — economică, culturală și socială — a multor județe ale țării, printre care și cele în care trăiesc oameni ai muncii aparținînd altor naționalități. Aceasta constituie de fapt expresia cea mai grăitoare a politicii naționale, marxist- leniniste, de egalitate în drepturi a întregului nostru popor. (Aplauze puternice).In lupta și munca comună pentru edificarea socialismului, prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare s-a ridicat pe o treaptă superioară. Toate marile succese obținute în dezvoltarea socialismului sînt opera comună a tuturor celor ce muncesc în patria noastră, fără deosebire de naționalitate. întărirea continuă a acestei frății constituie o parte inseparabilă a procesului de omogenizare a societății noastre socialiste. (Aplauze puternice,, prelungite).Rezolvarea justă a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, participarea lor activă la conducerea întregii vieți sociale constituie în același timp o latură importantă a democrației noastre socialiste în plină dezvoltare si perfecționare. Făurirea comunismului în România nu poate fi decît opera comună a tuturor celor ce muncesc în patria noastră ! (Vii și puternice aplauze).
Stimați tovarăși,Victoria revoluțiilor proletare și edificarea socialismului in mai multe țări demonstrează pe deplin justețea tezei leniniste cu privire la rolul istoric al partidului revoluționar de avangardă al clasei muncitoare. Viața arată, fără 

putință de tăgadă, că numai acolo unde proletariatul, masele largi populare au avut în fruntea lor o forță politică organizată, un partid cu o linie politică clară, lupta revoluționară a putut fi încununată de succes.Și în această privință experiența țării noastre este edificatoare. Tocmai datorită politicii marxist-leniniste a partidului comunist, liniei sale generale juste, capacității lui organizatorice au putut fi conduse cu succes marile bătălii revoluționare de clasă, a putut fi instaurată în România puterea clasei muncitoare în alianță cu țărănimea, intelectualitatea și alte categorii sociale, a putut fi asigurată edificarea societății socialiste.în procesul luptei revoluționare și al făuririi noii orînduiri, partidul nostru comunist s-a dezvoltat continuu, devenind forța politică conducătoare a societății socialiste. Acest rol pe care partidul îl ocupă în țara noastră este rezultatul nemijlocit al politicii pe care o promovează, al faptului că în întreaga sa luptă s-a identificat profund cu năzuințele și aspirațiile clasei muncitoare, ale poporului, că a servit și servește cu devotament, fără preget, interesele întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze puternice prelungite).Noi apreciem că și în viitor partidul trebuie să îndeplinească acest înalt rol de forță politică conducătoare a națiunii, în întregul proces de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în edificarea comunismului. în același timp, avem în vedere că funcțiile, formele organizatorice și metodele sale de muncă trebuie îmbunătățite continuu, corespunzător schimbărilor din societate ; dezvoltarea forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, adîncirea continuă a democrației socialiste.în etapa actuală devine o necesitate imperioasă ridicarea nivelului conducerii operei de făurire a noii orînduiri sociale. Azi conducerea construcției socialiste devine una din științele de importanță hotărîtoare pentru progresul social multilateral. Se impun intensificarea activității de studiere temeinică a fenomenelor vieții sociale, pe baza materialismului dialectic și istoric, ridicarea continuă a cunoștințelor politice, ideologice și profesionale ale tuturor cadrelor, ale tuturor comuniștilor, ale întregului nostru popor.O importanță esențială pentru asigurarea unei conduceri juste are promovarea largă, susținută a metodelor de muncă și conducere colectivă în toate domeniile de activitate. Numai astfel se pot găsi soluțiile cele mai corespunzătoare pentru problemele tot mai complexe pe care le ridică progresul societății pe calea socialismului și comunismului. Trebuie înțeles că, în condițiile de azi, nimeni, oricît de multe cunoștințe ar avea și oricît de binevoitor ar fi, nu poate rezolva de unul singur pro- blemele^ conducerii economiei și activității sociale. Tocmai pornind de la aceste considerente, partidul nostru acționează ferm pentru introducerea principiilor muncii și conducerii colective în toate domeniile și la toate eșaloanele de activitate. Experiența de pînă acum a demonstrat din plin justețea și eficacitatea măsurilor luate în acest sens. Conducerea colectivă cere, totodată, creșterea răspunderii personale, adoptarea rapidă a hotă- rîrilor și măsurilor pe care le impune viața, asigurarea transpunerii operative în practică a acestora, rezolvarea eficientă a problemelor activității economice și sociale.Se impune să ne preocupăm în continuare de îmbunătățirea muncii de conducere, de elaborarea și aplicarea principiilor conducerii științifice a societății, care au o importanță esențială pentru progresul noii noastre orînduiri. în legătură cu aceasta este bine să ne reamintim faptul notoriu că Lenin înțelegea prin însușirea științei comunismului nu memorarea unor idei politice generale, nu acumularea unor cunoștințe elementare despre noua societate, ci îmbogățirea minții cu marile descoperiri ale geniului uman, cu cuceririle civilizației avansate, lărgirea continuă a orizontului de cultură, a capacității de înțelegere a complicatelor procese ale vieții sociale. Tocmai de aceea partidul nostru se îngrijește consecvent de crearea condițiilor pentru ridicarea nivelului de cultură al întregului nostru popor, pentru răs- pîndirea largă în mase a valorilor civilizației mondiale, a noilor realizări ale științei și tehnicii. Intensificarea activității culturale, îmbogățirea continuă a universului spiritual al poporului sînt o condiție de prim ordin pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru traducerea în viață a mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Pentru un partid revoluționar, și cu atît mai mult pentru un partid care a cucerit puterea politică și conduce opera de făurire a socialismului, activitatea ideologică constituie un element determinant. în această ordine de idei, vreau să subliniez importanța deosebită pe care o are munca partidului nostru, a tuturor organismelor politice și ideologice, a întregii societăți pentru formarea conștiinței socialiste a maselor populare, pentru cultivarea principiilor eticii comuniste și ale noii echități sociale, pentru întronarea în viața publică a normelor de conviețuire proprii orînduirii socialiste. Formarea omului nou cu o conștiință și o morală înaintată este misiunea cea mai nobilă pe care o au militanții pe frontul nostru ideologic, activiștii pe tărîm social, creatorii de artă și literatură.Avem realizări de seamă în activitatea instituțiilor cultural-artistice, a mijloacelor de propagandă și influențare polltico- ideologică, în literatură, muzică, plastică, în celelalte arte ; în același timp, însă, în toate aceste domenii mai este încă mult de făcut, sînt încă largi posibilități de sporire a influenței lor asupra gîndirii oamenilor, a modului lor de a trăi și munci. Este necesar ca activitatea de propagandă, munca politico-educativă de masă, presa, radioteleviziunea. instituțiile artistice, literatura și arta să-și sporească contribuția la răspîndirea în mase a concepției noastre revoluționare despre lume și viață, la ridicarea nivelului de conștiință al tuturor cetățenilor, la triumful moralei comuniste în viața societății noastre.Spre a-și putea îndeplini misiunea istorică, partidul trebuie să studieze permanent transformările sociale, fenomenele naționale și internaționale, trăgînd, pe această bază, concluzii teoretice și 

practice pentru activitatea sa prezentă și viitoare. Trăim o epocă de mari prefaceri revoluționare, de afirmare impetuoasă a socialismului în lume ; în același timp, sîntem contemporanii unei uriașe revoluții tehnico-științifice care îmbogățește necontenit cunoașterea umană cu noi și noi descoperiri. Omul pătrunde tot mai adînc în univers — și odată cu aceasta devine mai cutezător în descifrarea tainelor naturii. Fizica, chimia, biologia și alte științe asigură cunoașterea tot mai profundă a secretelor vieții; omul transformă regnul vegetal și animal, formează noi soiuri de plante și rase de animale. Asistăm la realizarea, pe calea sintezei chimice, a unor produse superioare celor oferite de natură. în zilele noastre omul devine tot mai mult stăpînul naturii pe care o modelează conform necesităților și voinței lui. în ritmul în care se desfășoară revoluția tehnico-științifică, nu este departe ziua cînd omul va cunoaște și va stăpîni cele mai intime procese ale vieții.Cuceririle științei Confirmă și, totodată, răstoarnă multe adevăruri considerate pînă ieri veșnice. Știința modernă aduce în același timp o puternică confirmare a justeței concepției materialist- dialectice despre natură, viață și societate. Este de înțeles că se cer răspunsuri la noile probleme pe care le ridică progresul umanității, că realitatea nu mai poate fi explicată, înțeleasă, numai cu ajutorul cunoștințelor vechi. Tocmai de aceea este necesar să intensificăm cercetarea în domeniul științelor sociale, întreaga activitate ideologică. Acesta este și scopul pentru care partidul a hotărît înființarea Academiei de științe politice și sociale.Pentru înțelegerea noilor fenomene, a noilot probleme ce apar ca urmare a uriașei dezvoltări a forțelor de producție, a revoluției științifice și tehnice, a transformării societății, este necesară o intensă muncă de studiere și cercetare științifică a noilor realități. Tovarășii care lucrează în acest domeniu trebuie să înțeleagă că au nevoie de multă cutezanță, că trebuie să depună eforturi creatoare intense pentru a da răspuns fenomenelor de azi — și aceasta trebuie să o facă nu întorcîndu-se spre trecut, ci cer'cetînd prezentul și scrutînd cu clarviziune științifică viitorul.Oare pentru a rezolva complicatele probleme ale zilei de azi trebuie să ne întoarcem înapoi, la vremea cînd au gîn- dit, au acționat și au scris Marx și Lenin ? Cred că nu se poate pune astfel problema ? Desigur, istoria luptelor sociale, a dezvoltării gîndirii umane are o mare importanță pentru fundamentarea teoriei revoluționare, dar pentru înțelegerea realităților de astăzi, pentru dezvoltarea creatoare a marxism-leninis- muluî, aceasta nu este suficient. Este necesar de aceea să nu ne întoarcem înapoi, ci să mergem înainte. Numai astfel vom putea înțelege realitățile contemporane, vom putea previziona viitorul, asigura triumful comunismului în lume. (Vii aplauze). Acei care vor privi înapoi, vor păți ca Făt-Frumos din poveste, care, părăsind țara tinereții fără bătrînețe, pe măsură ce se apropia de trecut a îmbătrînit și a murit.Partidul nostru este partidul tinereții, al viitorului! Pentru a-și putea îndeplini cu cinste înalta misiune istorică ce-i revine, el trebuie să rămînă permanent în țara tinereții fără bătrînețe, să privească mereu spre viitor 1 (Aplauze puternice, îndelung repetate). Adevărata tinerețe pentru un partid revoluționar înseamnă înțelegerea profundă a realității, legarea sa organică, prin toate fibrele, de masele celor ce muncesc, confundarea sa cu interesele și năzuințele poporului din sînul căruia face parte. (Aplauze puternice). Numai trăind și muncind împreună cu poporul, in- spirîndu-se din înțelepciunea și experiența poporului, sorbind neîncetat din forța sa inepuizabilă, partidul comunist rămine veșnic tînăr, poate conduce cu succes opera de transformare revoluționară a societății, poate asigura înfăptuirea visului de aur al omenirii — comunismul. (Aplauze puternice, prelungite). în acest spirit al marxism-leninismului creator, înnoitor, trebuie să se desfășoare întreaga noastră activitate ideologică, politică și organizatorică. Numai procedînd astfel partidul nostru își va putea realiza programul de edificare a socialismului și comunismului în România, își va aduce contribuția la dezvoltarea, în noile condiții istorice și sociale, a marxism-leninismului. (Vii și puternice aplauze).
Stimați tovarăși,M-am oprit asupra unor probleme actuale ale activității .partidului nostru considerînd că noi, comuniștii, avem datoria să cinstim memoria marelui Lenin gîndind creator, preocupîndu-ne cum să acționăm mai bine pentru a asigura triumful comunismului în propria țară și în lume, dezvoltarea continuă a marxism-leninismului în concordanță cu noile condiții ale societății contemporane.Sînt pe deplin convins că și în viitor partidul nostru — acționînd în modul cel mai ferm în spiritul ideilor lui Marx, Engels, Lenin — va ști să conducă cu succes poporul nostru pe calea socialismului și comunismului, a înfloririi și prosperității patriei. (Aplauze puternice, prelungite).Partidul Comunist Român își va îndeplini, de asemenea, întotdeauna cu înaltă răspundere sarcinile mărețe ce-i revin ca detașament activ al mișcării comuniste, revoluționare. antiimperia- liste, al luptei pentru socialism, pentru progres și pace în întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).Să se dezvolte necontenit, în mod creator, marxism-leninismul I (Vii și puternice aplauze).Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului nostru pe. calea - comunismului ! (Aplauze puternice, îndelungate, urale; se scandează P.C.R.—P.C.R.).Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale I (Aplauze puternice, prelungite).Trăiască pacea și colaborarea între toate popoarele lumii ! (Aplauze puternice ; întreaga asistență, in picioare, ovaționează îndelung pentru partid, pentru politica sa marxist-leninistă. Se scandează „P.C.R.—P.C.R.", „Ceaușescu— Ceaușescu").
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asigură indici superiori de lucrărilor de însămînțare ? nu așteaptă. Fiecare oră lucru trebuie folosită din I.M.A.,

TÎRGUIALA"

ZILELE DE ODIHNĂ

cinema

*

căuta in pentru

sesizat de fenomene

intirzie- calitatea attt

Acestea general, bine cu- Mi-am

OAMENI CARE AU SCOS

De munca mecanizatorilor depinde, în mare măsură, executarea Ia timp a lucrărilor agricole. în această primăvară, el efectuează aproape în întregime lucrările de pregătire a terenului și semănat. în condiții destul de grele de muncă, determinate de vremea nefavorabilă, cei mai fnulți mecanizatori, devotați meseriei lor, s-au străduit să facă lucrări la timp și de bună calitate.în județul Teleorman, miile de ceasuri petrecute de mecanizatori pe cîmp s-au materializat în 12 175 hectare arate, 122181 hectare gră- pate, 94 425 ha pregătite pentru semănat. însămînțările din prima epocă s-au încheiat, iar acum se lucrează la porumb, reallzîndu-se, pină la începutul acestei săptămîni, circa 10 000 hectare. Dar să nu rămînem doar în zona statistică. La cooperativa agricolă „8 Martie" din Țigănești,' Inginerul șef Dumitru Ionescu ne vorbește despre hărnicia, priceperea și spiritul de răspundere cu care cel 23 de mecanizatori își îndeplinesc sarcinile. Toți fac lucrări de bună calitate. De altfel, nu este lipsit de importanță faptul că cei 23 de bărbați, care au șters., din calendare pentru această perioadă zilele de odihnă, sint toți din Țigănești și nici unuia dintre ei nu-1 poate fi indiferent dacă ceilalți din casă ori din comună vor culege mai puțin din cauza lui. Tocmai din considerentele spuse mai sus, Ia această secție de mecanizare a întreprinderii de la Brînceni lucrările au fost în așa fel organizate Incit toate s-au încadrat în epoca optimă. Cuvinte a- semănătoare am auzit spunindu-se și despre mecanizatorii de la întreprinderile Orbească, Brinceni, Lunca, Roșiorii de Vede, Drăgănești Vlașca, Putineiu, oameni care, așa cum spunea tovarășul Marin Drăgan, primul secretar al comitetului județean de partid, își dăruiesc zi de zi hărnicia și puterea de muncă folosului obștesc, înțeleg să se achite de sarcini lntr-un singur fel — muncind cu temei.Și în județul Gorj, cu toate că In ultimele zile a plouat abundent, mecanizatorii au reușit să facă un volum însemnat de lucrări. „în cooperativele agricole din județ — ne spunea tov. ing. Dumitru Răduțoiu, director adjunct al direcției agricole — 
mecanizatorii au pregătit și semănat 2 938 hectare cu culturi din prima epocă, lucrare pe care au terminat-o, încît acum, o dată cu încălzirea timpului, s-a putut trece la porumb". Ne-au fost date ca exemple o serie de secții de mecanizare care lucrează pe porțiuni mai zvîntate, imediat ce terenul permite, lucru confirmat da multe din situațiile Întîlnite pe teren. în județul Vrancea îl găsești pe tractoriști la revărsatul zorilor, in cimp. Cu ajutorul secției de mecanizare, cooperativa agricolă din Țifești a pregătit din vreme suprafața destinată a fi cultivată cu porumb. Cit privește semănatul, după cum declara tov. Nicolae Tofan, șeful secției de mecanizare, cu cele trei semănători se realizează zilnic cîte 60—70 hectare. Se poate trage, deci, concluzia că prin măsurile luate in vederea legării mai strinse a secțiilor de mecanizare de cooperativele agricole pe care le servesc și perfecționării sistemului de salarizare a mecanizatorilor, se acordă mai multă atenție executării la timp și de calitate superioară a lucrărilor. Cu toate acestea, în activitatea unor secții de mecanizare se constată unele neajunsuri care influențează în mod negativ desfășurarea lucrărilor.în hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de producție din decembrie 1969 se arată că inginerul șef al cooperativei agricole, ca reprezentant al statului, coordonează activitatea secției de mecanizare, răspunzînd

atit de Îndeplinirea sarcinilor de producție ale cooperativei, cit și de realizarea planului formației de tractoare folosite de cooperativă. în unele locuri, această precizare nu este respectată. Iată ce ne declară tov. Marian Cruceru, Inginer șef la cooperativa agricolă Bălești, județul Gorj : „Anul trecut, o singură secție de mecanizare deservea trei unități. Șeful de secție și mecanicul erau uneori solicitați in același timp in toate cele trei cooperative și, bineînțeles, nu puteau face față. în prezent, avem o secție pentru servirea unității. Cu toate acestea, nu se respectă noile reglementări. De pildă, zilele trecute am cerut tractoristului Ion Stroe să lnsămlnțeze ovăzul. Dar a refuzat pe motiv că nu lucrează declt pe parcele mari". Am discutat și noi eu acest tlnăr trac-
TIMPUL SCURT ÎN CARE 
TREBUIE EXECUTATE LU- 
CRĂRILE AGRICOLE SOLICI
TA 0 PERFECTA ORGANIZA
RE, 0 ACTIVITATE INTENSA 
A FIECĂREI SECȚII DE ME

CANIZARE

torist. Atît el, cit și colegii lui ridicau această pretenție. De unde o a- semenea concepție ? Cooperativa a- gricolă din Bălești dispune de sol aluvionar, pe care apa băltește încit nu se poate aștepta uscarea întregii suprafețe. A aștepta însemna să ne prindă vara cu sămînța în sac. Șeful secției, ing. Alexandru Pîrvănescu, de la care pleca de fapt această concepție, declara față de directorul adjunct al direcției agricole și de tov. ing. Traian Huiculescu, director al I.M.A. Tg. Jiu, care ne-au însoțit in raid : „Nu pot fi de acord ca inginerul șef al cooperativei să mă cheme el la ordin 1 De ce nu vine el aici, să stăm de vorbă 7" Iată cum acest șef de secție nu vrea să facă nimic pentru că, „vezi doamne", nu admite să fie subordonat colegului său din cooperativa agricolă. Se pare că reglementările făcute de Ministerul Agriculturii și Silviculturii, împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție n-au ajuns pină aici. Mai este oare de mirare că secția condusă de acest inginer, mai precis care ar trebui condusă, nu și-a realizat decît jumătate din plan, în timp ce pe întreprindere planul a fost depășit cu 64 la sută ? Ng-am oprit asupra acestui caz deoarece asemenea atitudini, cu repercusiuni grave asupra rezultatelor generale ale cooperativelor agricole, au unele ecouri la alți mecanizatori, în sensul că lucrează după principiul „fiecare cu spuza pe turta lui", încer- cînd să „păcălească" unitățile servite. Asemenea practici nu au ce activitatea întreprinderilor mecanizarea agriculturii.în alte locuri, vina pentru rea lucrărilor, ca și pentrulor necorespunzătoare revine unor mecanizatori, cît și inginerilor șefi din cooperativele agricole» care încă nu și-au luat serios în răspundere sarcina de a fi președintele comisiei de recepție și ca atare să vegheze necontenit asupra modului cum se muncește. Asemenea situații au putut fi întîlnite în unele cooperative agricole din județul Teleorman, unde atit mecanizatorii, cît și cadrele de specialiști și consiliile de

conducere din unele cooperative gricole evită spiritul sănătos al laborării dirfecte. La cooperativele a- gricole din comunele Seaca și Traian inginerii șefi nu controlează permanent, la cîmp, calitatea lucrărilor, iar unii mecanizatori din secțiile care servesc cele două cooperative sînt certați cu disciplina. Situația a fost confirmată de organele județene și de directorul I.M.A. Traian, pe a cărui rază de activitate se află cooperativele amintite. Dar simplele constatări nu folosesc la nimic dacă nu se iau și măsurile operative și ferme în vederea îndreptării situației.Vorbind de aportul mecanizatorilor la desfășurarea campaniei agricole de primăvară trebuie avute în vedere organizarea temeinică a muncii, înlăturarea operativă a oricăror defecțiuni. Or, în județul Vrancea se constată multe anomalii in această privință. La I.M.A. Florești, șefii de secție își pierd timpul în ședințe, în vreme ce tractoarele și mașinile a- gricole stau. Sîmbătă, în jurul orei 12, la secția de mecanizare Vulturul a I.M.A. Nănești, trei tractoare ședeau aliniate, în vreme ce din situația operativă rezulta că din cele 1415 hectare ce urmează a se semăna cu porumb, doar 75 sînt pregătite. Un tractor avea un cauciuc explodat de cîteva zile, ceilalți doi tractoriști fiind opriți pentru reglarea semănătoarelor. Este neperm's ca o zi întreagă tractoriști și tractoare să stea pentru o treabă care putea să fie făcută in urmă cu cîteva săptămîni, cînd timpul nu era atît de prețios ca acum. Din discuția cu mecanicul de secție am mai reținut că inginerul șef Bernard Herșcu nu va folosi cele cinci mașini de semănat S.P.C. 6 deoarece apreciază că terenul nu este bine pregătit. Este de neînțeles. Cine oare îi oprește să pregătească terenul în cele mai bune condiții ? Ce fel de specialiști sînt cei care lasă nefolosite mașini noi, productive, care, printr-o corectă exploatare, calitateTimpul bună de plin. Conducerile I.M.A., direcțiile agricole, inginerii șefi din cooperativele agricole au datoria de a organiza astfel munca încît să se folosească deplin tractoarele și mașinile agricole, în tot timpul bun de lucru, să se asigure urgentarea însămînțărli culturii porumbului, concomitent cu executarea celorlalte lucrări agricole.

• Splendoare tn Iarbă : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, FES
TIVAL - 9,30; 12,15; 15; 18; 20,45, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21. _
• ...Să ucizi o pasăre elntătoare : 
REPUBLICA — 9; 13; 15; 18; 21
• Picioare lungi, degete lungi 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI — 9 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.
• Fuga bulestrașulul i CAPITOL
— 9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• In flecare seară la ora 11 : FA
VORIT — 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 15; 17,30; 20.
• Asterix șt Cleopatra : ‘ VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu căpitanul : LUMINA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15;
20,30. ,
• Operațiunea Crosbow : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
• Program pentru oopli > DOINA
— 10; 11,30; 13.
• Un om pentru eternitate : DOI
NA — 16; 18.30; 20,45.
• Biografia iul Lenin ; Lenin viu ; 
TIMPURI NOI — 9—21 In conti
nuare.
• Program special pentru copii : i 
CINEMATECA (sala Union) 10; 12; ’

*

9;

14.
• Domnișoara doctor i EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30, TOMIS — 9—15,45 In conti
nuare ; 18; 20,15.
• Moli Fianden : GRIVIȚA — 
16,30; 18; 20,30, AURORA — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 16; 18,15;
20.30.
• Prieteni fără grai : FLAMURA 
— 10.
• Winnetou In Valea morțll i AU
RORA — 9,15; 11,15; 13,15.
• Anchetatorul din umbrii : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16,30; 19, MOȘILOR — 15,30; 18;
20.30.
a Ghici cina vine la cină 7 5 BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul junglei : DACIA
— 8,30—20,30 în continuare.
• Mireasa era tn negru : BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,45; 18;
20.15.
• Taina leului ; PACEA — 16,45;
19.15.
• Cînd se arată cucuveaua : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Republica fetelor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Ultima dragoste : COTROCENI
— 16,30; 19,15.
• Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walace : FLOREASCA — 15; 17,30;
20.
• Comedlanții : VIITORUL
16; 19.
• Păcatul dragostei : MUNCA — 
16; 18; 20, CRINGAȘI — 16; 18; 20.
• Iubirea strict oprită : FLACĂ
RA — 15,30; 18; 20,30.
• Explozie tn munți : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
• Fecioara care-ml place i RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Luana : PROGRESUL — 16;
18.30.
? Simpaticul domn K : FEREN-

ARI — 15,30; 18; 20,30.
• Tinerețe fără bătrlnețe i
REA — 15,30; 18; 20,15.
• Via Mala : COSMOS — 
18; 20,15.
• Doi bărbați pentru o moarte I 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

UNI-

teatre
S Filarmonica de stat „George 

nescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor: Louis 
Fremaux (Franța). Solist: Mlhal 
Constantinescu. In program lu
crări de Ravel, Alban Berg, Cesar 
Franck — 20.
• Opera Română : Travlata — 
19,30. , ,8 Teatrul de operetă : Voievodul 

ganlior — 19,30.
• Teatrul muzical din Brașov (la 
Sala Palatului) : Silvia — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cz._ 
glale" (sala Comedia) : Ti 
optimistă — 20; (sala 
Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
Îi Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 

raM (sala din bd. Schitu Măgu-

_ Cara- 
Tragedla 
Studio) :

reanu) : Puricele în ureche — 20.
• Teatrul Mic: Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — 19,30; (sala 
Studio) : O lună la țară — 10; 20.
• Teatrul Giulești : Comedia cu 
olteni — 15; Acești îngeri triști 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanții necunoscuțl — 10; Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Gullver In țara 
păpușilor — 10; 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Noap
tea în tîrgul vechi — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C- Tă- 
nase" (sala Savov) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Baladă omului — 20.
• Circul de stat : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mosco
va — 10; 19,30.

• 
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cu exigențele școlii

educației elevilor
O experiență pedagogică Îndelungată îmi permite să afirm că numai pe baza unei strinse colaborări între profesori și părinți, numai printr-o unitate de vederi și de exigențe intre școală și familie, în ce privește calea ce trebuie urmată în educarea fiecărui elev, înregistrăm rezultatele scontate în procesul instructiv-educa- tiv, reușim să dăm societății oameni integri, bine pregătiți și cu o înaltă conduită cetățenească. Dimpotrivă, acolo unde exigențele școlii vin în contradicție cu îngăduința exagerată a familiei, apar acele nereușite pedagogice, se formează acele fisuri în sistemul de educație, teren prielnic pentru abaterea tinerilor de la regulile elementare de disciplină școlară, de comportare civilizată, sînt, în adevăruri noscute. permis însă să le repet, unele pe care, în calitatea mea de pedagog și om al școlii, mă simt obligat să le aduc în discuție.De cele mai multe ori, divergențele de păreri între noi, profesorii, și părinți, încep de la lucruri aparent mărunte. Bunăoară, am hotărît în școală ca toți elevii să aibă o anume ținută, o anumită comportare, în directă concordanță cu cadrul și exigențele vieții școlare. Numaidecît s-au ivit părinți, îndeosebi mame, care au venit să ne reproșeze că sintem prea aspri, că ne lăsăm călăuziți de „prejudecăți" și de „reminiscențe", de pe vremea cînd noi înșine eram elevi, că băieților și fetelor la șade bine să se îmbrace „la modă". Am încercat să le explicăm că elevii, fiii și fiicele lor, sînt la o vîrstă cînd datorită lipsei de experiență sînt tentați să a- dopte o ținută exagerată, dezordonată, să imite proaste maniere, gusturi îndoielnice, influențe dubioase. O coafură mai fistichie sau o haină extravagantă, un limbaj grosolan li se par manifestări de emancipare, de independență. N-am reușit să-i convingem pe toți părinții, iar in tendința de a ocoli măsurile educative preconizate de școală, unii elevi s-au bucurat de Încuviințarea tacită sau declarată a familiei.De la „tîrguiala" asupra ținutei și comportării se ajunge, de multe ori, la „tîrguiala" asupra notelor și metodelor de lucru ale corpului profesoral. Aproape nu este sfîrșit de tri-

mestru sau de an școlar, cînd să nu fim asaltați de părinți care solicită „îngăduința" profesorilor. Ore"întregi, ■ de-a lungul întregului an școlar, sintem obligați să purtăm discuții penibile cu unii părinți care ne cer vehement explicații pentru notele sub 5 primite de copiii lor (fiindcă au venit nepregătiți la lecții) sau pentru că le-am scăzut nota la purtare (desigur, în urma unor serioase abateri de la disciplină) — fapte, de altfel, bine cunoscute părinților respectivi. Uneori roșești, în locul lor, văzînd cum oameni maturi, în toată puterea cu- vîntului, se comportă iresponsabil, invocînd tot felul de scuze copilărești ca să „acopere" faptele repro- ' babile și conduita copiilor lor. Sau ești cuprins de o puternică indignare cînd oameni, la ca tă cu „forurile oare"
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FAPTUL
DIVERS
Ucenicii lui 
„Mercur"
m concursCu cîtva timp în Urmă, 3 000 de elevi și ucenici din ultimii ani ai școlilor profesionale comerciale din diferite orașe ale țării au participat la un concurs, care avea să desemneze pe cei mai buni dintre viitorii slujitori ai lui „Mefcur". Zilele trecute, în magazinele și unitățile de alimentație publică din Craiova, 172 de elevi, cîștigători ai etapelor precedente, s-au în- tîlnit în faza finală a concursului. Viitorii bucătari, cofetari- patiseri, ospătari și vinzători s-au întrecut pe ei înșiși în bunătăți, servicii și...-politețe. E de așteptat ca de pe urma acestui concurs să cîștige în primul rînd cumpărătorii.
Se aude?

fel de serioși tine, nu prege- să te amenințe reclamații la superi- dacă fiul sau fiica lor vor fi declarați corijenți sau repetenți.Departe de mine gîndul de a contesta dreptul și datoria oricărui părinte de a sesiza școala cînd consideră că un profesor sau altul a greșit în aprecierea cunoștințelor sau comportării copilului său. Dar este tot atît de firesc ca dreptul sau datoria la care mă refer să fie exercitate în- tr-un mod care să nu determine subminarea autorității corpului profesoral. Pentru că nu e greu de închipuit ce efecte produc asupra elevilor comentarea, adesea injurioasă, a persoanei profesorului sau a acțiunilor școlii, contestarea competenței și dreptului consiliului profesoral de a lua diferite măsuri și a acționa în spiritul legilor învățămîntului. Apoi, practica anumitor părinți de a recurge la tot felul de intervenții pentru a le asigura elevilor promovarea pe nedrept dintr-o clasă în alta, pentru a obține o notă mai mare decît li se cuvine, deformează moral pe tinerii respectivi, îl obișnuiește — de la cea mai fragedă vîrstă — să caute căi ilicite, lăturalnice pentru a-și aranja „situația", să prefere muncii cinstite și sîrguincioase tot felul de ocupații dubioase.Semnalind asemenea fapte socotesc, totodată, că este de datoria noastră, a oamenilor școlii, să dăm mai multă atenție legislației și instrucțiunilor care guvernează activitatea școlii, in- grijindu-ne ca ele să asigure pe deplin promovarea unei înalte exigențe pedagogice în rîndul elevilor. în a- ceastă ordine de idei, mi se pare că s-ar cuveni mal bine gîndită prevederea din regulamentele școlilor generale șl liceelor care permit elevilor, în mod oficial, să absenteze nemotivat un mare număr de zile din fiecare trimestru. Pentru că, oricit ar părea de necrezut, prevederea de a se proceda la exmatricularea elevilor din licee abia după ce au depășit 40 de absențe nemotivate este interpretată de tineri certați cu disciplina școlară și de părinții acestora ca un „drept" la 40 de absențe. încercarea profesorilor diriginți, a conducerii școlii de a îmbunătăți frecvența unor asemenea elevi — care tocmai din această cauză au și o situație nesatisfăcătoare la învățătură — este îngreunată de această înțelegere și interpretare tendențioasă, eronată, a regulamentului școlar. în plus, după părerea mea, o formulare mai clară și riguroasă a normelor obligatorii de ordine și disciplină va contribui la creșterea exigenței profesorale în toate unitățile de învățămînt, la întărirea bazei principiale de colaborare cu familia, la promovarea cu intransigență a celor mai înalte principii pedagogice în educarea tineretului.
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PROGRAMUL I
17,00 Emisiune In limba germanfi. 
18,05 Cheia orașului — emisiune 

concurs pentru tineret. Par
ticipă echipele reprezentative 
ale orașelor Cluj șl Baia 
Mare. Transmisiune de la 
Bala Mare. Prezentator 
Florea.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Festivalul național al 

studențești — ediția

Mlhal

artei 
_____ 1970. 

Festival șl colocvii de fol
clor. Transmisiune de la Cluj.

19.35 Reflector.
19,50 Tele-enclclopedla.
20.40 Microavanpremiera.
20,45 Film serial „Răzbunătorii" : 

Hotelul „Bine ați venit".
21.35 Profil pe 625 de linii (Inter- 

viziune). Emisiune muzlcal- 
coregraflcă cu Anda Călugă- 
reanu, Florian Pitiș, Dan Tu- 
faru șl baletul Operei Româ
ne. Coregrafia Oleg Danov- 
schl. Dirijor Ion Cristinolu. 
Scenografia Doina Levlnța. 
Realizator Alexandru Bocă- 
neț.

22.30 Telejurnalul de noapte.
22.40 Gimnastică. Campionatele In

ternaționale ale României — 
exerciții liber alese.

23.30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL n
20.40

23,25

Seară de teatru : „Răzvan șl 
Vidra" de B. P. Hașdeu. In
terpretează colectivul Teatru
lui dramatic din Baia Mare. 
Regia Dan Alecsandrescu. 
Moment muzical cu Elena 
Sltoianu, Ana Piuaru, Ștefan 
Lăzărescu, Nicu Stănescu. 
Film serial „Sumbra toam
nă" (IX) — (ultimul episod), 
închiderea emisiunii progra
mului II.

Mai puțin sau a- proape deloc vizitat de delegații C.S.C.A. pentru problemele muzicii, Teatrul liric din Constanța a reușit in ansamblul vieții culturale a țării să se definească ca un teatru muzical tînăr, a cărui evidentă evoluție nu poate fi trecută cu vederea. Am urmărit programul stagiunii și am remarcat rigurozitatea alcătuirii : goletto", „Boema", „Motanul „Seară de balet' tra din casă", Răzeșul", de opereteie „My Fair Lady", „Bal la Savoy" etc. Iubitorii muzicii de operă său cei cu preferințe pentru operetă, tinerii ce se inițiază în tainele muzicii pot găsi în repertoriul teatrului spectacolele dorite. Am căutat să aflu ce acțiuni s-au întreprins pentru educația muzicală a tineretului. Am remarcat cu bucurie că s-au făcut (și sînt în curs de desfășurare) două cercuri paralele (pentru pionieri și pentru elevii claselor superioare) la care participă, aproape în mod egal, cîte 500 de e- levi. Fiecare cerc și-a propus, potrivit vîrstei și pregătirii ascultătorilor, să dezbată probleme de muzică pentru a atrage tinerii melomani. Pentru pionieri s-au susținut teme despre : „Muzica, factor educativ al omului", despre „Genuri-

vocale", „Formații instrumentale" și „Mari ansambluri". La fiecare expunere s-au făcut exemplificări (formații vocale și instrumentale din cadrul Teatrului liric in- terpretînd piese adecvate). De asemenea, cercul de inițiere muzicală pentru licee și-a

cît și cei 500 de elevi de la licee, care au ascultat întreaga desfășurare, pot participa la cîte un concurs „Cine știe muzică cîștigă" ce le oferă posibilitatea valorificării cunoștințelor.Pe lingă spectacolele din oraș, Teatrul 
Urle din Constanța

pasionați ce conduc activitatea instituției. Dar cum Teatrul liric din Constanța devine in timpul verii una din instituțiile muzicale pe care un mare număr de vizitatori din numeroase țări ale lumii au posibilitatea să o aprecieze, am căutat să vedem ce s-a pro-

farmecul ți exuberanta piesei lui Shaw, umorul muzicii lui Loewe. In rolul profesorului Higgins, Rommel Stăn- ciugel — de fapt actor la Teatrul 'de stat — impresionează prin certe calități muzicale, prin dezinvoltura cu care știe să atace fiecare frază, prin tehnica
„Ri- „Carmen", alături de încălțat", ‘ A ..Pia- „Harță Teatrul liric

din Constanta
profil artistic

subiecte „Ce aș- la cîn- l cîntă-ales cîteva interesante : ,teptăm de tăreți" (rolul rețului în spectacolul de operă și operetă), „Rolul corului peretă" concert tribuția desăvirșlrea scenic", de expresie ale dansului". Sînt demne de reținut aceste subiecte pentru oricare teatru muzical din țară ; și mai mult, la fiecare Încheiere de ciclu atît cei 500 de pionieri.

și importanța in operă și o- (urmînd un coral), „Con- orchestrei la actului „Posibilitățile

realizează microsta- giuni la Negru Vodă, la Cernavoda, la To- praisar, schimbînd des repertoriul, reușind — așa cum arătau planurile de încasări — să atragă din ce în ce mai mult public spre genul muzicii de operă și operetă. Și cred că acesta este un țel major pe care ar trebui să-l urmărească fiecare teatru muzical — să contribuie la formarea publicului spectator — după cum spuneau Constantin Dumitrescu, Ioana Pațe, Gh. Cristu, muzicieni

In comuna Hotarele (Ilfov) 
urma să fie dat in folosință un 
nou complex comercial. Iată 
insă că mult așteptata inaugu
rare a fost aminată „sine die“. 
Motivul ? La subsol, s-au con
statat infiltrații de apă care pe
riclitează siguranța clădirii. 
Așadar, după ce construc
ția a fost gata, s-a ivit în
trebarea : pe ce fundație a fost 
ridicată ea ? Constructorul insă 
(ICARCOOP București), după ce 
și-a ridtcat onorariul (de ordi
nul sutelor de mii de lei) nu 
mai are urechi pentru așa ceva?* 
Sperăm că, pină la urmă, va fi obligat totuși să audă. Nu de 
alta, dar clădirea nu poate ră- 
mine in nici un caz (in) baltă I

După faptă...S-a intîmplat la Hunedoara, într-o seară, o tînără se plimba împreună cu stradă. La i-au acostat alungat pe fată au dus-o cu forța intr-un loc dosnic, unde au violat-o. In- cercînd să se facă nevăzuți, autorii acestei fapte incalificabile au fost în scurt timp identificați și arestați. Cine sint ei ? Crișan Tiboc de 24 de ani, Bazil Cis- mași de 39 de ani, de profesie șoferi, și Dumitru Dilă, de 21 de ani, fără ocupație. Toți trei se află sub ancheta organelor de procuratură. în curind, vor compare în fața instanței care, desigur, li va pedepsi așa cum cuvine.

prietenul ei pe un moment dat trei indivizi. L-au însoțitor, iar pe

I s-a 
schimbat
partitura

se

Era vinzător la un magazin 
de instrumente muzicale din 
Constanța. Gheorghe Iordache 
pretindea insă, cel puțin față 
de el însuși, că a învățat in 
acest timp să și „ciupească". De
sigur, nu niște corzi sensibile, 
ci niscai... note foșnitoare din 
tejghea. începutul a fost 
„piano". Pe neobservate a tre
cut apoi la „forte". Se vede in
să că orchestrația n-a fost toc
mai bine pusă la punct. Pen
tru că, la 45 000 lei, partitura 
a fost brusc întreruptă. In con
secință, ultima măsură ii va fi 
dictată in curind la tribunal. 
Cit despre execuția ei, e 
de presupus cum va fi : 
vea doar destul timp să 
pete.

Organiza
torii erau

ușor 
va a- 
o re-

în vacantă? »Vacanța de primăvară, cu tradiționalele ei excursii și drumeții, este în toi. Sint organizate aceste activități cu responsabilitatea cuvenită ? Deunăzi, un grup de treizeci de elevi de la liceul „Vasile Roaită" din Rm. Vîlcea au pornit în drumeție prin împrejurimile stațiunii Că- limănești. Excursia a avut însă un deznodămînt tragic. Unul dintre elevi, Ion Ciobotaru, a căzut din neatenție într-o prăpastie, accidentîndu-se mortal. De bună seamă că vinovați de accident sînt și organizatorii excursiei, care aveau datoria de a preîntîmpina orice surprize de acest gen. Sîntem abia la început de sezon turistic. Tocmai de aceea întîmplarea avertizează. Atenție, copii ! Dar — mal cu seamă — atenție, organizatori !

(este vorba de concepția regizorală) mi s-a părut destul de stîngace, deplasarea greoaie. Scenele în care mulțimea colora erau mai Formația este compusă din amatori, nu lasă să se întrevadă lipsa vreunei pregătiri. Dimpotrivă, alături de orchestră (unde sunetul neomogen se remarca doar din cauza unor instrumente uzate), partitura a fost cît se poate de corect interpretată.Aceste reușite nu exclud, nu micșorează ci, dimpotrivă, sporesc grijile teatrului pentru calificarea artistică. (Și aceasta cu atit mal mult cu cît stagiunea estivală creează o altă perspectivă decît teatrele similare). în ceea ce privește orchestra, Direcția zicii, împreună conducerea conservatoarelor din țară ar trebui să aibă în vedere repartizarea de instrumentiști, de cadre calificate atît de necesare ridicării nivelului profesional. Un fapt demn de remarcat, care merită însă a fi subliniat înaintea oricărei "aprecieri, este acela că la Teatrul liric din Constanța spectacolele, turneele, cercurile de inițiere, concertele se alcătuiesc cu pasiune, cu dorința ardentă ca muzica să aibă o cit mai largă audiență.
Smaranda OȚEANU

„pestriță" desfășurarea mult statice, corală, deși

(Eli-per-
mu- cu

la
gramat pentru stagiunea estivală. Premiere cu „Trubadurul", „O noapte la Veneția" apoi „Voievodul Țiganilor", „Liliacul" și „Ana Lu- gojana" (ultimele trei in limba germană) ne îndreptățesc să sperăm că interesul melomanilor va fi răsplătit.Am urmărit pe scena Teatrului liric din Constanța spectacolul „My Fair Lady". Colectivul constănțean l-a dat acestei celebre \ comedii muzicale un ritm, un nerv al desfășurării, care, indiscutabil, pun în evidență

cu care ocolește dificultățile partiturii. Romfilia Radu ' za) izbutește să reliefeze pitorescul sonajului, dar mai puțin firesc ca partenerul ei. Dispune de un timbru vocal plăcut, dar nu are încă experiența împletirii firești a partiturii muzicale cu acțiunea scenică. Cu toate că tablourile, fiecare în parte (beneficiind de excelenta scenografie a lui Ion Ipser) aduc figuri de personaje bine conturate, totuși în general mișcarea ansamblului

Unde le sînt 
stăpînii ?

Pe arăturile din Insula Mare 
a Brăilei au fost găsiți, la 22 
martie a.c., 60 de porci. Au fost 
aduși la oborul comunal 
Gropeni. Pină^, acum nu 
prezentat nimeni insă să-și re
vendice dreptul de proprietate 
asupra lor. Intre timp, rimătorii 
s-au înmulțit și se pare că sint 
perspective ca numărul lor să 
crească in continuare. Pină una- 
alta, oborul comunei Gropeni 
s-a transformat într-o veritabilă 
crescătorie de porcine. Da urma 
urmei, un asemenea noroc (care 
nu se găsește pe toate... arătu
rile) prinde bine. Este de mi

grare insă cum de atita vreme, 
stăpinii. nu încearcă să-șl 
sească ditamai turmă.

din
s-a

gd-

de :Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVIiț 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTEEUIr î

CENTENARULUI NAȘTERII
LUI VLADIMIR ILICI LENIN

Centenarul nașterii Iul Vladimir Ulei Lenin, căruia poporul român, alături de întreaga omenire progresistă, îi aduce un înalt șl vibrant omagiu, a fost aniversat, vineri după-amiază, printr-o adunare festivă organizată în Sala Palatului de către Comitetul municipal București al Partidului Comunist Român. în zilele premergătoare sărbătoririi acestui eveniment, în toate orașele șl comunele țării, în întreprinderi și instituții, cămine culturale, case de cultură, școli șl universități, în unități militare au a- vut loc numeroase manifestări cu prilejul cărora a fost evocată figura luminoasă a lui Vladimir Ilici Lenin, sublinlindu-se măreția și invincibilitatea ideilor marxism- lenlnlsmului, bogatele tradiții de luptă revoluționară ale clasei noastre muncitoare, ale oamenilor muncii din România, aplicarea creatoare, la condițiile concrete ale țării noastre, a teoriei marxist-le- niniste de către Partidul Comunist Român.Pentru sărbătorirea centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, scena Sălii Palatului a fost pavoazată festiv cu mari drapele roșii și tricolore și datele mareînd un secol : 1870—1970. în centru — chipul lui Lenin, discipol credincios și continuator strălucit al lui Marx și Engels, înflăcărat conducător al proletariatului, înalt exemplu de slujire devotată a luptei pentru e- llberarea celor ce muncesc de ex- î&atare și asuprire, pentru libertate socială și națională, gînditor revoluționar creator, personalitate proeminentă a istoriei universale.întîmpinați cu aplauze puternice, însuflețite, în prezidiul a- dunării festive au luat loc tovarășii : Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor-
Telegrame

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINABUENOS AIRESAm aflat cu adîncă tristețe vestea grelei pierderi pe care a suferit-o Partidul Comunist din Argentina, prin încetarea din viață a tovarășului Victorio Codovilla, președintele partidului dv., vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești.în numele comuniștilor români vă exprimăm întreaga noastră compasiune și vă transmitem dumneavoastră și familiei celui dispărut profunde condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale
Domnului GEORGES POMPIDOU

Președintele Republicii FrancezePALATUL ELISfiE PARISAdînc îndurerat de vestea catastrofei de la sanatoriul Assy, care a provocat numeroase pierderi de vieți omenești, dintre care majoritatea copii, exprim Excelenței Voastre și familiilor îndoliate profunda noastră compasiune și cele mai sincere condoleanțe.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă mulțumesc pentru amabilul dv. mesaj de felicitare adresat mie, colegilor mei din Comisia Prezidențială și poporului Ghanei, cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a independenței Ghanei. împărtășesc sentimentele exprimate în mesajul dv.
Brigadier A. A. AFRIFA

Președintele Comisiei Prezidențiale a Ghanei

A apărut revista:

LUPTA DE CLASĂ''
nr. 4/1970Numărul pe luna aprilie al revistei se deschide cu editorialul : Esența creatoare a leninismului. In continuare — în cinstea sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin — sînt publicate materialele : Spiritul creator al învățăturii leniniste despre partid de PAUL RADOVAN, Lenin și democrația socialistă de NESTOR IGNAT. Reflecții privind dezvoltarea statului nostru socialist in lumina leninismului de ANITA NAS- CHITZ, Idei leniniste privind perfecționarea relațiilor de producție socialiste de ERVIN HU- TIRA, FLORIN BALAURE, Internaționalism. suveranitate națională, patriotism de CONSTANTIN VLAD, Leninismul și semnificația mișcărilor democra-

ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Constantin Drăgan, Janos Fazekas, Dumitru Popa, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Miron Constantinescu, Ion Iliescu.De asemenea, au făcut parte din prezidiul adunării Constantin Pîr- vulescu, Chivu Stoica, Mihai Cru- ceanu, Gheorghe Velcescu, Vasile Bîgu, Ion Schmidt, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, acad. Ștefan Milcu, prof, univ. Ladislau Banyai, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Nicolae Bănică, muncitor la uzinele „Vulcan".Au luat loc, de asemenea, în prezidiul adunării, A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și A. P. Kosulnikov, conducătorul delegației Asociației de prietenie sovieto-române prezentă în țara noastră cu prilejul aniversării centenarului nașterii lui Lenin.în sală se aflau membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ai Comitetului Central al P.C.R.,-âi Consiliului de Stat și ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și alte personalități ale vieții noastre politice, vechi militanți ai mișcării muncitorești din România, conducători de instituții centrale de stat și obștești, cadre ale activului de partid și ale organizațiilor de masă, generali și ofițeri, oameni de știință, cultură și artă, numeroși oameni ai muncii din întreprinderile Capitalei.Erau prezenți șefi de misiuni

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ideilor Iede CON-articolele : pe coordo- și înaltei

tice, antiimperialiste contemporane de CONSTANTIN FLO- REA, TRAIAN CARACIUC, Lenin și uncie probleme ale cunoașterii științifice de PAVEL APOSTOL, Dialectica în scrierile lui Lenin și estetica de ION IANOȘI, Răspindirea niniste in România STANTIN MOCANU.Revista mai publică Agricultura socialistă natele modernizării eficiențe de ANGELO MICU- UESCU, Informare și documentare in științele sociale de ION STOICA, consultația : Clasa muncitoare și realitatea lumii capitaliste de CAROL NIRI, precum și rubrica „Revista revistelor". 

acreditați la Bucu- membri ai corpuluia fost deschisă de
luat cuvîntul seal Partidului Copreședintele Con- al Republicii So-

cuvintele partidului subliniate asistenței.

diplomatice rești și alți diplomatic.Adunarea tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.în aplauzele vii și îndelungate ale asistenței a cretarul general munist Român, sillulul de Stat cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în repetate rîndurl, secretarului general al nostru au fost puternic de aplauzele și ovațiileManifestare de profundă semnificație, adunarea din Sala Palatului a dat expresie încrederii desăvîr- șite a întregului nostru popor în politica de înaltă principialitate marxist-lenlnistă a Partidului Comunist Român, hotărîril oamenilor muncii din patria noastră de a înainta neabătut, sub conducerea partidului, pe drumul victoriei socialismului și comunismului.La sfîrșitul amplei și cuprinzătoarei cuvîntări a tovarășului Nicolae Ceaușescu au răsunat din nou urale și ovații îndelungate, pline de însuflețire. Ele demonstrau cu vigoare atașamentul deplin, certificat de istorie, al poporului român față de atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, mîndria de a contribui tot mai activ, prin marile sale victorii în transformarea revoluționară a societății noastre socialiste, la sporirea forței și prestigiului sistemului socialist mondial, la triumful cauzei •socialismului, păcii și progresului în lume. >• (Agerpres)
Cu prilejul
aniversării

victoriei de la
l.

Playa Giron
ADUNAREA FESTIVA, 
A TINERETULUI Șl 

STUDENȚILOR ROMANI 
Șl STRĂINI DIN BUCUREȘTI

ti- Și de U-Comunist și Studențești din celei de-a IX-a de la Playa Gi

în sala Facultății de drept a Universității din București a avut loc, vineri seara, o adunare festivă a neretului și studenților români străini din Capitală, organizată Uniunea Tineretului niunea Asociațiilor România cu prilejul aniversări a victorieiron, moment care a confirmat capacitatea poporului cubanez de a-și apăra viața sa nouă, liberă și independentă. iîn asistență se aflau Jesus Barreiro, ambasadorul Cubei la București, și membri ai ambasadei.în cadrul adunării a luat cuvîntul Mihail Stoica, vicepreședinte al U.A.S.R. în numele tineretului din țara noastră, a spus vorbitorul, ne reafirmăm sprijinul deplin cu lupta poporului cubanez împotriva imperialismului, pentru apărarea și consolidarea cuceririlor lui revoluționare și îi transmitem urarea de a obține noi și importante succese în construirea socialismului, pentru pace și progres.Din partea studenților cubanezi care se pregătesc în instituțiile române de invățămint superior, au luat cuvîntul Luiz Lopez și Jose Cabrera, de la Institutul de petrol, gaze și geologie. Ei au vorbit despre semnificația acestei aniversări, munca plină de abnegație a poporului cubanez pentru construirea socialismului In patria lor, lupta sa împotriva uneltirilor imperialismului și despre aportul brigăzii „23 August — România" la realizarea marilor proiecte ale poporului cubanez în domeniul recoltării trestiei de zahăr.în încheiere, asistența a vizionat un film documentar despre Cuba.(Agerpres)
Constituirea Societății profesorilor de muzică și desen Știri culturaleSala de festivități a Liceului de muzică nr. 2 din Capitală a găzduit, vineri la amiază, conferința pe țară de constituire a Societății profesorilor de muzică și desen, la care au luat parte reprezentanți ai conducerii Ministerului învățămîntului, ai Uniunii Compozitorilor și ai Uniunii Artiștilor Plastici, cadre didactice de specialitate din invățămîntul de cultură generală și superior, critici muzicali și de artă plastică.Adunarea a fost deschisă de Virgi-

misiunii române atașate pe lingă președintele Republicii Turcia, precum și conducători de instituții centrale, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, numeroși ziariști români și' turci, corespondenți ai presei străine.Erau de față Kâmuran Giiriin, ambasadorul Turciei în România, membri ai Ambasadei Turciei, precum și șefi ai misiunilor diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.La sosirea pe aeroport, înaltul oaspete primește raportul comandantului gărzii de onoare. In timp ce se intonează imnurile de stat ale Turciei și României, răsună 21 de salve de artilerie.Președintele Cevdet Sunay, împreună cu președintele Nicolae Ceaușescu, trec în revistă garda de onoare. Șeful statului turc salută drapelul de stat al Republicii Socialiste România și, oprindu-se în fața militarilor, li se adresează în limba română : „Bună ziua soldați".Președintele Cevdet Sunay își ia apoi rămas bun de Ia șefii misiunilor diplomatice, membrii Ambasadei Republicii Turcia și de oficialitățile române.Un grup de tinere, îmbrăcate costume naționale, înconjoară înaltul oaspete și pe celelalte ofi-
laîn pe

Comunicat comun româno-turcVineri dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay.în cadrul convorbirilor, desfășu-
★

Turcia pentru realiză- român socialăs-a re-

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a soției sale, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială în Republica Socialistă România, între 13 și 17 a- prilie 1970. La această vizită a participat Ihsan Sabri Caglayangii, ministrul afacerilor externe.în timpul vizitei, președintele Cevdet Sunay și' persoanele oficiale care l-au însoțit au vizitat orășele București, Craiova, Constanță, hidrocentrala de pe Argeș, litoralul Mării Negre, obiective economice, sociale și culturale. Președintele Republicii și-a exprimat aprecierea activitatea desfășurată și rile dobîndite de poporul în dezvoltarea economică, și culturală a țării sale.înalților oaspeți turci li zervat pretutindeni o primire călduroasă, expresie a relațiilor tradiționale de bună vecinătate dintre România și Turcia și a sentimentelor de prietenie de care sînt animate cele două popoare.în cursul vizitei, cei doi președinți au avut convorbiri oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, în spiritul prieteniei, stimei și respectului reciproc.La convorbiri au participat :Din partea română : Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri; Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului E- conomic.; Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe ; Cornel Burtică, ministrul comerțuluj exterior ; Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe; Grigore Geamănu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara ; George Marin, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea turcă: Ihsan Sabri Caglayangii, ministrul afacerilor externe ; Kâmuran Giirun, ambasadorul Republicii Turcia Ia București; Cihat Alpan, secretai general la președinția Republicii; Oktay Iscen, șef de Departament în Ministerul Afacerilor Externe ; Erdem Erner, director general în Ministerul Afacerilor Externe; Selcuk Korkud, director general a.i. în Ministerul Afacerilor Externe.Cei doi președinți au efectuat un larg schimb de păreri cu privire la relațiile româno-turce și principalele probleme internaționale.Cu acest prilej, cele două părți și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea constantă a raporturilor între România și Turcia. Ele au evocat în această privință însemnătatea deosebită a rezultatelor vizitei efectuate anul trecut în Turcia de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Sublinind progresele înregistrate în schimburile comerciale, cele două părți și-au manifestat inte-

liu Radulian, adjunct al ministrului învăță mîntului.Participanții la conferință au adoptat, !n încheiere, textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului secretar general NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se angajează Să muncească și în viitor cu energii sporite, cu abnegație și perseverență, pentru a-și îndeplini nobila misiune de educatori ai tinerei generații, care le este încredințată de partidul și statul nostru. (Agerpres) 

buchete de flori.înainte de plecare, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și soția sa, Atifet Sunay, își iau un călduros rămas bun de la președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, de la președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și soția sa, Elena Maurer.în aplauzele a mii și mii de bucu- reșteni aflați pe aeroport, conducătorii de stat ai celor două țări își.............................“ " “string cu căldură mîinile.
TELEGRAMA de la
De la bordul avionului cu care se înapoia în patrie, președintele 

Republicii Turcia, Cevdet Sunay, a adresat următoarea telegramă pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu ;„Despărțindu-ne de frumoasa dumneavoastră țară vă adresez mulțumiri din inimă pentru calda primire și marea ospitalitate pe care ne-ați arătat-o mie și soției mele în timpul vizitei, șl delegației care ne-a însoțit.Ducem cu noi amintirile de neuitat ale zilelor pe care le-am petrecut în România. Aș vrea să subliniez, cu acest prilej, încă o dată, faptul că rezultatele la care am ajuns împreună vor aduce o și mai mare contribuție la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre țările noastre.Adresez Excelenței Voastre cele mai sincere sentimente și transmit prin dumneavoastră cele mai bune urări de fericire și sănătate națiunii române prietene".

rate într-o atmosferă prietenească, cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele fructuoase ale vizitelor reciproce, pentru evoluția ascendentă a relațiilor multilaterale Turcia. dintre România și
* finalizarea acțiunilor economică în curs de inițierea de noi pro-resul pentru de cooperare elaborare și iecte în acest domeniu.în timpul vizitei, miniștrii afacerilor externe ai celor două țări au procedat la un schimb de scrisori prin' care se înființează Comisia mixtă economică româno- turcă.Președinții au constatat că schimburile științifice, tehnice, culturale și turistice, care contribuie la apropierea și mal buna cunoaștere reciprocă a celor două popoare, se dezvoltă în mod satisfăcător.Părțile au exprimat, de comun a- cord, dorința lor sinceră de a continua să intensifice schimburile între cele două țări în scopul punerii în valoare a posibilităților existente în domeniile menționate.Cei doi șefi de stat au subliniat că dezvoltarea raporturilor prietenești între România și Turcia, pe baza principiilor fundamentale u- nanim recunoscute ale dreptului internațional, corespunde intereselor celor două țări, fiind în același timp un exemplu pozitiv de cooperare fructuoasă între țări cu orînduiri sociale diferite.în cursul schimbului de vederi asupra problemelor internaționale, cei doi președinți au reafirmat necesitatea respectării neabătute în relațiile între toate țările, mari sau mici, a principiilor independenței, suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburi-* le interne, integrității teritoriale și avantajului reciproc. Ei au evidențiat dorința României și Turciei de a contribui în continuare la statornicirea spiritului de cooperare și la întărirea relațiilor pașnice între state, ceea ce servește în mod eficient cauza unei păci durabile, la care aspiră întreaga lume.Efectuînd un schimb de păreri cu privire la consolidarea păcii și securității în Europa, cei doi președinți au relevat semnificația tendințelor pozitive în acest sens și au reafirmat voința țărilor lor de a acționa pentru întărirea climatului de încredere, destindere și înțelegere reciprocă între toate țările și de a contribui astfel la crearea condițiilor necesare pentru soluționarea progresivă a problemelor majore existente în Europa.îh ceea ce privește convocarea unei conferințe consacrate problemelor securității europene, ei apreciază că o asemenea conferință necesită o pregătire atentă și participarea tuturor țărilor interesate în scopul de a se ajunge Ia un rezultat pozitiv pe calea consolidării păcii în Europa. Părțile au exprimat dorința de a continua schimbul de păreri în această problemă și de a sprijini orice inițiativă realistă și constructivă în acest domeniu.Subliniind aportul relațiilor prietenești româno-turce Ia evoluția pozitivă a situației în Balcani, părțile au scos in evidență însemnătatea eforturilor în vederea dezvoltării raporturilor de bună ve

Ansamblul folcloric din Turcia, care se află în turneu în țara noastră, a susținut vineri două spectacole la Sala sporturilor și sala Teatrului de stat din Constanța.. Artiștii oaspeți au prezentat, în fața unui numeros public, selecțiuni din bogatul folclor turc, aducind pe scenă, o dată cu pitorescul costumelor, frumusețea și autenticitatea cîntecelor și dansurilor populare turcești.
★Concertul Orchestrei simfonice a Filarmonicii „George Enescu", care a avut loc vineri seara în sala Ateneului Român, a fost dirijat de Louis Fremaux din Franța. Progra- 

pund prietenește saluturilor adresate de miile de cetățeni veniți să-i conducă la plecare.La ora 12,45, avionul prezidențial își ia zborul. Pînă la frontieră, patru avioane ale Forțelor noastre Armate, escortă de onoare, au însoțit aeronava cu care călătorește președintele Republicii Turcia.
★Ceremonia plecării președintelui Republicii Turcia a fost transmisă în direct de posturile noastre de televiziune. (Agerpres)

BORDUL AVIONULUI

cinătate și de înțelegere reciprocă între statele balcanice în interesul păcii regionale și mondiale.Convinse că unul din principalele obstacole pe calea spre o pace durabilă și securitate internațională îl constituie continuarea cursei înarmărilor, părțile au evidențiat necesitatea ca toate statele să depună eforturi pentru realizarea dezarmării generale, inclusiv a dezarmării nucleare, sub control internațional eficace, și s-au pronunțat în favoarea oricăror măsuri concrete și constructive în direcția realizării acestui obiectiv.Cele două părți au subliniat necesitatea rezolvării problemelor litigioase și a conflictelor internaționale pe căi pașnice.Cei doî șefi de stat s-au pronunțat pentru lichidarea definitivă a discriminării rasiale și a vestigiilor colonialismului și au reafirmat hotărîrea lor de a susține eforturile îndreptate spre realizarea acestor obiective.Cele două părți au evidențiat rolul care revine Organizației Națiunilor Unite în menținerea și salvgardarea păcii și securității internaționale, subliniind necesitatea creșterii eficacității acestei organizații pe baza principiilor înscrise în Cartă.Exprimînd preocuparea lor față de diferitele surse de tensiune și conflicte existente în lume, părțile s-au pronunțat pentru reglementarea pașnică, cît mai curînd posibil, a conflictului din Vietnam, pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, permițînd poporului vietnamez să dispună în mod liber de soarta sa. Ele au exprimat speranța că tratativele de la Paris vor duce la un rezultat pozitiv.Cel doi președinți și-au exprimat îngrijorarea' în legătură cu intensificarea acțiunilor militare care agravează conflictul din O- rientul Mijlociu. Părțile și-au exprimat dorința ca aceste acțiuni să înceteze și ca eforturile îndreptate spre găsirea unei soluții, în conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, să dea cît mai grabnic rezultate și să ducă la o pace justă și durabilă în regiune.în cursul convorbirilor, partea turcă a făcut o expunere cu privire la ultimele evoluții în problema Ciprului. Cei doi președinți au manifestat preocupare față de a- ceste evoluții și, reafirmînd poziția lor în legătură cu independența Ciprului, au exprimat speranța că situația va evolua în mod pozitiv, pe calea mijloacelor pașnice, către o soluție care să țină seama de interesele legitime ale tuturor părților interesate.Cei doi președinți s-au declarat foarte satisfăcut! de rezultatele a- cestei vizite, prima efectuată de un președinte al Republicii. Turcia în Republica Socialistă România. Vizita a constituit o etapă nouă și remarcabilă în evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie sinceră româno-turce. Cei doi președinți s-au pronunțat în favoarea continuării contactelor dintre oamenii de stat ai celor două țări.Președintele Cevdet Sunay a exprimat Vii mulțumiri pentru primirea cordială și ospitalitatea călduroasă care i-au fost rezervate lui personal, doamnei Sunay, precum și personalităților care l-au însoțit în tot timpul vizitei.

mul a cuprins suita a Il-a din baletul „Daphnis și Chloe" de Ravel, concertul pentru vioară și orchestră . de Albarn Berg și simfonia în re minor de Cesar Franck. Solistul concertului a fost violoni-tul Mihai Constantihescu.
★în cadrul Festivalului național a! artei studențești, vineri a început la Cluj un festival al ansamblurilor folclorice ale centrelor universitare din țară. în această zi au evoluat formațiile studenților din Timișoara, Oradea, Brașov, Baia Mare, București și Bacău. (Agerpres)

întoarcerea din R.D. Germană 
a delegației 

Ministerului MunciiDelegația Ministerului Muncii, condusă de tovarășul Petre Lupu, care a participat la Consfătuirea conducătorilor organelor de stat în problemele muncii din țările membre ale C.A.E.R., organizată între 14 și 16 aprilie in capitala R. D. Germane, s-a înapoiat vineri după-amiază în Capitală. La sosire, pe' aeroportul Bă- neasa, delegația a fost întîmpinată de membri ai conducerii ministerului, precum și de reprezentanți ai ambasadei R. D. Germane la București. (Agerprtts)
SPORT

MIINE, PE STADIONUL

„23 AUGUST- DE LA ORA ÎS

ROMÂNIA - 0. R. $. S.
(PRELIMINARIILE U.E.F.A.)

• ORA 16,45 

RAPID-U.-CRAIOVARapidiștii șl cralovenii au convenit să amine cu o zi intîlnirea dintre ei, considerată drept derbi al celei de-a XXII-a etape, spre a oferi publicului bucureștean un atractiv „cuplaj" de meciuri. Intr-adevăr, duminică, în deschiderea partidei oficiale Rapid — Universitatea Craiova, echipa de juniori a României va primi replica formației similare a Uniunii Sovietice, într-o confruntare contînd pentru preliminariile turneului U.E.F.A. ediția 1970.Prin urmare, bucureștenilor li se oferă prilejul să vadă „in direct" jocul echipei juniorilor români, despre care se spun atîtea lucruri frumoase. De mai mulți ani încoace, la lotul nostru reprezentativ s-a renunțat hotărît Ia acea politică — falimentară pentru perioada junioratului — care situa performanțele pe primul plan. în schimb, cu modestie și perseverență s-a căutat promovarea talentului, creșterea adolescenților celor mai dotați pentru folosul întregului fotbal național. Generația 1965—1966 poartă numele internaționalilor de astăzi Dumitrache și Cornel Dinu, cea din 66—67 recomandă pe Neagu (Rapid) și pe Tătaru, în 67—68 șeful promoției a fost un tî- năr ce se cheamă Dumitru (Rapid).Lotul pentru preliminariile ediției U.E.F.A. — 1970 păstrează unele dintre trăsăturile valabile observate Ia formațiile din precedenții ani. Astfel, tehnica fotbalului se dovedește, în majoritatea cazurilor, corespunzătoare cerințelor jocului modern, u- nele elemente manifestînd capacități de conducere a balonului ieștie din Comun ; preocupările tactice, normal mai reduse Ia această categorie de vîrstă, sînt compensate prin calități și pregătire fizică. Iată, de altfel, lotul (jucătorii subliniați vor fi probabil titularii de duminică) • Franc, Stana. I. Gabriel, Dobrău, Dehelea- nu, Sameș. Ha.inal. S. Gabriel, Bo- loni, Gligorie, Vlad, Gergely, Năs- tase, Sandu Mircea.Din lotul folosit pînă acum s-a renunțat la portarul Purcaru. Din formație vor lipsi, de asemenea, alți doi titulari Sătmăreanu și Vișan, accidentați și. deci, indisponibili.Care sînt șansele și perspectivele acestei echipe de juniori a României pentru a se califica în turneul final U.E.F.A. ? în grupa preliminară U.E.F.A., juniorii români au disputat primele partide în deplasare (Gori. noiembrie 1969, U.R.S.S. — România 0—0 ; Varșovia, 5 aprilie. Polonia — România 1—1), obțintnd două puncte care, ipotetic, le dau șanse apreciabile de calificare, dat fiind că ambele revanșe se joacă la București Menționăm că între ele, formațiile Poloniei și U.R.S.S. au realizat fiecare victorii pe teren propriu, (1—0 și 0—3), astfel că ele totalizează cîte trei puncte.După cum se vede, pentru juniorii sovietici, ca și pentru cei polonezi, meciurile de la București constituie ultima ocazie de a-și asigura calificarea.Desigur, juniorii români, jucind „acasă", beneficiază de un avantaj de natură psihologică, suportul galeriei bucureștene.Cu atît mai mult ne exprimăm încrederea că publicul bucureștean va arăta duminică acea finețe sufletească cu care este înzestrat, susți- nînd sportiv echipa noastră de juniori și trecîndu-le cu vederea stîn- găciile inerente. Nu ne îndoim, că același spirit „fair-play" îl va simți din partea spectatorilor și echipa oaspete, realizîndu-se astfel, prin a- titudinile conjugate ale celor de pe teren și din tribune, o partidă de fotbal frumos, plină de sportivitate.
Voleriu MIRONESCU

AZI, 7 MECIURI 
IN DIVIZIA NAȚIONALA AAstăzi se desfășoară șapte din cele opt meciuri ale etapei a 22-a a campionatului diviziei A la fotbal. Pe stadionul „Dinamo" din Capitală, cu începere de la ora 16.45. se va disputa partida dintre formațiile Dinamo București și Crișul Oradea. In țară sint programate următoarele jocuri : Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești : Dinamo Bacău — C.F.R. Cluj ; Politehnica Iași — Steaua București ; Universitatea Cluj — U.T. Arad ; Farul Constanta — A.S.A. Tg. Mureș ; F.C. Argeș — Steagul Roșu Brașov.

LOTONumerele extrase la tragerea din 17 aprilie 1970. Extragerea I : 88 19 73 3 46 21 6 66 41. Fond de premii : 612 875 lei Extragerea a Il-a : 7 78 48 53 29 85 56. Fond de premii : 552 630 lei.Plata premiilor pentru această tragere se va face astfel :• în Capitală — începînd din 25 aprilie pînă la 1 iunie 1970 inclusiv ;• în țară — începînd din 28 aprilie pînă la 1 iunie 1970 Inclusiv.
/ I



viața internaționala
CAMBODGIA

Ciocniri violente 
între armată 

și forțele 
de rezistență 

populară
• SENATORUL MIKE MANS
FIELD : Cererea de asisten
ță militară a noilor autori
tăți de la Pnom Penh tre

buie respinsăPNOM PENH 17 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al armatei cambodgiene a declarat că în ultimele zile s-a înregistrat o recrudescență a luptelor dintre trupele guvernului de la Pnom Penh și forțele de rezistență populară, care acționează împotriva noului regim. El a menționat că au avut loc ciocniri violente in apropierea localității Neak Leung și in împrejurimile orașului Takeo.
★WASHINGTON 17 (Agerpres). - Mike Mansfield, lideruj majorității democrate din Senatul american, a chemat administrația să respingă cererea de asistență militară adresată S.U.A. de noul regim din Cam- bodgia. „Calea ieșirii Statelor Unite din Vietnam nu trece prin livrarea de arme ori prin orice altă implicare în această extindere a tragediei indochineze asupra Cambodgiei", a declarat Mike Mansfield in Senat. El a arătat că autoritățile de la Pnom Penh întîmpină deja probleme serioase și Statele Unite nu trebuie să acționeze pentru salvarea lor. Senatorul american a apreciat, totodată, că există pericolul unui genocid îndreptat împotriva cetățenilor cam- bodgienl de origine vietnameză, care trăiesc aici de decenii. Pe baza experienței se poate aprecia, a spus Mansfield, că o eventuală „infuzie masivă de echipament militar" ar avea doar un efect distructiv asupra intereselor naționale ale Statelor Unite.

PERU

Naționalizarea comerțului » »
exterior cu minereuri

LIMA 17 (Agerpres). — Guvernul Peruvian a hotărit naționalizarea comerțului exterior cu minereuri. Pre- zentînd noua lege asupra industriei miniere, generalul Jorge Fernandez Maldonado, ministrul energiei și minelor, a precizat că instituirea monopolului statului asupra comerțului cu minereuri va fi aplicată în mod gradat, urmînd ca ea să se încheie într-o perioadă de 18 luhi. în ce privește rafinarea, a subliniat ministrul peruvian, inițiativa particulară va fi admisă în continuare asupra tuturor minereurilor, cu excepția cuprului. Generalul Maldonado a subliniat că noua lege urmărește să elibereze Republica Peru de dependența față de străinătate în acest domeniu șl să îmbunătățească condițiile de viață ale minerilor.
MOSCOVA

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru probleme 
valutar - financiare

MOSCOVA 17 (Agerpres). - In zilele de 13 și 14 aprilie 1970, la Moscova a avut loc cea de-a 17-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru probleme valutar-financiare. Au participat delegații ale țărilor membre ale C.A.E.R. La ședința comisiei au participat, de asemenea, reprezentanți ai Băncii internaționale de colaborare economică.Comisia a examinat diferite probleme legate de realizarea hotărîrilor celei de-a 23-a sesiuni (speciale) C.A.E.R. pentru perfecționarea în continuare a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul relațiilor valutar-financiare și de credit. Lucrările comisiei s-au desfășurat Intr-o atmosferă de lucru, tovărășească.
★în zilele de 13 și 14 aprilie 1970, la Moscova a avut loc cea de-a 27-a ședință a Consiliului Băncii internaționale de colaborare economică. Ședința a fost prezidată de H. Dietrich, conducătorul delegației Republicii Democrate Germane in consiliul băncii, vicepreședinte al Băncii de Stat a R. D. Germane.Consiliul a examinat raportul prezentat de conducerea administrativă, privind activitatea băncii in anul1969, a aprobat aeeastă dare de seamă și balanța băncii la 1 ianuarie1970, a adoptat o hotărîre privind repartizarea beneficiului pe anul 1969, a' examinat probleme ale activității curente a băncii și, în legătură cu expirarea duratei împuternicirilor în comisia de revizie, a numit noua componență a acestei comisii.Lucrările consiliului s-au desfășurat !ntr-o atmosferă de prietenie frățească și deplină înțelegere reciprocă.

ULIANOVSK

REUNIUNEA SINDICALĂ 
INTERNAȚIONALĂ 

consacrată împlinirii a 100 de ani

de la naștereaMOSCOVA 17. — Corespondentul Agerpres Laurențiu Duță transmite : în orașul Ulianovsk au avut loc în zilele de 16 și 17 aprilie lucrările reuniunii sindicale internaționale consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin. Au participat reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, ai unor organizații sindicale regionale, conducători sindicali din numeroase țări ale lumii.

lui V. I. LeninȘelepin, membru al BirouluiA. N. _____ , _______Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., a prezentat raportul „V. I. Lenin și sindicatele sovietice".Vineri, în cadrul lucrărilor reuniunii, a luat cuvîntul tovarășul Florian Dănălache, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., conducătorul delegației Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
IN VEDEREA FORMĂRII NOULUI CABINET DE COALIȚIE

PARTIDUL POPULIST AUSTRIAC 
VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SOCIALIȘTIIVIENA 17 (Agerpres). — Partidul populist austriac a hotărît joi să continue negocierile cu socialiștii in vederea formării unui nou cabinet de coaliție, deși anterior a calificat propunerile partenerilor săi drept „insultătoarei Această decizie a fost luată la reuniunea conducerii federale a Partidului populist, căreia i s-a prezentat raportul reprezentanților partidului la tratativele cu socialiștii.în aceeași zi, Bruno Kreisky, pre-

Partidului socialist, însăr- formarea noului guvern, a șefului statului, Franzședințele cinat cu prezentat Jonas, cel de-al treilea raport al său cu privire la rezultatele negocierilor de pînă acum. Președintele republicii a declarat cu acest prilej că este necesar ca Bruno Kreisky să-și continue eforturile pentru realizarea noului cabinet.Partidul socialist așteaptă acum contrapropunerile populiștilo» spre a continua negocierile.
REPUBLICA DOMINICANĂ

PREȘEDINTELE BALAGUER
A RENUNȚAT TEMPORAR EA EXERCITAREA

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). — Președintele Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, și vicepreședintele Francisco Augusto Lora au renunțat joi seara, temporar, la exercitarea funcțiilor lor pe durata campaniei electorale, s-a anunțat la Santo Domingo. Prerogativele președintelui și ale vicepreședintelui au fost asumate, pe această perioadă, de președintele Curții Supreme a Republicii Dominicane, Ramon Ruiz Tejada.Retragerea temporară a celor două personalități din funcțiile pe care le dețin a avut loc în conformitate cu prevederile acordului intervenit miercuri între guvern și partidele de opoziție în urma agravării situației politice din țară. După cum se știe, partidele de opoziție ah hotărît să boicoteze alegerile prezidențiale de la 16 mai dacă președintele și vice-

președintele, care și-au depus candidaturile pentru funcția de șef al statului, nu vor renunța la exercitarea atribuțiilor lor, pentru a permite candidaților tuturor dispună de condiții electorală.Pe de altă parte, joi a sosit la Santo
partidelor să egale în luptas-a anunțat că Domingo fostul președinte al țării, Juan Bosch, aflat de trei ani în exil, în urma înlăturării sale de la putere prîntr-o lovitură militară de stat. Potrivit, relatărilor agențiilor de presă, guvernul dominican a fost nevoit să revină asupra hotărîrii de a împiedica înapoierea lui Bosch, datorită agravării tensiunii politice survenite miercuri după ce cotidianul „Ultima Hora" a- nunțase că guvernul a cerut autorităților din Curațao să nu permită decolarea avionului la bordul căruia Juan Bosch urma să revină la Santo Domingo.

■ a ■ a e

MOSCOVA

încetarea din viata
a președintelui P.C. din

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că la Moscova a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, Victorio Codovilla, președintele Partidului Comunist din Argentina.

ORIENTUL
APROPIAT

•
SISCO LA TEL AVIV • GUVER
NUL IORDANIAN A CERUT RE
CHEMAREA AMBASADORULUI 
AMERICAN • CONVORBIRILE 

LIBIANO-ALGERIENE

ÎNTREVEDERILE LUI JOSEPH

TEL AVIV 17 (Agerpres). — în cursul vizitei pe care o efectuează în Israel, asistentul secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele O- rientului Apropiat și ale Asiei de sud, Joseph Sisco, a avut întrevederi cu primul-ministru, Golda Meir, și cu Yigal Allon, vicepremier. în cursul acestor întrevederi au discutate evoluția situației din giunea Orientului Apropiat, precum și relațiile dintre S.U.A. și Israel.
Tn fost re-

AMMAN. Guvernul iordanian a cerut Statelor Unite să-și recheme ambasadorul din Iordania, relatează agenția Associated Press, citind surse oficiale din Amman. Cererea de rechemare a ambasadorului american, menționează agenția citată, survine la scurt timp după ce, din cauza u- nor puternice demonstrații antiame- ricane din capitala iordaniană, Departamentul de Stat al S.U.A. a anulat vizita pe care urma s-o întreprindă în această țară Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat pentru problemele Orientului Apropiat și ale Asiei de sud.ALGER. Președintele Consiliului comandamentului revoluției din Libia, colonelul Moamer El Gedafi, care a sosit într-o vizită în capitala Algeriei, a început joi seara convorbirile oficiale cu președintele Consiliului revoluției algeriene, Houarl Boumediene. Convorbirile se referă la evoluția situației din Orientul A- propiat, precum și la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor multilaterale dintre cele două țări.

agențiile de presă transmit:
Șase persoane implicate 

într-o „conspirație vizînd 
răsturnarea regimului" *u fost arestate de autoritățile boliviene. între cei arestați se află fostul ambasador al Boliviei în Statele Unite, Victor Andrade, și membri ai aripii de dreapta a partidului fostului președinte Victor Paz Estenssoro, „Mișcarea naționalistă revoluționară". Ministrul de interne bolivian, colonelul Juan Ayoroa, care a anunțat această știre, nu a dat alte amănunte privind încercarea de lovitură de stat.

Incidentele violente care 
au avut loc în orașul indian 
Chaibasa (statul Bihar> au provocat moartea a 14 persoane și rănirea altor 32, anunță agențiile de presă. Oficialitățile indiene au precizat că situația din Chaibasa este „critică". Starea de asediu declarată în oraș miercuri a fost prelungită pînă vineri.

0 intensificare deosebită 
a activității detașamentelor 
de partizani în regiunea 
nordică a Tailandei * fost semnalată în cursul , lunii aprilie. în această perioadă au fost lansate numeroase atacuri asupra pozițiilor fortificate deținute de trupele guvernamentale tailandeze și de forțele polițienești, în cursul luptelor fiind uciși zeci de militari din rindul trupelor guvernului de la Bangkok. Totodată, detașamentele partizanilor au capturat o importantă cantitate de armament și muniții.

Convorbiri polono-finlan- 
deze în problema securită
ții europene. La invitatia Ministerului Afacerilor Externe al R. P Polone, joi a sosit la Varșovia Ralph Enkell, ambasador itinerant al Finlandei în Europa. în calitate de reprezentant special al guvernului finlandez, el va avea convorbiri cu reprezentanți ai guvernului polonez în probleme legate de convocarea unei conferințe general-europene asupra securității și colaborării în Europa, informează agenția P.A.P.

0 grevă pe termen neli
mitat 8 *ost declanșată de Uniunea lucrătorilor din instituțiile bancare japoneze. Greviștii revendică majorarea salariilor.

CUBA

AL 6-LEA MILION

DE TONE DE ZAHĂRHAVANA 17 (Agerpres). — în cadrul campaniei „Zafra celor zece milioane", joi au fost produse în Cuba ultimele cantități din cel de-al 6-lea milion de tone de zahăr. La această campanie participă, alături de lucrătorii de specialitate, muncitori, funcționari, reprezentanți ai intelectualității, studenți. Participă, de asemenea, brigăzi ale tineretului din țările socialiste, printre care și din România.

făimarea și calomnierea președintelui țării. Evdokas. a fost unicul oponent al președintelui Makarios în alegerile din 1968, în care a obținut maj puțin de 5 la sută din numărul voturilor. Cum o arată și denumirea partidului pe care îl conduce, în campania electorală el s-a pronunțat pentru Enosis (alipirea Ciprului la Grecia).
La invitația secretarului 

de stat pentru afacerile ex
terne al R. S. F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Win- zer, va face o vizită oficială în Iugoslavia în cursul următoarelor anunță agenția Taniug.

Revenirea pe Pămint
a astronauților de pe „Apollo-13"

s-a încheiat cu bine
Astronauții de pe ,,A- 

pollo-13“ au amerizat cu 
bine la ora 20,08 (ora Bucu- 
reștiului), . după cea mai 
dramatică călătorie spația
lă de la începutul erei cos
mice. Cabina de. comandă 
a atins apele Oceanului Pa
cific la o distanță de .5,6 
km de portelicopterul 
„Iwo Jima". Cei trei astro
nauți, Lovell, Haise și Swi- 
gert, sint sănătoși. Astfel 
a luat sfirșit, după 86 de 
ore și 13 minute, odiseea 
cosmică urmărită cu înfri
gurare de milioanele de lo
cuitori ai planetei noastre.

„La capătul acestui zbor 
avem norocul, și nu caran
tina" — aceasta este butada 
cu care Donald Slayton, di
rector de zbor la Houston, 
vorbea, cu o seară înaintea 
amerizării, despre expedi
ția echipajului de pe „A- 
pollo-13", ce nu va mai fi 
nevoit să suporte cele trei 
săptămini de „izolare" prin 
care au trecut selenauții de 
pe „Apollo-11", „Apollo-12“.

— „Ultimele șase ore ale 
zborului lui «Apollo-13s 
sint cele mai critice" — de
clara vineri Neil Armstrong, 
primul pămintean care a 
pus piciorul pe Selena. Fie
care secvență din filmul a- 
cestui final al expediției 
cosmice a ' lui „Apollo-13" 
a fost urniărită cu emoție 
de întreaga Americă. Pro
gramul de lucru din acest 
răstimp a solicitat echipa
jului de pe „Apollo-13" e- 
forturi suplimentare și o 
putere de concentrare șl 
stăpinire de sine exempla
re, date fiind condițiile teh
nice deosebit de grele, si
tuația unică in care se a- 
flau.

Înaintea amerizărilor pre
cedente, trenul spațial era 
constituit doar din două 
părți : cabina de comandă 
șl modulul de serviciu al 
acesteia, al cărui propulsor 
principal trebuia să execute 
ultima corectare a traiecto
riei și plasarea cabinei pe 
culoarul de siguranță. Cu 
10 minute înainte de rein
trarea in atmosferă, acest 
modul de serviciu era a- 
bandonat. In cazul cabinei 
spațiale „Apollo-13", trenul 
spațial a fost format din 
trei corpuri : cabina de co
mandă, modulul de servi
ciu grav avariat, al aces
teia și modulul lunar. In 
mod normal, modulul lunar 
trebuia abandonat după în
deplinirea misiunii de ase
lenizare. Dar, spre deosebi
re de zborurile precedente, 
rolul modulului de serviciu 
al cabinei de comandă, de
venit inutilizabil, a revenit 
modulului lunar, singurul 
care poseda motoarele ne
cesare efectuării tuturor 
manevrelor și putea asigu
ra oxigenul, apa și energia 
electrică necesare supra
viețuirii echipajului.Ora 14,53 (ora Bucureș- 
tiului) : astronauții au e- 
fectuat o ultimă manevră 
de corectare a traiectoriei 
navei, în scopul înscrierii 
cu precizie in coridorul de 
siguranță de revenire pe 
Terra și al unei prime înce
tiniri a vitezei de deplasare 
a vehiculului spațial. La 
recomandarea centrului de 
control de la Houston, cei 
trei membri ai echipajului

CORESPONDENTA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

luat cite o doză de de-au 
xedrină, spre a le alunga 
oboseala și tensiunea ner
voasă.Ora 15 și 16 minute : 
au fost puse in funcțiune 
micile motoare de stabi
lizare ți ghidare ale modu
lului lunar, declanșindu-se 
totodată butoanele explozi
ve, manevră care a per
mis decuplarea modulului 
de serviciu de cabina de 
comandă, spre a se asi
gura menținerea capsulei 
in interiorul culoarului 
spațial. Pentru a se evita 
un nou accident, complexul 
spațial și-a schimbat pozi
ția de zbor, navele înain
tând spre Pămint „in linie" 
pentru ca, o dată decuplat.

LEM-ul (modulul lunar), 
devenit o „barcă a salvă
rii" propriilor lor vieți.

Timp de aproape o oră, 
cei trei astronauți au trans
ferat din LEM in cabina de. 
comandă rezerva de apă ți o serie de aparate. Ei au 
încărcat cu electricitate ba
teriile cabinei de comandă, 
folosind rezervele aflate tn 
bateriile modulului lunar.Ora 18,43 : modulul lunar 
a fost decuplat manual de 
„Odiseea", moment mar
cat de unul din astronauți 
prin exclamația : „Drum 
bun, Aquarius, și-ți mulțu
mim pentru serviciile tale". 
Mai erau 18 000 de km pină 
la Terra.

Din acest moment au în-

Schema ultimei pdrți a zborului navei ,,Apollo-13'

modulul de serviciu să 
zboare paralel cu cabina 
spațială și nu înaintea sau 
inapoia acesteia. După de
cuplare, cosmonauții au 
putut observa proporțiile 
avariilor — îndeosebi lipsa 
unor părți ale modulului de 
serviciu. James Lovell a 
comunicat prin radio că 
„lipsește o intreagă parte a 
modulului de serviciu; la 
dreapta, a dispărut un în
treg panou". „Cred că ex
plozia l-a pulverizat; este 
de necrezut ; în comparti
mentul de propulsie e o 
harababură de nedescris" — 
a adăugat Haise.Ora 18.30 : astronauții au 
închis ermetic trapa cabi
nei de comandă, deconec- 
tind toate legăturile cu mo
dulul lunar. Ei au primit 
autorizația să decupleze

ceput să dispară îndoielile 
că Lovell, Haise ți Swi- 
gert vor ajunge cu bine pe 
Pămint, intrucit condițiile 
parcurgerii drumului ce ră
măsese pină la Pămint e- 
rau aproape identice cu 
cele ale misiunilor „Apol
lo" anterioare și nu ridicau 
probleme deosebite.

în zona recuperării erau 
concentrate portavionul 
„Iwo Jima", un culegător de 
mine, 6 elicoptere, 3 avi
oane de recunoaștere ți 
două de comunicații. Aces
tea acopereau o suprafață 
de 50 pe 30 km. In apro
pierea zonei se mai aflau 
două nave militare și două 
comerciale ale flotelor 
U.R.S.S., precum ți nave 
ale altor state care și-au 
oferit ajutorul la recupera
rea capsulei, in cazul în

care aceasta ar ameriza In 
afara regiunii stabilite.

Pacifteul i-a întâmpinat 
pe cosmonauți cu un cer a- 
proape senin și cu ape li
niștite. In această parte a 
lumii, soarele răsărise de 
citeva minute, cind avi
oanele de recunoaștere a- 
nunțau la sol că au reperat 
in înălțimi capsula navei 
,.Apollo-13", care tocmai 
lansase prima parașută 
pentru a-i încetini viteza. 
După alte citeva minute au 
fost deschise parașutele 
principale, incetinindu-se 
viteza pînă la 15 mile pe 
oră. In momentul ameriză
rii, apa din jurul capsulei 
incandescente a început să 
fiarbă, ridicînd tn aer nori 
de aburi.

Cei trei astronauți au fost 
scoși din capsula spațială 
și luați la bordul elicopte
rului de recuperare. Primul 
a fost astronautul Haise, al 
doilea Swigert, iar ultimul, 
comandantul echipajului, 
Lovell. De aici ei au fost 
duși pe nava „Iwo Jtma". 
care a ajuns la o disF">ță 
de aproximativ 1 700 trietri 
de locul amerizării. Astro
nauții au fost salutați cu 
vii ovații de către între
gul echipaj. Imediat dugă 
aceea ei au fost supuși Ținui prim examen 
și au luat o masă 
prima după atita, 
Cei trei astronauți 
mine peste noapte 
dul acestei nave, iar sîm- 
bătă vor fi transportați cu 
un avion la baza america
nă de pe insula Samoa.

Președintele Nixon a tri
mis o telegramă centrulut 
de control al zborului in 
care îi felicită pe specia
liști pentru modul exem
plar in care au adus la în
deplinire operațiunile de 
salvare și recuperare a e- 
chipajului „Apollo-13".

Făcind bilanțul misiunH 
„Apollo-13", specialiștii a- 
mintesc de propulsarea ce
lei de-a treia trepte a rache
tei „Saturn 5“ spre Lună și 
ciocnirea acesteia cu 
prafața astrului, care a pro
vocat un puternic cutremur 
artificial. Cutremurul a du
rat circa 4 ore, „făcind Luna 
să sune ca un gong" — 
după expresia specialiștilor 
N.A.S.A. Comunicindu-i-se 
de la sol rezultatele aces
tei experiențe, Lovell a răs
puns : „O K., măcar ceva 
a mers bine in acest zbori.

Zborul lui „Apollo-13" a 
demonstrat posibilitatea fo
losirii modulului lunar pen
tru parcurgerea drumului 
de la Lună la Pămint, con
cluzie considerată esențială 
pentru viitoarele 
privind vehiculele spațiale.

Oficialitățile ’ '
eonsideră că eșecul misiu- ' 
nii „Apollo-13" a întârziat 
cel puțin cu citeva luni 
programul spațial ame
rican, întrucit înainte de 
lansarea lui „Apollo-14‘ 
vor trebui cercetate și elu
cidate misterele exploziei 
din modulul de serviciu.

Mai presus de orice, o- 
pinia publică apreciază ca 
cea mai importantă reali
zare a acestei misiuni pli
ne de primejdii salvarea 
celor trei astronauți, rezol
varea fericită a S.O.S.-ulul 
cosmic, potrivit dictonului : 
totul e bine cind se termi
nă cu bine.
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la bor-
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N.A.S.A.

Președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos Tor- 
tadO '~a Primit pe Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. Cu acest prilej, relatează agenția P.A.P., au fost discutate probleme economice și politice de interes reciproc.

Sesiunea grupului de lu
cru mixt bulgaro-francez pentru colaborarea în domeniul producției chimice a luat sfirșit la Paris. Lucrările sesiunii au evidențiat posibilitățile reale care există pentru dezvoltarea în continuare a cooperării dintre întreprinderile chimice bulgare și franceze, relatează agenția B.T.A.

Printre cei șase ciprioți 
greci care au compărut în 
fața unui tribunal din Nico- gjjj sub învinuirea de conspirație și tentativă de asasinare a președintelui Makarios, se află și Costas Po- lvcarpouioannides, directorul săptă- mînalului de opoziție „Gnomi". Instanța de judecată a pus, de asemenea, sub acuzare pe Takis Evdokas, liderul partidului de opoziție „Frontul pentru Enosis", învinuindu-1 de de

CINE VA SCOATE
CASTANELE?
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Srondul românesc la cel de-al 48-lea Tirg international de la Milano 
(Italia)

Autoritățile militare indo
neziene au arestat 200 de 
perSOane acuzate organizarea unor adunări ilegale, relatează agenția indoneziana de știri, Antara. Aceste arestări, precizează agenția U.P.I., coincid cu anunțarea oficială a vizitei pe care președintele Suharto urmează să o facă la începutul lunii mai în arhipelagul Insulelor Moluce, din estul Indoneziei.

Succese ale forțelor Pathet Lao.In Perioada noiembrie 1969 — martie 1970. forțele Pathet Lao au scos din luptă peste 10 000 de militari din rîndul trupelor guvernului de la Vientiane și ale aliaților acestora — anunță un comunicat difuzat de Pathet Lao. în același timp, detașamentele Pathet Lao au distrus 179 vehicule military ale forțelor inamice. Comunicatul menționează, de asemenea, că 92 de avioane americane au fost doborîte sau distruse la sol de forțele Pathet Lao în perioada amintită.

Congresul Federației mi
nerilor din Bolivia, H,e cărui lucrări s-au desfășurat timp de o-săp- tămină intr-o localitate de lingă La Paz, a reales pe Juan Lechin, fost vicepreședinte al Boliviei, în fruntea acestei puternice organizații.

Alegeri parțiale pentru ocu- parea a două locuri vacante în parlament au avut loc joi în Irlanda de nord. Ambele locuri au fost obținute de candidați ai grupului confesional protestant. . în circumscripția Ban- nside, mandatul rămas vacant a fost obținut de liderul protestant extremist, reverendul Ian Paisley. în circumscripția South Antrim,* noul deputat este pastorul protestant William Beattie, și el extremist

„Toate creditele, că
tre societatea „Confec
ciones Gibraltar S.A." 
au fost suspendate..." 
Aceaștă știre lapidară, 
lipsită de orice interes 
pentru cei neinițiați, 
anunță, de fapt, izbuc
nirea unui nou scan
dal in capitala spani
olă, considerat de zia- 

„Le Monde" drept 
a doua afacere 

Matesa”. Lucrurile 
s-au petrecut identic. 
In urmă cu clțiva ani, 
compania „Matesa" a 
obținut de la Banca de 
credit industrial, a- 
flată sub controlul gu
vernului spaniol, 10 
miliarde de pesetas, 
întreprinderea. pre
tindea că are nevoie de 
aceste sume pentru a 
încuraja filialele sale, 
create in diferite țări, 
Pină la urmă s-a 
constatat că „Matesa" 
solicitase credite pen
tru operații fictive și 
că sucursalele existau 
numai pe hirtie. „Ma
tesa" a realizat astfel 
cea mai mare fraudă 
din istoria
30 de ani, provocind 
totodată și 
mare scandal economic 
din Spania. Dar nici 
nu s-a stins încă ecoul

acestui scandal și iată 
acum o nouă dezvălui
re intr-un sens simi
lar.

Firma în. cauză, 
„Confecciones Gibral
tar S.A.", aparține u- 
nui grup financiar din 
.Madrid, condus de Pe-

dro Castano Fernan
dez. Înființat in 1966, 
acest grup și-a propus 
să construiască mai 
multe întreprinderi in
tr-o zonă situată in 
Algesiras, denumită de 
guvern „polul dezvol
tării". Săptămânalul 
spaniol „Sabado grafi- 
co“ arată că, 
tru finanțarea 
struirii a trei
in această zonă, guver
nul a acordat firmei 
credite in valoare de 
500 milioane de pese
tas. Dar cea mai mare 
parte din acești bani a 
dispărut, iar furnizorii 
nu mai găsesc nici o 
persoană care să achite 
comenzile făcute. Se

pare că Banca pentru 
credit industrial este 
implicată și în această 
afacere. De curind 
Curtea de justiție din 
Madrid a publicat nu
mele a patru înalți 
funcționari ai acestei 
bănci care ar fi acor
dat credite societății 
„Matesa" in schimbul 
unor importante sume 
de bani.

tn legătură cu „a- 
facerea Castano", pre
sa madrilenă semna
lează un amănunt care 
nu este lipsit de im
portanță. Printre prin
cipalii. acționari ai so
cietății „Confecciones 
Gibraltar S. A." se nu
mără miliardarul Jose- 
Maria Sanchiz Sancho, 
prieten al lui Franco.

Corespondentul din 
Madrid al ziarului 
„Le Monde" relatează 
că in ultimele zile 
grupul Castano, într-o 
încercare de a aplana 
acest scandal, a înce
put negocieri pentru 
a „găsi soluția cea mai 
onorabilă cu putință".
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întrebarea care 
pune este : cine 
scoate... castanele 
foc ?

cel mai
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