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TEZELE
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
PENTRU CONGRESUL AL X-LEA

9 Intilnire intre 
•tovarășul Nicolae CeausescuJ _>

• si tovarășul Aii Yata
•
 In cursul zilei de vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC. al

•
 P.C.R., împreună cu tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secre-

•
 tar al C.C. al P.C.R., s-a în- tîlnit cu tovarășul Aii Yata, secretar general al P.E.S. din £ Maroc care, la invitația C.C.al P.C.R., face o vizită în țara noastră.în cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej, desfășurate într-o at- O mosferă tovărășească de prietenie și înțelegere reciprocă, s-a procedat la un schimb de 9 vederi în legătură cu principalele probleme ale situației internaționale actuale, ale V mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Au fost - abordate, de asemenea, as- V pecte ale dezvoltării, în continuare, a colaborării tovă

rășești între Partidul Comunist Român și Partidul Eliberării și Socialismului din Maroc.Reprezentanții celor două partide au salutat cu satisfac- țî Evoluția pozitivă a relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Maroc și au expri
mat încrederea câ acestea vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul celor două popoare, al cooperării internaționale, al cauzei păcii și libertății popoarelor.Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o masă tovărășească în cinstea oaspetelui.

★In cursul șederii in țara noastră, tov. Aii Yata a vizitat noile construcții din orașul București, precum și unele obiective economice.
X AL PARTIDULUI

va analiza activitatea desfășurată de 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congre- 
perfecționării vieții social-politice, va 
anii 1971 —1975 și liniile directoare ale 

1980, va stabili

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român 
Comitetul Centrai, de întregul partid, de poporul nostru 
suiui al IX-lea în domeniul economiei, științei, culturii, 
dezbate și adopta Directivele privind planul cincinal pe 
dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976 
partidului pentru asigurarea în continuare a progresului multilateral al societății noastre so
cialiste.

In Spiritul practicii democratice care s-a încetățenit în ultimii ani de a consulta masele largi 
■cj-------*-*- —«szs-î-- partidului și statului,

prezentele Teze pen- 
adunări și

ale oamenilor muncii asupra problemelor fundamentale ale politicii 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a elaborat 
tru Congresul al X-lea, care urmează să fie dezbătute în

programul activității

și statului,

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

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a președintelui, 

a secretarului general 
și a secretarului general adjunct 

ai Federației Sindicale MondialeTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv. al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, a primit vineri la amiază pe Renato Bitossi, președinte, Louis Saillant, secretar general, și Pierre Gensous, secretar general adjunct ai

Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român are loc în anul jubiliar al celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist — eveniment crucial în istoria patriei — cu prilejul căruia poporul nostru va face bilanțul marilor înfăptuiri dobîndite pe drumul socialismului.Mareâ sărbătoare națională a eliberării țării readuce în memoria tuturor oamenilor muncii evenimentele glorioase petrecute cu douăzeci și cinci de ani în urmă. Unind pe aceeași platformă toate forțele revoluționare, patriotice și democratice naționale, dind curs puternicului curent antifascist din rîndul poporului, Partidul Comunist Român, în colaborare cu celelalte forțe politice, a organizat și condus insurecția armată de Ia 23 August 1944, care a dus la ieșirea României din războiul antisovietic, la răsturnarea regimului antonescian, la alăturarea țării noastre coaliției antifasciste în lupta pentru eliberarea patriei și zdrobirea Germaniei hitleriste.Poporul român a participat la războiul antifascist cu întregul său potențial militar și material. Alături de armata sovietică, armata română a luptat cu vitejie pentru alungarea armatelor germane de pe întregul teritoriu al patriei, pină la lichidarea totală a rezistenței Germaniei hitleriste, pecetluin- du-se astfel prietenia trainică dintre cele două popoare.O contribuție hotărîtoare la înfrîngerea fascismului, la salvarea omenirii de pericolul robiei naziste, la eliberarea totală a țării noastre a avut Uniunea Sovietică, care a purtat pe umerii săi greul celui de-al doilea război mondial.Un rol important în înfrîngerea fascismului l-au avut ostașii celorlalte țări aliate, lupta eroică dusă de popoarele cotropite, în frunte cu partidele comuniste, pentru alungarea trupelor naziste invadatoare.Partidul nostru, întregul popor român vor păstra neștearsă amintirea ostașilor români și sovietici care s-au jertfit în războiul împotriva fascismului, a tuturor celor care au luptat pentru apărarea libertății și independenței patriei, pentru înfrîngerea imperialismului german care amenința însuși progresul și civilizația umană.Zdrobirea fascismului în cel de-al doilea război mondial a dovedit încă o dată că nu există pe lume forțe în stare să înăbușe voința de libertate a omenirii, să îngenunche popoarele hotărîte să-și apere dreptul sfînt de a trăi neatîmate, corespunzător voinței și aspirațiilor lor supreme.Acest sfert de veac a marcat cele mai profunde transformări soclal-politice din istoria societății românești, împlinirea idealurilor de libertate națională și socială, de bunăstare materială și spirituală a maselor. A fost pentru totdeauna abolită exploatarea omului de către om, au fost lichidate clasele exploatatoare ; socialismul a triumfat definitiv pe pămîntul patriei noastre. Sub conducerea partidului, poporul român a făurit o economie puternică, prosperă, a asigurat avîntul nestăvilit al forțelor de producție, înfăptuind politica de industrializare socialistă, de dezvoltare și modernizare a agriculturii, de ridicare a nivelului de viață al tuturor cetățenilor patriei.în anul 1968 producția globală industrială a țării noastre a crescut față de 1938 de 14 ori, nivelul producției agricole a sporit de 1,3 ori, iar venitul național s-a ridicat de peste 5 ori. Salariul real s-a mărit de aproape două ori și jumătate De la preluarea de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea muncitoare a principalelor mijloace de producție și pină în prezent, statul a înfăptuit un vast program de investiții pentru dezvoltarea accelerată a economiei. Au fost cheltuite, totodată, fonduri însemnate pentru nevoile sociale, pentru lărgirea bazei materiale a învățămîntului, a ocrotirii sănătății, științei și culturii, asigurîndu-se ca toate aceste elemente ale civilizației socialiste să devină bun al maselor largi ale po-

ala tu-

porului. în condițiile orinduirii socialiste, poporul nostru a do bîndit largi drepturi și libertăți democratice, posibilități nelimitate pentru afirmarea energiei și forței sale creatoare, fâurin- du-și, liber și stăpîn pe soarta sa, un viitor tot mai fericit O cucerire de seamă a regimului socialist a fost înfăptuirea pentru prima oară în istoria țării a deplinei egalități economice, sociale și politice dintre poporul român și naționalitățilt conlocuitoare, a frăției lor in lupta pentru înflorirea patrie comune.Toate marile succese obținute în aceste două decenii și ju mătate sint rodul muncii eroice, pline de abnegație, a clase: muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a întregului nostru popor, care a urmat cu încredere și devotament partidul comunist în această operă grandioasă, clasa muncitoare și-a îndeplinit cu cinste rolul istoric de clasă conducătoare a societății, dovedindu-și pe deplin spiritul de sacrificiu, capacitatea și consecvența revoluționară. Mersul neabătut al poporului român pe calea socialismului, victoriile
PROGRESUL
NAȚIONALE

sale epocale în făuri-

rea vieții noi demonstrează justețea liniei politice a partidului • nostru, capacitatea sa de a conduce procesul de transformare revoluționară a societății, aplicind creator, la condițiile țării A noastre, adevărurile generale ale marxism-leninismului. ”
*In anii care au trecut de’la Congresul al IX-lea, Comite- ț tul Central al partidului a desfășurat o vastă activitate organizatorică, politică și ideologică pentru conducerea opetei dc _ edificare a socialismului, aplicind creator principiile generale V ale marxism-leninismului la condițiile concrete ale țării noastre. In scopul realizării programului de dezvoltare a patriei, _ elaborat de Congresul al IX-lea, s-a înfăptuit o gamă largă W de măsuri în economie, știință, cultură, învățămînt, în toate domeniile activității de partid și de stat, pentru perfecționarea — organizării societății și ridicarea nivelului de bunăstare a po- 9 porului, pentru dezvoltarea democrației socialiste, promovin- du-se în toate sferele creației materiale și spirituale un puternic suflu înnoitor.Partidul și guvernul au înfăptuit cu consecvență linia politicii externe stabilite de Congres, au depus o amplă activitate internațională pentru afirmarea României ca detașament activ al luptei pentru socialism, pentru progres social și pace, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor țării noastre cu statele socialiste, cu toate statele lumii.Problemele majore ale activității interne și externe a partidului au fost dezbătute în plenarele Comitetului Central, în consfătuirile eu specialiști și oameni ai muncii din diferite domenii, în întîlnirile conducerii de partid și de stat cu cetă- T II • II Ițeni din toate județele țării. Ele au format obiectul dezbate- A n 111*11111 110 I I*QI1 HOOÎ 8 im mnmhrnrilor și măsurilor adoptate de Conferința Națională a Parti- " U UI llllll UU 11 (III HUul lldllla lllulllUrUdului cu privire la perfecționarea conducerii și planificării eco- r r 7nomiei naționale, a formelor și metodelor de organizare și a I p p I T II T J* V' 1 II Iconducere a vieții sociale. Măsurile adoptate în această pe- " 9| I I 91 r 1 | fllfl vIPI Irl Hill flP Qllflrioadă sînt rodul unor studii și cercetări laborioase, al ana- UI I «II.L. Ulii I IbllIUIIIIII (lu uliiilizei multilaterale a soluțiilor pentru promovarea noului și * înlăturarea a ceea ce este perimat șî frînează mersul înainte, " pentru fundamentarea științifică a conducerii societății. O caracteristică a modului în care sînt aplicate soluțiile și măsurile privind dezvoltarea societății noastre este experimentarea prealabilă, confruntarea lor cu realitatea, cu practica, cu cerințele obiective ale vieții. Spiritul și metodele de muncă încetățenite de partid in acești ani au creat un cadru favorabil desfășurării activității creatoare, constructive a poporului nostru, premise pentru accelerarea progresului României socialiste.Ceea ce caracterizează dezvoltarea societății noastre în această perioadă este mersul continuu ascendent, puternicul dinamism al economiei, al întregii vieți social-politice. Au crescut și mai mult forța și coeziunea partidului nostru, unitatea sa de nezdruncinat în jurul Comitetului Central, s-au dezvoltat legăturile sale cu masele celor ce muncesc de la orașe și sate, s-a întărit rolul --- --compartimentele conducător al Partidului Comunist în toate vieții economice, politice și social-culturale.

CONTINUU AL ECONOMIEI
PREOCUPARE CENTRALĂ

A PARTIDULUI
Continuînd opera de construire a societății socialiste in patria noastră, In ultimii patru ani, eforturile principale ale partidului și statului, ale întregului popor au fost îndreptate spre înfăptuirea sarcinilor Congresului al IX-lea cu privire la dezvoltarea economiei naționale.Bilanțul activității economice, cu un an și jumătate înainte de încheierea cincinalului, este pozitiv. Directivele Congresului al IX-lea al partidului cu privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 și Directivele cu privire la valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în anii 1966—1975 se îndeplinesc cu succes.în toate ramurile industriei, îndeosebi în industria energetică, chimie și construcții de mașini, se înregistrează sporuri însemnate de producție. Industria socialistă valorifică mai bine resursele țării, realizează o producție mai complexă, la un nivel tehnic și calitativ mai ridicat, cu o sporită eficiență economicăPe baza Directivelor Congresului al IX-lea, care au subliniat că agricultura reprezintă, în condițiile țării noastre, un factor de mare importanță pentru întreaga economie națională, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și organizării agriculturii de stat și cooperatiste și pentru întărirea bazei sale tehnico-materiale. Cu toate condițiile climatice nefavorabile din unii ani, producția agricolă a crescut, asigurîno satisfacerea nevoilor economiei naționale.în această perioadă s-a făcut un efort deosebit în domeniul investițiilor, ceea ce a asigurat dezvoltarea în ritm susținut a producției, ridicarea economică a unor noi zone și localități,

Sindicale Mon-Federației diale.Cu acest ,____  _____________o convorbire, în cadrul căreia au fost abordate unele aspecte ale activității desfășurate de Federația Sindicală Mondială, precum și aportul pe care' îl aduc sindicatele din România la acțiunile Federației Sindicale Mondiale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

prilej a avut loc

Vineri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe Tran Hoai Nam, membru al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, adjunct al șefului delegației F.N.E. ' Conferința cvadripartitâ problema vietnameză de la Paris, care ne vizitează țara.La primire, a participat to varășul Dumitru Popescu membru supleant al.ComitetU- lui Executiv, secretar al C.C 9 al P C R.A luat parte, de asemenea. - Nguyen Duc Van, șeful Repre- '■ V zentanței Permanente în România a Frontului Național de • Eliberare din Vietnamul de sud.In cadrul convorbirii, care • s-a desfășurat într-o atmosfe ră de caldă prietenie, Tran Hoai Nam a înfățișat aspecte a din lupta forțelor patriotice " din Vietnamul de sud împotriva agresiunii imperialiste și A a informat despre evoluția tra tativelor din cadrul Conferin-- ței cvadripartite de la Paris. El 0 a adresat Partidului Comunist

la în
Român, guvernului și poporului român, calde mulțumiri din partea Frontului Național de Eliberare pentru ajutorul moral, politic, diplomatic și material po care l-au acordat și îl acordă poporului vietnamez in lupta pentru izbînda cauzei sale drepte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat glas sentimentelor de profundă solidaritate și caldă simpatie pe care poporul român- le nutrește față de eroicul popor vietnamez care, cu dirzenie și abnegație, luptă pentru libertatea și independența patriei sale.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a exprimat șl cu acest prilej hotărirea partidului și guvernului nostru de acorda și în viitor întregul sprijin material, politic, moral și diplomatic luptei drepte a poporului vietnamez, eforturilor depuse de F.N.E. pentru eliberarea Vietnamului de sud, pentru încetarea războiului și înfăptuirea aspirațiilor legitime ale maselor largi populare.

atragerea unor însemnate forțe de muncă în producția Industrială.Rezultatele dezvoltării economice se fructifică în creșterea venitului național, in ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii; se t or înfăptui sarcinile înscrise in Directivele Congresului al IX-lea privind mărirea veniturilor reale ale populației.Trebuie în același timp arătat că în diferite domenii ale construcției socialiste se mențin unele neajunsuri și rămîneri în urmă. în industrie, de pildă, realizările din unele sectoare sînt sub prevederile cincinalului ; cheltuielile materiale de producție sînt încă ridicate ; intrarea în producție și atingerea parametrilor proiectați la multe obiective se fac cu mari întîrzieri. Sînt, de asemenea, neajunsuri în organizarea muncii în agricultură, în productivitatea și eficiența acestei ramuri economice. Cu toate realizările obținute, lipsuri se manifestă și în comerț și cooperație. în transporturi, in deservirea publică și gospodărirea comunală, în cercetarea științifică. In învățămînt. ocrotirea sănătății și alte domenii.Este necesar, de asemenea, să menționăm că se mai manifestă încă o serie de deficiențe in activitatea organelor de partid și de stat, în munca lor de conducere și organizare a economiei și vieții sociale, în combaterea și înlăturarea fenomenelor de birocratism, superficialitate, ineficientă, în controlul îndeplinirii riguroase a hotărîrilor.

• Prezentarea scrisorilor de acreditare
• de către ambasadorul Indiei• Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
•

 România. Nicolae Ceaușescu, a primit vineri, 30 mai a.c., peambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Indiei în Republica Socialistă România, Shri S. Than, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.Ambasadorul S. Than și președintele Consiliului de Stat ~ al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, au rostit cuvîntări.După prezentarea scrisori-

lor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Indiei, S. Than.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbirea avută au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul Republicii India a fost însoțit de membri ai ambasadei. (Agerpres)

(Continuare în pag. a Il-a)

Numărul următor al ziarului nostru 

va apare DUMINICĂ 1 IUNIE 1969
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TEZELE
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN PENTRU CONGRESUL AL X-LEAI AL PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)Pentru a duce mal departe procesul de edificare a socialismului, de înflorire multilaterală a patriei, partidul va pune și în viitor în centrul activității sale dezvoltarea economiei naționale, a forțelor de producție — temelia trainică a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, condiția hotărîtoare a asigurării independenței și suveranității de stat, a propășirii societății noastre. Comitetul Central a elaborat proiectul „Directivelor Congresului al X-lea al P.C.R. privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980“, cuprinzînd sarcinile și indicatorii de bază ai progresului economic în perspectiva următorului deceniu. In centrul politicii partidului se află preocuparea pentru făurirea unei economii moderne, a unei Industrii puternice și a unei agriculturi avansate bazate pe folosirea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, pe o înaltă productivitate a muncii sociale, în vederea îmbunătățirii continue a nivelului de trai al maselor.Continuarea fermă a politicii marxist-leniniste de industrializare socialistă va constitui pivotul progresului general al societății noastre. Partidul promovează înfăptuirea industrializării într-o concepție unitară și de lungă perspectivă, pornind de la condițiile concrete ale țării, de la experiența acumulată pe plan național șl internațional, avînd în vedere necesitatea valorificării mai eficiente a resurselor naturale, precum și participarea mai activă a României la schimbul de valori mondial. Pe baza analizei posibilităților existente și a necesităților economiei, în pas cu evoluția tehnicii noi va continua acțiunea de profilare a producției în fiecare ramură industrială, realizîndu-se produse cu caracteristici tehnico-economice superioare, cu un grad* înalt de competitivitate internațională.Principala trăsătură a dezvoltării industriei va fi realizarea în continuare a unor susținute ritmuri de creștere a volumului producției, o dată cu îmbunătățirea structurii acesteia. In proiectul de Directive se prevede că în cincinalul 1971—1975 producția globală industrială va spori cu 50—57 la sută, corespunzător unui ritm mediu anual de 8,5—9,5 la sută. Se va asigura și în viitor prioritate ramurilor hotărîtoare — energetica, metalurgia, construcțiile de mașini șl chimia — iar în cadrul acestora un accent deosebit se va pune pe dezvoltarea electronicii, electrotehnicii, producției de mase plastice și fire sintetice, care joacă un rol important în progresul tehnico-științific actual.Se va realiza în continuare dezvoltarea cu precădere a producției mijloacelor do producție, pentru a se crea condiții în vederea reproducției lărgite și înzestrării tuturor ramurilor economice, dezvoltării rapide a întregii economii naționale. Se va urmări, totodată, asigurarea unor raporturi optime între , industria grea și industria bunurilor de consum. In acest scop, se va acorda o atenție deosebită dezvoltării și modernizării industriei ușoare și alimentare, diversificării și ridicării calității produselor de larg consum. Creșterea potențialului industrial al țării se va răsfrînge tot mai evident, în mod pozitiv asupra satisfacerii cererilor de consum ale populației.Se va acorda șl în viitor o atenție permanentă dezvoltării agriculturii, creșterii contribuției sale la formarea venitului național, la îmbunătățirea aprovizionării populației cu produse agro-alimentare și a industriei cu materii prime, la sporirea resurselor destinate exportului. In acest scop, vor fi întreprinse noi măsuri pentru chimizarea, mecanizarea și electrificarea proceselor agricole, pentru intensificarea ritmului de extindere a Irigațiilor, pentru utilizarea mai rațională a fondului funciar și a reslirselor de muncă din agricultură.Experiența și rezultatele obținute pînă acum au dovedit în mod concludent marele potențial de progres al agriculturii noastre cooperatiste. Cooperativa agricolă reprezintă forma de proprietate socialistă, de organizare a muncii și a producției, adoptată de țărănimea din România și care se dovedește pe deplin corespunzătoare caracterului noilor relații «le orinduirii noastre. Ea își va menține valabilitatea în întreaga perioadă de construire a societății socialiste și de trecere spre comunism, fiind capabilă să asigure dezvoltarea continuă economică și socială a satului, sporirea aportului agriculturii la progresul general al societății- Direcțiile principale de dezvoltare a agriculturii cooperatiste vor fi creșterea producției agricole, sporirea averii obștești, perfecționarea sistemului de organizare și retribuire a muncii, dezvoltarea democrației cooperatiste, stimularea participării tot mal active a maselor de țărani la conducerea agriculturii.Proiectul de Directive cu privire la cincinalul următor cuprinde sarcini importante pentru extinderea și modernizarea transporturilor, perfecționarea activității în construcții, îmbunătățirea circulației mărfurilor corespunzător cerințelor dez^ citării armonioase a economiei naționale.Una din direcțiile principale ale întregii activități pe car» o vor desfășura partidul și statul va fi creșterea eficienței economice, valorificarea la maximum a resurselor materiale și umane ale țării, a eforturilor făcute de poporul nostru pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru asigurarea progresului neîntrerupt al societății sopialiste.O preocupare fundamentală o va constitui sporirea productivității muncii, de care depinde în tot mai mare miruri creșterea în ritm susținut a economiei. Vor trebui depuse eforturi perseverente, în toate ramurile, pentru organizarea superioară a producției și a muncii, folosirea mai bună ■ capacităților de producție, îmbunătățirea aprovizionării tennico- materîale, normarea științifică a muncii ridicarea calificării și întărirea disciplinei.Reducerea cheltuielilor materiale de producție va constitui și în viitor una din căile principale de scădere a prețului de cost și ridicare a rentabilității. Trebuie luate măsuri hotlrft» în vederea eliminării risipei de materii prime si materiale, a reducerii consumurilor specifice, a creșterii răspunderii pentru folosirea eficientă a mijloacelor materiale. Esie necesar să se acorde o deosebită atenție îmbunătățirii raportului dintre personalul direct productiv și cel din sectoarele auxiliare si de deservire, asigurîndu-se utilizarea mai eficientă a forței de muncă în raport cu cerințele doz voi tării producției materia e și ale activității spirituale, ale progresului general al societățiiîn toate ramurile economiei naționale, un obiectiv esențial va fi în continuare ridicarea calității și nivelului tehnic al produselor, corespunzător progresului tehnico-științific contemporan, exigentelor creacinde ale consumului intern si «ie activității de comerț exterior.Dezvoltarea economiei naționale în viitorul cincinal necesită înfăptuirea unui vast program de investiții. In proiectul de Directive se prevede ca din fondurile centralizate ale statului <ă se efectueze un volum de investiții aproape egal cu cel realizat în perioada 1961—1970. Comitetul Central consideră ca o sarcină de cea mai mare însemnătate îmbunătățirea generală a activității de investiții în vederea fructificării la maximum a eforturilor materiale pe care le face societatea noastră.O caracteristică importantă a dezvoltării economice în viitor o va constitui promovarea mai intensă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane. Se va acorda o atenție deosebită dezvoltării activității de cercetare științifică, corespunzător rolului tot mai important pe care îl are știința în progresul societății, îmbinării armonioase a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. In ansamblul măsurilor preconizate, un loc central va reveni asimilării și introducerii în fabricație de noi utilaje. mașini și instalații cu performanțe tehnice ridicate. Activitatea de cercetare științifică va fi orientată cu precădere spre rezolvarea problemelor pe care le ridică modernizarea producției, valorificarea superioară a resurselor materiale, îmbunătățirea calității produselor, răspunzînd în același timp și altor nevoi ale dezvoltării societății noastre.Pe baza Directivelor Comitetului Central și a legii învățământului se vor continua eforturile pentru dezvoltarea și modernizarea școlii noastre de toate gradele în pas cu evoluția
PERFECȚIONAREA ORINDUIRII

SOCIALE Șl DE STAT
In procesul desăvîrțirii construcției socialiste, o importanță deosebită are perfecționarea relațiilor de producție, a tuturor raporturilor sociale, a suprastructurii, îmbunătățirea formelor de organizare și conducere a societății, dezvoltarea democrației socialiste.In perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului a crescut și mai mult forța orinduirii noastre socialiste, s-a afirmat cu toată puterea trăinicia ei indestructibilă ; au sporit rîndurile clasei muncitoare și s-a manifestat tot mai pregnant activitatea sa de forță socială conducătoare în socie

societății și cu cuceririle modeme ale cunoașterii științifice. In concordanță cu cerințele economiei naționale, științei și culturii, se vor lua' măsuri, pe baza unui program de perspectivă, pentru pregătirea unui număr sporit de cadre de muncitori calificați, tehnicieni, ingineri, economiști, specialiști în toate domeniile de activitate.Partidul și statul nostru vor promova și în viitor o politică activă de cooperare internațională, economică, științifică și tehnică, în forme tot mai variate, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și interesului reciproc. Se va intensifica preocuparea pentru ridicarea eficienței comerțului nostru exterior, pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața mondială.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor dezvolta în continuare colaborarea și cooperarea multilaterală cu statele membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, pe temelia principiilor fundamentale ale relațiilor dintre țările socialiste. România va extinde totodată legăturile economice cu toate țările, indiferent de orinduirea socială. își va intensifica participarea la diviziunea mondială a muncii, la circuitul economic universal, In spiritul ideilor călăuzitoare ale politicii externe a statului nostru.Pentru a se asigura dezvoltarea în ritm susținut a economiei, a bazei materiale a învățămîntuluL științei si culturii, pentru a spori continuu resursele de creștere a nivelului de trei este necesar și în vuitor să se aloce o parte însemnată ■ venitului național în scopul reproducției lărgite. Numai • pr.nur-un ritm susținut de acumulări putem rezolva marile probleme ale făuririi unei societăți socialiste dezvoltate i crearea unei puternice baze tehnico- ma ieri ale de producție, utilizarea superioară a resurselor materiale fi de muncă, lichidarea rămînerii în urmă față de țările eu economie avansară, asigurarea unui înalt nivel de bunăstare fi civilizație per.tru întreaga populație. De aceea, realizarea unei rate înalte a acumulării, a unui nou și puternic a viat al economiei, constituie uzi din orientările de bază ale viitorului cincinalîntreaga politică a partidului are drept scop sporirea rapidă a venitului național, și pe această bază, satisfacerea In condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale poporului. In proiectul de Directive se prevede o creștere a salariului real cu 16—20 la sută și a veniturilor reale directe ale țărănimii cu 15—20 la sută. Va constitui o preocupare permanentă sporirea producției mărfurilor de larg consum, in sortimente variate și de calitate mai bună, dezvoltarea «ervicCto* pentru populație. în ansamblul măsurilor de ridicare a nrcelului d* trai o preocupare principală va fi și In viitor ’mburătațirea condițiilor de locuit; se vor aloca noi fonduri creareade locuințe proprietate a statului și se vor acc-rds ~ < *.e centru construirea unui număr sporit de locuințe propne*::e personală.In atenția partidului și statului va sta și Ln perioada urm i- toare dezvoltarea economică și socială armonioasă a județe!-? și localităților în vederea creșterii nivelului de viați izmenii or muncii de pe întreg cuprinsul țăriLîn centrul preocupărilor partidului și statului va 5*a perfecționarea sistemului de cointeresare materiala — p cjtie portantă în stimularea energiei și inițiativei mare'.cr. in ridicarea calificării și utilizarea judicioasă a de —Creșterea nivelului de trai se va realiza și In ■,pe calea sporirii veniturilor directe ale populaSt.r-';rea muncii va fi mai strins împletită cu răspundere 3 m vm <1 pentru daunele pricinuite de lipsurile in activitatea aceste două laturi ale cointeresării -v.?indisolubilă asigură eficiența economică si socială - rrr.r socialiste, contribuie la întărirea disciplinei în muncă, la ft.r- sirea rațională a avutului obștesc, la dezvoltare® socialiste a maselor.
Noul sistem de salarizare va perfectbsna modul de r-piTtiti* 

realizând inflpnurea ma: deplină a r-.zm.p;ul_j reti-.r uti-; dapi 
muncă : pe bas® unei ncemA- mm ' -• s. a r-r.r-4.»
a u~- -~r p rtrigațrilcr re re-~r fiseărm «aririil te v-i e»£rmr» 
o legătură cc^rmeâ intre rerriti» ale deduse
«i imhirie rețmrite

In repartizarea fi cd^hti de crewa-n între rerrtih
Parudu: Breză- va —rrova «t !tt •--..•tor cu femutztepnrcpule eciirJ; socrariste. va urrrJri susuram unei pro- porvi jure xnrre v*n.r_r-2e dtiertiekr categorii de --ameni ai muzri.-. !n report vtad._l actual al dezvoltării economiei, 
cu materiale ale swzetățti noastre, cu contribuțiaconcretă a fiecămu renățean *n creația d* bunuri materiale și spirituale. Fără a dure la zurelare «: uniformizare, înfăptuirea •cestui prtntip.u rt"md!» unor imperative obiective ale vieții r.&=r.re fe -im.bările ce se produc în m-.relri fi rulturel a! societății noastre.
TehrJc® aeoderză derer -a extinderea continuă ■ muncii ca- 
litrex rtspuadarti «KfiBie a fMdm profMi! fi ecu-
MM, fsMtam aatocMtA • predttni irvMmla 
re® apcrtultu z.rmtr 1î mereu! *2®rite al societățiL Toate aces
tea au e® efect a^rrțxere-a metmuâ a nevoilor membrilor societății- acrelerare® procesului rtwgrrti treptate a deosebirilor eaentiale dmtre munca firici șt munca intelectuală.Alitun de cointeresare» materială, un rol însemnat are 
creștere» sțxrri__ri de respccsaziscate al tuturor cetățenilor 
f»U de «oe-_ate. față de ctitorul patrieL stimulare» abnegației 

entisalam.j> •• îaetmtâ crLodtiirli socialiste Ln
rare suprem» .□caU Mie emul !n rare totul este
Mbcrd^ul _deai_--u. rroMi »1 îertesr.: teicr ce muncesc.

In vederea nlinScArJ mai dep-lne a avantajelor orinduirii 
■ocalisie. un ®c -perur' r va ocupa !n viitor perfecțio
narea coctxul > f--r—eltr p metode • de cwsducere si organi
zare a ecoece n»-_m MAsur“e inițiate pe baza hotăririlor 
Congres..u. i. ’X-.-» s Cr-.r—iței X- «ona!e vor ii con-
tmua'.e s; der>“.t»:e crrespunzîtor cr-ncIuzilIeT desprinse din 
experimen tirsee m curs.

Se va acorda e atente densei ti imbunilățirii pianiflcâril 
eeocoerece. crester_ rctu — ;.«ruiu; de stat in coordonarea a Întreit, ecoeecju. ia dm;are* conv.țer.tâ a producției ți rețar.onser-. • . p-i- ziș : or centraiismuliu 
democratic iz v ața ecococr.câ Se vor utiliza mai eficient pirthule trazeiar». se va ertmde sfera tredtt.ilui bancar, folo- 
auea uzei pint a beoeSciiicr peste pian In vederea stimulării rr.ier.aie a oț.ect.-.elrr de munci, se va ’ntări răspunderea iztttățilcr ectr...re pentru activitatea desfășurată O preocu
pare primordial a partidului s statiuu; va fi si în viitor organi- za-'i • .r.ă a pcoits-ției ț. ci—rj.ație..Pe haza c-toctuzzicr ce voc rezulta din funcționarea experi
mentală a primeier centrale i.xt^seriale, va fi continuat procesul d< n..re a "r iz i-.ări unități economice cu com
petente largi, cacabtie ss rezeive la un nivel superior problemele producției modertie.Se va stimula in continuare inițiativa colectivelor de muncă, 
asigurindu-se condiții pentru exercitarea unor drepturi și atribuții tot mai larg-, ale întreprinderii în organizarea, con
ducere^ și planificarea producției. în finanțarea activității economice. eliminit&u-se practicile birocratice care frinează 
aoluționarea efie er.tă ?; operativă a problemelor activității curente a unităților ecor. îrmce. O atenție deosebită se va acorda participării tot m active a c» tr ce muncesc la conducerea și rezolvarea preolemelț-r .ctiviiății economice, sporindu-se rolul consgiilar oe adv..r.istra',.e și c-uir.tetelor ce direcție — organe de conducere rc'ectivă — ji •: a_ -.ăr‘ir generale ale salariați- loi Perfecționare» formelor ți metodelor de organizare și conducere a activității economice, 'n concordanță cu cerințele reaiilății și cu experiența «cumulată, va asigura folosirea mai 
intensă a rezervelor din economie, accelerarea dezvoltării forțe
lor de producție, creșterea eficiente: generale a producției ma
teriale- 

tate ; s-a întărit alianța muncitorească-țărănească, baza de granit a societății noastre socialiste. S-a dezvoltat unitatea social-politică a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor calor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, s-a întărit coeziunea națiunii noastre socialiste.Mersul ascendent al socialismului determină schimbări calitative în nivelul pregătirii profesionale, tehnice și culturale a clasei muncitoare, face să sporească rolul sau în conducerea societății. Partidul va acorda și în viitor o importanță de prim ordin participării largi a muncitorimii Ia conducerea și organi

zarea economiei naționale, la perfecționarea activității întreprinderilor, la întreaga activitate social-politică a țării.Partidul nostru pornește, totodată, de la convingerea că țărănimea reprezintă o puternică forță socială în transformarea societății, în strînsă alianță și prietenie cu clasa muncitoare. Și în viitor Partidul Comunist Român se va preocupa să asigure dezvoltarea activității social-politice a maselor țărănești, lărgirea orizontului lor cultural și politic, participarea efectivă a țărănimii la conducerea treburilor agriculturii, a întregii societățiIn condițiile desăvirșirii socialismului, ale progresului economiei, științei și culturii, crește continuu rolul social al intelectualității. Partidul va asigura și in viitor condiții optime pentru o largă participare a oamenilor de știință și cultură Ia soluționarea problemelor activității economice și culturale, la conducerea «latului.Societatea noastră cunoaște, pe măsura înaintării pe drumul socialismului, o continuă omogenizare, întemeiată pe înlăturarea treptată a deosebirilor esențiale dintre categoriile sociale, 
pe diminuarea diferențelor dintre sat și oraș, dintre munca fizică și munca intelectuală, pe comunitatea de interese economice, politice și ideologice a tuturor oamenilor muncii. întărirea uziității social-politice a clasei muncitoare, țărănimii, ' i- telectualității, a oamenilor muncii români și de alte naționalități, a întregului popor va acționa și In viitor ca o uriașă forță mo
trice 'n accelerarea progresului orinduirii noastre aocialiste.Una din marile cuceriri ale socialismului In România este rezolvarea justă. în spirit marxist-Ieninist a problemei na- fionaie. Progresul economic, social și cultural, adincirea continuă a democrației socialiste, oferă fiecărui cetățean — român, maghiar, ge.mz i, sirb și de alte naționalități — posibilități mnltilateraie de afirmare și promovare în toate domeniile activității sociale. Asigurind dezvoltarea forțelor de producție pe întreg teritoriul țării.' garantind libertăți și drepturi egale penau toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, societatea noastră socia'J tă înfăptuiește cu consecventă cadrul întăririi mm:?. a prieteniei și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.

Dezvoltarea ascendentă șl multilaterală a țării asigură afir
marea tot ma: puternică a forței m creatoare ale națiunii. Na- 
t -*ea noassră socialistă, care înflorește impetuos, atît pe plan material, cit și spiritual, va continua să constituie pentru o în- de.uzgatâ perioadă istorică un factor esențial al progresului aocteUttoIn actuala etapă istorică se afirmă tot mai puternic rolul •«mase i In aocăetate, sporesc atribuțiile sale In organizarea 
S- coefcrerea vieții sociale. Desfășurînd o largă activitate eeo- noem ro-regw"*ra  lorică ți cultural-educativă pentru edificarea ►K.-s .-srr.toui și apărarea cuceririlor revoluționare, dezvoltînd 
re«.su. » internaționale ale României, statul nostru exercită un r: c r. re ir. ce mai important în înfăptuirea programului par- 

----- re starea idealurilor socialiste ale poporului.HxăcirCe Congresului al IX-lee și ale Conferinței Naționale, «fcertte promovate în ultimii ani au dus și duc la continua ^rfecț.: are a activității organelor de stat. Ia exercitarea tot a» efi-itentă a atribuțiilor lor. Noua organizare administrativii .-.tocirii a țării a dus la înlăturarea unor verigi intermediare, az ire Irrea conducerii centrale de organele locale, la sporirea zer : >r ți autonomiei consiliilor populare. S-a îmbunătățit■•-•itr.itaa cza. lui suprem al puterii — Marea Adunare Xip:--.-ă. ca U a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri. I~- rf-. CocăUtoției, legislația țării a cunoscut îmbunătățiri l- ps-cf?c::>r.âri Partidul a promovat cu hotărire măsuri pentru căr.rea iegautății. pentru lichidarea abuzurilor și promovarea «cmtit.. sociale, pentru garantarea respectării libertăților și 
drepturilor cetățenești.Coe.tmumdu-se linia stabilită de Congresul al IX-lea șl Ccefertr.to Natio ală se va urmări ți în viitor perfecționarea :«'rez’: act/.'fiâți a statului, creșterea atribuțiilor și competenței c-ginelre ae stau îmbinarea armoc _>asă a condacerii centrale rc ii”7-, larză a I«z 1 izfăpt_indi»-se i coe.-rc sei rezto-tof.c'. dem">crat:c — pricwip ±» bază i orgac.i- ciri" ț. ttatto. nostru Foraa'dsc. O atenîte deose: '4
«e va acorda 'mbcnătățcrci pe mal departe a activltăfi: statului 
in ccgxLczarea. piaEifiraree ți conducerea economiei naționale, in asigurarea n»«ini avuției naționale și apărarea proprietății c-bțtețti. in organizarea și îndrumarea Invățămintului, științei și culturii. Partidul și statul vor asigura in continuare întărirea rapacității de apărare a țării, pregătirea militară șl politică corespunzătoare a forțelor armate — scut de nădejde al cuceririlor noastre socialiste, al muncii pașnice a poporului, al independenței șl libertății patriei. Forțele noastre militare vor dezvolta și tn viitor colaborarea cu armatele țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia,- ale tuturor statelor socialiste, fiind gata ca, actionind în comun cu acestea, să dea riposta cuvenită oricărui atac imperialist la adresa suveranității șl integrității teritoriale a țărilor noastre.Comitetul Central consideră necesară sporirea continuă a rolului și perfecționarea activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Sțat< a Consiliului de Miniștri, a ministerelor și instituțiilor centrale. In același timp va continua acțiunea întreprinsă pentru înfăptuirea unei mai mari autonomii funcționale și creșterea atribuțiilor consiliilor populare în dezvoltarea economică și social-culturală a județelor, orașelor și comunelor, în soluționarea cerințelor populației.Atribuțiile mari ce revin organelor de stat Impun perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, înlăturarea fenomenelor de formalism și birocratism din activitatea acestora, creșterea operativității și răspunderii aparatului de stat tn rezolvarea cererilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, slujirea promptă și conștiincioasă a Intereselor maselor de oameni ai muncii.O deosebită atenție se va acorda în continuare întăririi legalității socialiste, respectării neabătute a legilor atît de către organele de stat și obștești, cit șl de către fiecare cetățean — aceasta fiind o condiție fundamentală a întăririi statului, a cimentării legăturilor sale cu masele poporului. Partidul va urmări cu consecvență înlăturarea oricăror manifestări voluntariste. a abuzurilor și ilegalităților, reglementarea strictă a activității în toate compartimentele vieții sociale pe temelia legilor, pentru ca nimeni să nu poată întreprinde acțiuni dăunătoare societății, intereselor cetățenilor, fără a suferi rigorile legii, pentru ca fiecare cetățean să se bucure nestingherit de drepturile și libertățile garantate de Constituție.

CREȘTEREA ROLULUI PARTIDULUI 
ÎN CONDUCEREA SOCIETĂȚIIFactorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a României pe calea socialismului este conducerea întregii societăți de către Partidul Comunist Român. Continuator al tradițiilor glorioase de luptă ale poporului nostru pentru eliberarea socială și națională, Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice de conducător al luptei maselor pentru transformarea revoluționară a societății, pentru înflorirea patriei.Prestigiul șî autoritatea de care se bucură partidul în rîndul maselor, rolul său conducător, recunoscut de întregul popor și înscris în Constituția țării, constituie rezultatul unui îndelungat proces istoric, în care partidul s-a afirmat ca forța cea mai înaintată, mai hotărîtă și consecventă a națiunii în lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru răsturnarea regimului burghezo-moșieresc și cucerirea puterii politice în stat, pentru edificarea socialismului pe pămintul României.Succesele dobîndite în anii construcției socialiste, îndeplinirea amplului program elaborat de Congresul al IX-lea ilustrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, uriașa sa forță mobilizatoare, încrederea și dragostea cu care este urmat de întregul popor.Astăzi, Partidul Comunist Român, puternic unit în jurul Comitetului său Central, constituie o uriașă forță politică ce reunește în rîndurile sale peste 1 900 000 membri, dintre cei mai înaintați muncitori, țărani și intelectuali, din toate domeniile de activitate, militanți înflăcărați pentru cauza socialismului, pentru prosperitatea și progresul patriei. Structura partidului, pregătirea politică și profesională a membrilor sâi, compoziția sa socială, în care rolul preponderent revine elementului muncitoresc, asigură partidului nostru caracterul de avangardă a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, confe- rindu-1 totodată o înaltă competență, posibilitatea de a acționa nemijlocit în abordarea și soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică dezvoltarea economică și socială a țării.Una din preocupările esențiale ale Comitetului Central după

O caracteristică de seamă a evoluției statului nostru, a dezvoltării și perfecționării continue a activității sociale este adîn- cirea continuă a democrației socialiste,-crearea celor mai-favo- 'rabile condiții pentru marilfestarea plenară, nestingherită a personalității umane. Partidul nostru pornește de la faptul -că o dată cu dezvoltarea1 forțelor de- ptoducție, ou îmbunătățirea condițiilor de trai ale poporului și ridicarea nivelului Său cultural, socialismul trebuie să asigure o tot' mai largă punere în valoare a energiilor și capacităților creatoare ale .membrilor •societății în interesul lor și al progresului: social, exercitarea celor mai largi drepturi-și. libertăți la> care au-'aspi- rat masele de-a lungul timpurilor. Lărgirea și dezvoltarea democrației socialiste constituie unul din elementele de seanță ale superiorității noii orfnduiri, aje profundului său umanism.. ‘Una din sarcinile principale este perfecționarea căilor dă atragere multilaterală a maselor.populare la activitatea organelor de stat, la conducerea întregii șocigțăți. Conducînd în continuare, nemijlocit, procesul de dezvoltare a democrației speia- liste, partidul nostru va asigura intensificarea participării tuturor categoriilor de cetățeni la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante decizii și măsuri pnvind evoluția societății, astfel ca progresul României să fie în to* mai mare măsură expresia contribuției colective a întreg., națiuni. . ,Se va asigura perfecționare: ~>drului instituțional în. ,care cetățenii să-și poată exprima liberi nestingherit opinia asupra modului In care se gospodăresc treburile țării, se înfăptuiesc hotăririle partidului și statului, să poată critica neajunsurile ce apar in activitatea organelor de partid, de stat și obștești, să facă propuneri pentru remedierea acestora, participate! cu toată energia și priceperea la înlăturarea lor, la progresul societății. Vor fi lot mai larg dezvoltate formele obștești. dezbatere a principalelor probleme politice și sociale, a proiectelor dtț legi și hotăriri, schimburile de opinii, consfătuirile, acordîndu-se toată atenția sporirii rolului opiniei publice în conducerea vieții sociale. . . 'Dezvoltarea democrației socialiste presupune creșterea responsabilității sociale a fiecărui cetățean, a conștiinței îndatoririi de a acționa în' virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii noastre socialiste. In aceasta își găsește expresia ideeă marxist-leninistă potrivit căreia libertatea reprezintă necesitatea înțeleasă. Perfecționarea democrației reprezintă un factor esențial al consolidării continue a societății, al unității și coeziunii maselor In jurul Partidului Comunist 'Român.Pe măsura dezvoltării societății, a creșterii conștiinței socialiste a cetățenilor, organizațiile de mas« 1 obștești, uniunile cooperatiste și uniunile de creație vor căpăta un rol tot.mal mare în înfăptuirea programului de desăvirșire a construcției socialiste, în întreaga viață social-politică- a țărij.Avînd largi atribuții in viața societății noastre, participând direct la activitatea organelor cțe.stat, la conducerea unităților economice, sindicatele trebuie să-și sporească contribuția' la înfăptuirea politicii partidului, de construire a socialismului, la mobilizarea oamenilor muncii în îndeplinirea Elanului de dezvoltare ă economiei naționale, la perfecționarea și respectarea legislației muncii, la aplicarea măsurilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale salariaților, la întreaga activitate educativă, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste.Uniunile cooperativelor agricole de producție — organizații proprii ale țărănimii — vor trebui să acorde toată atenția întăririi economice a cooperativelor agricole, dezvoltării proprietății obștești, adîncirii democrației cooperatiste, atragerii efective a maselor țărănimii cooperatiste la conducerea agriculturii, la activitatea politică și socială a tării.Procesele înnoitoare care au loc în. toate domeniile vieții noastre sociale solicită din plin aportul tineretului, oferă «mp îe g de afirmare elanului șî Inițiativei sale''creatoare. Organizațiile Uniunii Tineretului Comunist trebuie să-și perfecționeze neconter.it formele de activitate, aporiadu-ș contribuția ia airegereo tineretului în activitatea economică. 1n viata social- politică «i culturală a țării, la educarea tinerei generații in spirit revoluționar, la formarea concepției sale de viată materialist -ciaiect:te, la lupta per.trir înfăptuirea politicii partidului.Instituțiile de stat, organizațiile de masă șl obștești, comitetele și comisiile de femei au datoria de a asigura o și mai intensă participare a maselor de femei din tara noastră — muncitoare, țărănci, intelectuale — la activitatea economică, la dezvoltarea artei, invățămintului și culturii, la întreaga viață social-politică a țării, de a pune în valoare energia , priceperea și entuziasmul lor în opera de edificare a socialismului, în activitatea de educare a tinerei generații, în. gospodărirea treburilor publice.Un rol tot mal important tn viața societății noastre, în. stimularea și organizarea participării oamenilor de cultură la activitatea politică și socială, în îndrumarea ideologică și artistică a creației literare, muzicale, plastice etc., în rezolvarea problemelor sociale ale făuritorilor de frumos trebuie să exercite uniunile de creație din țara noastră.De asemenea, consiliile oamenilor muncii maghiari, germani, sîrbi, ucrainienl vor tj-ebul să desfășoare o largă activitate de mobilizare a naționalităților conlocuitoare, în spiritul frăției și al muncii unite cu poporul român, pentru înfăptuirea programului partidului, pentnl înflorirea patriei comune. ''Sarcini importante în organizarea participării maselor la întreaga activitate social-politică, în stimularea energiilor lor creatoare revin Frontului Unității Socialiste — organism politic reprezentativ, cu activitate permanentă, ce unește, sub conducerea Partidului Comunist Român, toate organizațiile' obștești, toate forțele sociale din țara noastră. EI trebuie să asigure-’participarea activă » organizațiilor de’tfiâSă șt obștești, a tuturor oamenilor muncii 1â dezbaterea și fundamentarea :măsurilor inițiate de partid pentru continua dezvoltare a ecbhbmîei și a celorlalte domenii ale cofistfucției socialiste,’ la înfăptuirea întregului program de desăvirșire a noii orînduiri, lâ cinîfenta- rea unității și coeziunii națiunii noastre socialiste.Dezvoltarea și întărirea statului socialist, adincirea democrației și creșterea roiului organizațiilor obștești în Viata socială constituie puternice forte motrice ale înaintării țării noastre pe drumul construcției socialismului; ale cimentării-orinduirii noastre sociale, ale apărării -cuceririlor revoluționare ale poporului.
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cel de-al IX-lea Congres a fost înlăturarea unor metode ți <1practici negative, folosite în trecut, care împiedicau munca colectivă, deschideau cîmp de acțiune subiectivismului și arbi- trariului în adoptarea unor hotărîri și măsuri, în aprecierea cadrelor, favorizau abuzul și ilegalitatea, împiedicau afirmarea inițiativei organizațiilor și membrilor de partid. în ultimii ani, în viața organelor și organizațiilor partidului s-au inlprimat în tot mai mare măsură, respectul față de principiile- statutare, față de normele vieții interne de partid, s-a întărit munca colectivă în organele centrale și locale, s-a dezvoltat democrația internă de partid, s-au' creat condiții pentru manifestarea largă- a-inițiativei și' combativității-tuturor comuniștilor, întă- rindu-se prin aceasta forța și coeziunea partidului în întregul său. Partidul nostru, conducerea sa vor acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea naabătută a principiilor democrației interne de partid și centralismului democratic, asigurind condițiile necesare realizării marilor sarcini și îndatoriri ce revin comuniștilor în conducerea societății.Practica dezvoltării sociale, demonstrează că în procesul făuririi noii orînduiri creșterea rolului partidului de forță conducătoare a societății este o lege obiectivă, o cerință imperioasă a vieții. Noua" etapă ă construcției socialismului în România, complexitatea sarcinilor ce se pun în toate domeniile; amploarea crescîndă a participării conștiente a maselor la viața economică, politică și socială, procesul neîntrerupt de dezvoltare â democrației socialiste, importanța deosebită pe care o capătă activitatea ideologică și educativă în dezvoltarea societății sporesc nemăsurat răspunderile ce revin partidului comunist.In condițiile- actuale, cînd realizarea conducerii științifice a devenit o problemă esențială în toate domeniile, se .pune cu deosebită stringență necesitatea perfecționării activității partidului. a formelor șl metodelor sale de muncă. Partidul nostru își realizează robi! de conducător în societate nu în mod declarativ, p.u prin metode - administrative, de comandă, ci prin
(Continuare la pag. a IlI-a)
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TEZELE
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PENTRU CONGRESUL AL X-LEA AL PARTIDULUI

. (Urmare din pag. a 2-a)linia sa ideologică și politică, creatoare, marxist-leninistă, prin activitatea politică și organizatorică intensă a organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile, prin munca desfășurată pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor, prin legătura strînsă cu clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, cu întregul popor, prin poziția înaintată și exemplul personal al^comuniștilor în eforturile consacrate înfăptuirii programului partidului.în calitate de partid de guvernămînt, Partidului Comunist Român ii revine răspunderea de a stabili direcțiile de dezvoltare în perspectivă a țării, de a conduce în mod conștient procesul complex și multilateral al construcției socialiste. Mili- tînd pentru tot ce e nou și înaintat în gîndirea social-politică și practica construirii socialismului, partidul va stimula cu toată forța activitatea creatoare, spiritul novator al maselor, va sprijini și încuraja tot ceea ce este mai valoros, mai progresist în societatea noastră, îndeplinindu-și astfel rolul de motor alăntregii dezvoltări sociale.îndeplinirea rolului conducător al partidului presupune în primul rînd perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid, cărora le revine obligația să studieze și să cunoască amănunțit situația din domeniile de activitate în care lucrează, să asigure în cunoștință de cauză îndrumarea calificată, specifică fiecărui sector, să hotărască în lumina politicii partidului de sine stătător asupra soluțiilor concrete pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Se va acorda și în viitor o atenție deosebită promovării muncii colective, adoptării unor modalități eficiente de control al îndeplinirii sarcinilor, atragerii țnembrilbr comitetelor de partid, a activului obștesc și a celor mai buni specialiști la elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor.în etapa actuală, cînd partidul reunește în rîndurile sale 14 la sută din populația majoră a țării, accentul principal trebuie pus pe înarmarea politico-ideologică a tuturor comuniștilor, pe însușirea aprofundată de către aceștia a politicii partidului, 'a învățăturii marxist-leniniste, pe ridicarea calificării profesionale, lărgirea orizontului de cultură generală și dezvoltarea calităților lor moral-politice. Fiecare membru de partid trebuie să fie un militant activ pentru înfăptuirea politicii partidului, un exemplu de conștiinciozitate și devotament în îndeplinirea îndatoririlor profesionale și obștești, în respectarea normelor și legilor societății. In felul acesta, fiecare organizație de partid va putea să se manifeste ca adevărată forță dinamică a colectivului în care își desfășoară activitatea.Și in viitor vor fi primiți în partid muncitori, țărani, intelectuali,' cu o temeinică pregătire profesională, politică și culturală, care dau dovadă de înaltă conduită morală și se disting în activitatea pentru înfăptuirea politicii partidului.Continuîndu-se cursul imprimat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, direcțiile principale ale dezvoltării vieții interne de partid vor fi și în viitor adîncirea contimiă a democrației și întărirea disciplinei de partid, stimularea inițiativei creatoare a tuturor organizațiilor și membrilor pârtîduluî, manifestarea din plin a aptitudinilor organizatorice, politice și profesionale ale tuturor comuniștilor.In activitatea organelor și organizațiilor de partid trebuie
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII IDEOLOGICE

Partidul Comunist Komân pornește in întreaga sa activitate de la considerentul că făurirea și dezvoltarea noii orinduiri este un proces conștient; bazat pe-cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării.sociale, pe aplicarea creatoare a principiilor marxist- leniniste: corespunzător particularităților și condițiilor interne și internaționale, specifice fiecărei etape.Congresul al IX-lea a dat un puternic impuls muncii ideologice a partidului, activității teoretice și gîndirii social-politice din țara noastră. Comitetul Central a consacrat o însemnată parte a eforturilor sale generalizării experienței acumulate de partidul și poporul nostru in construcția socialistă, elaborării problemelor teoretice ale actualei etape de dezvoltare și a di- recțiilor' de acțiune în diferitele domenii ale vieții economice și social-pMitîce ; a fost stimulată gîndirea creatoare, activitatea politică în toafe sectoarele. Aprofundînd din punct de vedere teoretic'problemele legate de căile perfecționării organizării societății, a relațiilor de producție, a vieții social-politice din țara noastră, Partidul Comunist Român își aduce totodată contribuția fa îmbogățirea gîndirii marxist-leniniste contemporane, a tezaurului comun al teoriei și experienței revoluționare a mișcării comuniste și muncitorești.Pe măsură ce problemele construcției socialiste devin tot mai complexe, se impune dezvoltarea activității de investigare științifică a noilor procese sociale, a căilor de soluționare a diferitelor probleme — economice, sociale, politice, ideologice — ale mersului nostru înainte. Științele sociale și umaniste trebuie să contribuie în acest sens, în tot mai mare măsură. Ia analiza și elucidarea diferitelor aspecte ale vieții sociale actuale, la conturarea liniilor de perspectivă ale societății noastre, ale evoluției întregii opere de edificare socialistă a țării.Cercetarea economică trebuie să abordeze mai amplu problemele teoretice și practice ale politicii noastre economice, ale dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, ale perfecționării formelor și metodelor de conducere economică,,să contribuie la dezvoltare# bazelor științifice ale economiei politice a socialismului. Cercetarea filozofică trebuie să se orienteze spre o profundă abordare teoretică a problemelor statului, națiunii și democrației socialiste, ale umanismului, eticii și dezvoltării personalității în orînduirea nouă, a implicațiilor filozofice ale noilor descoperiri ale științei contemporane. Filozofia noastră trebuie să fie mai activ prezentă — afirmînd principiile materialismului dialectic și istoric — in marile confruntări de idei ale lumii de azi. Se impune, de asemenea, îmbunătățirea activității în domeniul cercetării istorice, dezvoltînd și lărgind, de pe pozițiile concepției marxist-leniniste, studiul istoriei patriei noastre, a partidului comunist, a mișcării democratice și revoluționare. O mai mare extindere trebuie să cunoască cercetarea sociologică, contribuind la efortul de perfecționare a relațiilor sociale, la cunoașterea și dirijaraa conștientă a fenomenelor politice, demografice, etice ale'societății noastre.Corespunzător sarcinilor mari ce revin muncii ideologice se va înfăptui reorganizarea și îmbunătățirea activității de cercetare în domeniul științelor sociale, a îndrumării" de partid a acestui domeniu, asigurînd legătura sa~ mai strînsă cu realitatea socială, cu cerințele dezvoltării societății și ale progresului științific actual.Pentru dezvoltarea gîndirii creatoare, a spiritului novator în teorie, partidul nostru va intensifica și extinde dezbaterile ideologice, confruntarea de opinii, schimbul de idei. Rigoarea teoretică, exigența ideologică — absolut indispensabile în condițiile societății noastre — nu exclud ci, dimpotrivă, presupun dialogul, confruntarea liberă a părerilor, în spirit științific — singura cale de clarificare a problemelor, de reliefare a adevărului, de afirmare a, pozițiilor și ideilor avansate.Aceasta nu înseamnă, desigur, a lăsa ca activitatea ideologică, cercetarea în domeniul științelor sociale să se desfășoare de la sine. Partidul va acorda și în viitor toată atenția creșterii combativității ideologice împotriva concepțiilor retrograde, idealiste, mistice, a curentelor de idei neștiințifice care vin în contradicție cu progresul neîntrerupt al cunoașterii umane, promovării active a concepției marxist-leniniste, a idealurilor comuniste.In orînduirea noastră, ideologia dominantă este ideologia clasei muncitoare, concepția ei despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric. Această ideologie trebuie să stea Ia baza întregii activități spirituale desfășurate de toți factorii de stat, sociali și obștești — școală, instituțiile de cultură, știință și artă, mijloacele de informare în masă. îndatorirea comuniștilor care activează în diferitele sectoare ale frontului ideologic este de a milita neslăbit pentru afirmarea convingătoare a pozițiilor partidului nostru, a ideologiei sale. Numai bazîndu-se pe o temeinică pregătire științifică și culturală, membrii de partid pot asigura creșterea forței de atracție a ideilor comunismului, pot influența gîndirea și conștiința oamenilor, pot contribui la afirmarea noului, a tot ceea ce este înaintat în gîndirea și viața societății. . ,.O atenție deosebită 'trebuie să se acorde și în viitor cu- 

dezvoltat climatul prielnic dezbaterilor creatoare, astfel ca fiecare comunist să-și poată exprima deschis opinia asupra problemelor puse în discuție, ca hotărîrile ce se iau să fie rodul gîndirii și înțelepciunii colective.Una din garanțiile principale ale dezvoltării vieții de partid într-un spirit profund democratic și principial este folosirea pe scară largă a criticii și autocriticii. Neajunsurile și dificultățile care stau în calea mersului' nostru înainte au fost în repetate rînduri analizate și criticate de partidul nostru. Conducerea partidului înfățișează deschis lipsurile, le discută cu poporul, pornind de la convingerea că numai în acest fel pot fi reliefate cauzele care le generează și se poate asigura înlăturarea lor. Partidul a subliniat în repetate rînduri că în diferite sectoare de activitate se mențin neajunsuri și rămîneri în urmă, că nu peste tot sînt combătute cu suficientă fermitate manifestările de inerție, lipsa de inițiativă și răspundere în îndeplinirea sarcinilor. Partidul promovează un spirit combativ în toate domeniile construcției socialiste, acționează pentru înlăturarea practicilor învechite, a mentalităților anchilozate, mobilizează toate forțele societății pentru promovarea noului și asigurarea progresului multilateral, necontenit al patriei. Este de datoria organelor și organizațiilor de partid să combată orice tendință de automulțumire, de îngîmfare și paradă, să adopte o atitiffiine hotărîtă împotriva oricărei încercări de înăbușire a criticii constructive, de intimidare a celor care semnalează lipsuri și neajunsuri în munca noastră, să stimuleze pe toate căile responsabilitatea și exigența tuturor comuniștilor pentru bunul mers al întregii activități sociale.Adîncirea continuă a democrației în viața și activitatea partidului se îmbină armonios cu întărirea disciplinei liber consimțite. Orice membru de partid trebuie să militeze neobosit pentru îndeplinirea sarcinilor construcției socialiste în domeniul său de activitate, să vegheze la înfăptuirea neabătută a liniei politice și a hotărîrilor partidului; aceasta este o condiție primordială a întăririi capacității de luptă a partidului nostru. Respectarea disciplinei de partid, d liniei politice și a hotărîrilor partidului este o îndatorire fundamentală a fiecărui comunist, indiferent de funcția ce o deține, un factor esențial pentru asigurarea unității de acțiune a întregului nostru partid.O atenție deosebită se va acorda în continuare muncii de selecționare, creștere și promovare a cadrelor. Organele și organizațiile de partid vor asigura ca și în viitor să fie promovate cadre ,:u temeinică pregătire ideologică și politică, cu înaltă competență profesională și calități deosebite în munca de conducere, care au dovedit prin, fapte pasiune revoluționară, exigență și responsabilitate față de sarcinile Încredințate de partid și popor. Cadrele de partid trebuie să fie ajutate în mai mare măsură să învețe știința și arta conducerii, să-și perfecționeze continuu stilul și metodele de muncă.Pentru a oglindi mai bine creșterea rolului conducător al partidului în societate, sporirea atribuțiilor organelor și organizațiilor de partid, întărirea și dezvoltarea democrației interne și disciplinei de partid, schimbările ce au survenit în structura organizatorică, se vor aduce îmbunătățiri corespunzătoare Statutului partidului, care vor fi examinate și aprobate de Congres.

noașterii aprofundate de către toți comuniștii a liniei politice a partidului nostru, a hotărîrilor de partid și de stat, a poziției Partidului Comunist Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești și ale situației internaționale.O latură esențială a rolului conducător pe care partidul îl îndeplinește in societate este formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Acest proces complex de transformare a gîndirii și vieții spirituale a oamenilor impune intensificarea în viitor a activității politico-ideologice, promovarea tot mai activă a principiilor etice ale comunismului, cultivarea atitudinii socialiste față de muncă și avutul obștesc, a respectului față de legalitatea socialistă, a cinstei, dreptății și echității sociale.O atenție sporită va trebui acordată educării tineretului în spiritul concepției științifice, materialiste despre lume, al idealurilor de viață comuniste, al devotamentului față de partid, al dragostei față de patria socialistă. Școala, familia, Uniunea Tineretului Comunist, instituțiile de artă și cultură, toate organismele sociale și obștești trebuie să-și facă o nobilă misiune din educarea tinerei generații, care este chemată să ducă mai departe făclia progresului social pe pămîntul patriei noastre.Partidul nostru va cultiva și în viitor in rîndul întregului popor patriotismul socialist — factor generator de înalte valori politice și morale, de vitalizare a energiilor națiunii — hotărirea de a-și apăra cuceririle revoluționare. Partidul nostru educă în același timp masele în spiritul internaționalismului socialist; în condițiile socialismului, dragostea față de patrie se îmbină în mod armonios cu solidaritatea față de celelalte popoare, cu atitudinea internaționalistă față de lupta proletariatului de pretutindeni, a forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume.Ridicarea nivelului ideologic al maselor impune perfecționarea activității de propagandă, a muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid, îmbunătățirea învăță- mîntului politico-ideologic, a celorlalte mijloace de informare și influențare ideologică. Trebuie să se asigure înlăturarea din practica muncii de propagandă a tendinței de a transforma ideile vii ale marxismului în canoane, de a înlocui analiza științifică a fenomenelor actuale prin repetarea unor teze și formule stereotipe, prin citate și aprecieri simpliste.Datoria organizațiilor de partid este de a activiza opinia publică împotriva fenomenelor negative care contravin intereselor oamenilor muncii, normelor de relații specifice orînduirii noastre, principiilor etice ale socialismului.Presa, radioul, televiziunea sînt instrumente de mare valoare în promovarea ideilor înaintate, în informarea și formarea opiniei publice, in mobilizarea maselor la înfăptuirea obiectivelor politicii partidului și statului. Pentru a-și îndeplini misiunea de înaltă răspundere ce-i revine, presa trebuie să-și ridice nivelul de competență, înlăturînd diletantismul și superficialitatea, monotonia și șablonul, promovînd mai activ inițiativa, inventivitatea în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului nostru, dezvoltindu-și capacitatea de a reflecta cu profunzime și operativitate procesele și fenomenele actuale din viața societății noastre.Pentru progresul spiritual al societății o importanță deosebită au răspîndirea talorilor culturii naționale și universale în rîndul poporului, perfecționarea activității instituțiilor de artă și cultură, participarea activă a intelectualității la lărgirea orizontului de cunoștințe al tuturor oamenilor muncii. Școala, învățămîntul de toate gradele, care vor cunoaște o puternică dezvoltare pe baza Directivelor Comitetului Centra] al Partidului Comunist Român, vor îndeplini, de asemenea, și în viitor un rol de cea mai mare însemnătate în ridicarea gradului de civilizație și cultură al întregului nostru popor.Partidul și statul acordă o înaltă prețuire artei și literaturii — factori esențiali de cunoaștere și înrîurire a gîndirii și sensibilității umane — rolului lor în înfăptuirea progresului social, în ridicarea conștiinței socialiste și înnobilarea spirituală a oamenilor. Creația literar-artistică găsește astăzi, mai mult decît oricind, în realitatea dinamică, in continuă transformare și înnoire a vieții noastre socialiste, un inepuizabil teren de investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație. Introducerea in artă și literatură a acestui univers omenesc inedit pe care îl oferă socialismul, problemele fundamentale ale existenței omului în noua societate, constituie o condiție ho- tărîtoare a valorii și trăiniciei artei noastre. îndepărtarea de viață, încercarea de a o ignora duc pînă la urmă, inevitabil, la înstrăinarea artei de nobila sa menire, îi răpesc puterea de penetrație în conștiința maselor.Promovînd o politică deschisă spre cunoașterea și preluarea a tot ceea ce este valoros în cultura universală, partidul nostru consideră că făuritorilor de artă și literatură din țara noastră le revine datoria de a rămîne consecvent mesagerii spiritualității poporului nostru, exprimînd prin opere originale, autentice, specificul societății socialiste. In acest fel, el 

iși pet aduce o contribuție efectivă la afirmarea valorilor naționale în circuitul culturii mondiale.întreaga activitate ideologică și culturală trebuie să contribuie la mobilizarea activă a maselor la înfăptuirea progra-
ACTIVITATEA PExJste cunoscut faptul că după cel de-al doilea război mondial, in dezvoltarea societății, in viața poli^tă a lumii au avut loc profunde transformări revoluționare. Alături de Uniunea Sovietică, prima țară a socialismului, care timp de decenii a fost singurul stat al muncitorilor și țăranilor, intr-un număr de noi țări din Europa, Asia și America Latină a triumfat lupta revoluționară dusă de clasa muncitoare, de masele largi ale oamenilor muncii sub conducerea partidelor comuniste pentru răsturnarea exploatatorilor, pentru construirea societății socialiste- Astfel s-a creat sistemul socialist mondial — uriașă forță materială și politică a lumii contemporane — a cărui apariție pe arena mondială a dobîndit o importanță covîrșitoare pentru destinele omenirii. Un loc de mare însemnătate în viața internațională din perioada postbelică a avut victoria revoluției populare chineze, crearea marelui stat muncitoresc-țărănesc chinez de șapte sute de milioane de locuitori.învingi nd o serie de greutăți inerente uriașei opere pe care o înfăptuiesc, generate de condițiile în care și-au desfășurat și își desfășoară activitatea, popoarele din țările socialiste au obținut succese remarcabile în dezvoltarea forțelor de producție, a întregii economii naționale, în ridicarea nivelului de trai al maselor, în înflorirea științei și culturii, în consolidarea orînduirii socialiste și construirea comunismului. Aceste mari înfăptuiri, înregistrate în toate țările socialiste, au exercitat și exercită o puternică influență asupra conștiinței popoarelor, asupra evoluției societății contemporane, determinînd schimbarea continuă a raportului de forțe în favoarea socialismului, progresului social și păcii.în indisolubilă legătură cu politica internă de construire a noii orînduiri, politica externă a partidului și statului nostru exprimă înalta grijă și responsabilitate pentru interesele generale ale socialismului și păcii în lume. Există o legătură dialectică inseparabilă între activitatea internă și cea internațională a partidului nostru, între eforturile pentru edificarea socialismului în România și lupta sa pentru promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și progresului social.în lumina hotărîrilor Congresului al IX-lea, Comitetul Central, partidul și guvernul au desfășurat o largă activitate externă, pătrunsă de spirit internaționalist, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, pentru restabilirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale și cimentarea solidarității dintre toate forțele antiimpe- ri&liste. Totodată, România a extins relațiile cu alte țări, indiferent de orînduirea lor socială, militind cu consecvență pentru promovarea cauzei păcii, destinderii și securității internaționale. In această perioadă. Comitetul Central și Marea Adunare Națională au dezbătut liniile directoare ale politicii noastre externe, problemele majore ale vieții internaționale și au stabilit măsurile ce trebuie întreprinse pentru manifestarea tot mai activă a României pe plan mondial în lupta pentru socialism, pentru progres social, pentru pace și colaborare între popoare.Activitatea pe plan internațional a Partidului Comunist Român va avea și în viitor ca obiectiv esențial asigurarea condițiilor externe pentru desfășurarea nestingherită a operei pașnice de construcție socialistă în patria noastră, dezvoltarea și întărirea relațiilor politice și economice cu toate țările socialiste, creșterea aportului la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, solidaritatea cu toate forțele progresiste, antiimperialiste, cu toate țările iubitoare de pace, în lupta pentru crearea unui climat internațional de securitate, cooperare și încredere între popoare.Analiza proceselor și fenomenelor internaționale, a tendințelor dezvoltării societății contemporane evidențiază lărgirea și întărirea continuă a forțelor progresului și păcii, creșterea in- fluenței lor asupra cursului evenimentelor internaționale. Desigur. cercurile imperialiste reacționare, și în primul rînd imperialismul american, se străduiesc din răsputeri să oprească evoluția progresistă a societății pe drumul păcii, democrației și socialismului, căutînd să întrețină și să provoace încordare în lume, focare de disensiuni și conflicte armate, să încalce suveranitatea și independența aitor popoare. Viața demonstrează că atîta timp cît există imperialismul se menține pericolul unui nou război mondial. în zilele noastre însă, în apărarea păcii și civilizației se ridică uriașe forțe sociale și politice, care cresc continuu în amploare și combativitate și care se dovedesc capabile să zădărnicească planurile agresive ale imperialismului. Țările socialiste, clasa muncitoare internațională, mișcarea comunistă, tinerele state independente, popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului colonial, păturile mijlocii ale populației, țărănimea, intelectualitatea, organizațiile de femei, mișcările de tineret și studențești, partidele și cercurile politice democratice, oamenii politici realiști, păturile tot mai largi ale opiniei publice internaționale, profund interesate în desfășurarea unui curs pozitiv al vieții internaționale, sînt în măsură să asigure instaurarea unei păci trainice în întreaga lume, să deschidă noi căi de colaborare internațională și progres social. Raportul de forțe pe plan mondial este astăzi în favoarea forțelor antiimperialiste, ale păcii și progresului social. Tendințele tot mai puternice îndreptate spre destindere, spre colaborare, predomină în viața internațională contemporană și exercită o influență crescindâ asupra politicii statelor.Republica Socialistă România va promova în continuare o politică externă în centrul căreia se situează în mod statornic prietenia frățească, alianța și colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste. Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor acționa necontenit pentru extinderea și întărirea raporturilor politice, economice, tehnico-știin- țifice și culturale cu toate țările socialiste vecine — Uniunea Sovietică. Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria, cu celelalte țări socialiste europene — Albania, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană.*Polonia, cu țările socialiste de pe continentul asiatic — Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Populară Mongolă și Republica Democrată Vietnam, cu primul stat socialist de ds continentul american — Republica Cuba.Partidul și statul nostru vor milita și în viitor pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste. Este cunoscut că între țările socialiste se manifestă în prezent o serie de divergențe și deosebiri de păreri izvorite atit din diferențele obiective existente în condițiile concrete ale evoluției lor istorice, în nivelul economic si social la care au ajuns, precum și din nea- plicarea consecventă a principiilor care trebuie să guverneze raporturile dintre ele. Elementul esențial al asigurării unității îl constituie aplicarea strictă în relațiile dintre țările socialiste a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului so cialist. respectarea suveranității și independenței, neamestecului în treburile interne, egalitatea în drepturi, avantajul reciproc șî intr-ajutorarea tovărășească. înfăptuirea acestor principii conferă forță și trăinicie relațiilor dintre țările sistemului mondial socialist, este menită să ofere un model convingător și viabil de realizare în practică a idealurilor de libertate si independență care au însuflețit lupta popoarelor de-a lungul timpului, a dorinței lor de a trăi în pace, prietenie, în stimă și încredere reciprocă.înlăturînd cauzele asupririi și dominației unor popoare de către altele, socialismul creează bazele obiective ale apropierii și colaborării între națiuni suverane și egale în drepturi, posibilitatea îmbinării intereselor naționale și internaționale ale popoarelor. înflorirea tuturor națiunilor socialiste constituie o lege a dezvoltării sistemului socialist mondial, chezășia eres terii forței și influenței sale în lume.Dificultățile existente în relațiile dintre țările socialiste poț fi depășite prin întîlniri directe între conducerile de partid și de stat, prin abordarea sinceră și deschisă a problemelor litigioase, prin manifestarea dorinței de a discuta în spirit de stimă și respect reciproc, căutînd cu răbdare și perseverență posibilitățile de a ajunge la acord și înțelegere^ la poziții si puncte de vedere reciproc acceptabile, manifestând receptivita te față de opinia fiecărei părți.Este necesar să se folosească toate căile și posibilitățile pentru depășirea situațiilor de încordare existente între unele state socialiste.Ne provoacă o profundă îngrijorare și mîhnire incidentele

mului partidului nostru de înflorire multilaterală a patriei, la dezvoltarea conștiinței socialiste și promovarea trăsăturilor politico-morale" înaintate, specifice omului nou al societății socialiste.
PLAN EXTERNdintre cele două mari țări socialiste Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză. Poporul nostru a înregistrat cu satisfacție faptul că în declarații oficiale guvernele celor două țări s-au pronunțat pentru întîlniri bilaterale și discuții în vederea reglementării conflictelor. După părerea noastră, calea tratativelor pașnice este singura menită să asigure reglementarea chestiunilor litigioase dintre cele două țări, evitarea oricăror acțiuni de natură să agraveze încordarea, permițînd reinstaurarea încrederii reciproce.In ’societatea contemporană, în care clasa muncitoare, în frunte cu partidele comuniste și muncitorești, joacă un rol tot mai important în întreaga dezvoltare socială, unitatea mișcării comuniste și muncitorești constituie o cerință supremă a zilelor noastre. în acest spirit, Partidul Comunist Român va dezvolta și în viitor relații de strînsă colaborare tovărășească cu toate^ partidele comuniste și muncitorești și va acționa neabătut, în mod stăruitor, pentru întărirea solidarității internaționale, pentru depășirea actualelor dificultăți și normalizarea relațiilor dintre partidele frățești.Marea diversitate de condiții și particularitățile specifice în care activează partidele comuniste determină în mod firesc interpretări diferite ale unor evenimente actuale, moduri diferențiate de abordare tactică și strategică a luptei revoluționare in etapa actuală. Partidul Comunist Român consideră că deosebirile de păreri nu trebuie să afecteze bunele relații și colaborarea între partide, nu trebuie să se transforme în surse de animozitate și tensiune. Relațiile dintre partide trebuie să se întemeieze pe încredere și respect raclproc, pe principiile internaționalismului proletar, pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine-stătător linia politică, aplicînd creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete în care își desfășoară activitateaPartidul nostru consideră că ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești este mai presus și mai puternic decit divergențele actuale, că acestea sînt trecătoare și că există baze obiective ca unitatea mișcării comuniste și muncitorești să triumfe, în interesul luptei revoluționare a clasei muncitoare din toate țările. întărindu-și unitatea- mișcarea comunistă și muncitorească își va putea realiza rolul de forță socială de avangardă în dezvoltarea societății contemporane, în lupta pentru pace și socialism.Realizarea unui curs spre destindere și cooperare în viața internațională, înlăturarea obstacolelor ridicate de cercurile imperialiste în calea însănătoșirii relațiilor internaționale pot fi asigurate prin acțiunea unită și hotărîtă a tuturor forțelor care militează în direcția dezvoltării progresiste a lumii contemporane. De o mare însemnătate în aceasta direcție este intensificarea legăturilor partidelor comuniste și muncitorești cu celelalte detașamente ale clasei muncitoare, cu partidele socialiste, cu organizațiile sindicale, cu toate organizațiile democratice și progresiste.Partidul și guvernul țării noastre au militat și vor milita pentru întărirea solidarității active și a colaborării cu țările si popoarele care luptă împotriva dominației imperialiste, sprijinind eforturile lor pentru apărarea independenței naționale, pentru progres economic și social, pentru afirmarea lor pe arena vieții internaționale.Partidul Comunist Român și guvernul țării noastre vor 'promova consecvent o politică îndreptată spre îmbunătățirea continuă a climatului internațional» spre dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoare. România socialistă dezvoltă relații cu’ toate țările, indiferent de orînduirea lor social-politicâ, pe bază respectului independenței și suveranității naționale, a principiilor neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc. Așezarea relațiilor dintre toate statele pe temelia acestor principii, care se afirmă tot mai mult în viața internațională, a devenit o necesitate obiectivă a evoluției lumii contemporane, o condiție a păcii și securității. Țara noastră a promovat și va promova activ aceste principii, c.a singura bază acceptabilă de dezvoltare a raporturilor normale între state.Politicii de încordare popoarele trebuie să-i opună o politică rațională, constructivă, orientată permanent spre intensificarea colaborării între state și soluționarea prin tratative a problemelor litigioase. La această operă, toate țările, mari și mici, indiferent de potențialul lor, sînt chemate să-și aducă contribuția activă prin inițiative și acțiuni practice menite să creeze un climat favorabil soluționării problemelor de care depind pacea și securitatea popoarelor.Țara noastră acordă un loc de primă însemnătate realizării securității în Europa, instaurării în această regiune a unei atmosfere de încredere și a unor relații de bună vecinătate, de conviețuire pașnică și de largă cooperare între toate statele, înfăptuirii principiilor cuprinse în Declarația de la București și în recentul Apel de la Budapesta ale țărilor socialiste membre ale Tratatului de la Varșovia.Republica Socialistă România depune o intensă activitate pentru convocarea unei conferințe europene în problemele securității și colaborării pe continent, menită să constituie un moment de importanță majoră pe drumul normalizării relațiilor între state, în rezolvarea problemelor ramase în suspensie și crearea unui sistem de securitate europeană.Problema securității europene își poate găsi soluționarea pornindu-se de la realitățile obiective statornicite după cel de-al doilea război mondial, de la recunoașterea existenței celor două state germane și a actualelor frontiere din Europa. O contribuție deosebită la cauza destinderii și securității europene ar aduce adoptarea unor măsuri de dezarmare, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile altor state în granițele lor naționale, lichidarea bazelor militare străine, desființarea NATO și, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, încetarea oricăror demonstrații de forță.România va milita șî în viitor pentru îmbunătățirea atmosferei politice, instaurarea unor relații de colaborare și bună vecinătate în Balcani, considerînd aceasta o contribuție importantă la consolidarea păcii și întărirea securității în Europa și în întreaga lume.Partidul și statul nostru se pronunță pentru înlăturarea neîntîrziată a surselor de tensiune și conflicte, împotriva acțiunilor agresive și a politicii de forță promovate de cercurile imperialiste. Țara noastră este pe deplin solidară cu lupta eroică a poporului vietnamez, căruia îi acordă întregul său sprijin, se pronunță cu hotărîre pentru încetarea războiului și retragerea trupelor Statelor Unite și ale aliaților săi din Vietnam, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară.Ca membră a Organizației Națiunilor Unite, România ia parte la activitatea acestei organizații îndreptate spre destindere, cooperare și pace în lume, se pronunță pentru universalitatea O.N.U., pentru sporirea rolului ei în viața politică mondială, în respectarea principiilor dreptului internațional.Partidul și statul nostru vor continua să desfășoare o intensă activitate internaționala, manifestîndu-se și în viitor ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești, al forțelor antiimperialiste contemporane, al luptei pentru pace și securitate, pentru promovarea destinderii și colaborării între popoare.

★Comitetul Central al ’ Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că organizațiile partidului nostru, totî comuniștii și cetățenii patriei vor dezbate în mod aprofundat tezele Comitetului Central pentru cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, adueîndu-și contribuția la stabilirea principalelor direcții și sarcini pentru o nouă perioadă de muncă rodnică a poporului, de realizări mărețe ale societății noastre socialiste. Fără îndoială că dezbaterea acestui document va determina un nou și puternic avînt în întreaga viață politică și socială a patriei, în munca pentru înfăptuirea planului de stat pe acest an, că întregul popor va întîmpina Congresul al X-lea cu noi succese în lupta pentru ridicarea materială și spirituală a patriei, pentru creșterea bunăstării oamenilor muncii, pentru edificarea deplină a socialismului în România.
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al copilăriei
continent

. FL ROȘOGA

Miraculosul

Exiltâ O st eeU trei luM >C 2*0 CÎRO 
d« n'k ala core prte ei

oporfine moi muh riad! cele c w v-> 
torului. Etto z»vo de 1 lv*ue. Z«vO 
Ziua în care hoecre *o< mo

câ. de a fi fw? oc-r*
fost copu. Putem prnri. dec. o trvaxâ 
fkXKt CV COr. ffrmd « prwwn
teu o nova .’'terp4aneto»-o 
dui, deicooennd lumea, ere •'d-o d -» 
chipul >i aw^ânorea ncastrA, e>a Cw— <OOB 
Gecore cep»l, pentru eâ kimoo ocxre fi doc» 
perifâ de Io kvceput loco o da»â, f *^ca o 
do«â, pentru câ Brd^cuș» oveo drepiaw «pu- 
nlnd cd „atunci ciad ry r*o« tlnftpr* >-
teomnâ câ om murd de S*q«* pârea iiMâ
câ, așo sflnd lucruote. Zma cop». u« etlo mc. 
muN o zi a oamenilor mort. $< poate câ ața v 
e«te. Cre >î-er putea închipui o zi o cop&rfu» 
fdrâ acea bucurie inexpr —a earn
In ziua oceosto, î|i Imbrocâ fet^ in*r-o rodw- 
fâ nouO, neapârct cea mat frumoase roc»» *a 
pentru ceo mai frumoosâ feMd din lume, sau 
Mrd oc«j gravitate aparte o tefâlui care, te
șind Io piimbore In porc, discuM bârbâtefte.

te b b o* a W 
tari* k aottd rteî-

H r* «â ta

REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE IN 
ELABORAREA LUCRĂRILOR DE SINTEZĂ 

ASUPRA ARTELOR ROMÂNEȘTI
* < n ■ • >r —

Fără a se stabili ordonări ex
prese ori ierarhii, se poate afir
ma că pentru edificarea sinte
zelor e nevoie de numeroase 
analize ale operelor și momen
telor fundamentale din istoria 
unei arte. Nouă ne lipsesc însă 
cercetările sistematice ale par
ticulelor și ne prisosesc, cîteo- 
dată. relatările verbioase asu
pra întregului. Tocmai de aceea 
teatrologia de pildă, știința des
pre teatru ca ramură indepen
dentă. se constituie cu anevoin- 
tă. aflindu-se încă intr-un sta
diu magmatic. E. desigur, un 
proces complex, acela al ela
borării sintezelor (care nu pot 
fi. însă, niciodată exhaustive și 
definitive) : e. firesc, nevoie de 
cadre competente, o politică 
editorială avizată si suplă, un 
examen critic continuu al re
zultatelor. Dar tot atît de nece
sară e învingerea unor preju
decăți inhibitorii : a minimali
zării fișei, documentului, stu
diului pe detaliu, elaborării bio
grafiilor și cronologiilor ; dis
prețul tacit pentru catagrafie- 
rea valorilor, pentru bibliogra- 
fiere. pentru inventarierea ele
mentară ; rezistența negusto
rească nefericită față de lucră
rile de teorie, istorie si tehnică 
a artei, socotite nerentabile, 
nevand abile — atitudine care 
poate aduce prejudicii catastro
fale 
ral : 
cum 
spre
prindere care nasc un fel 
curioase 
te — ce ar putea fi numite 
^lobalologia si generalities.
. prin eforturi diverse. între-

unui întreg teritoriu cultu- 
orientarea studenților țxre- 
și a tinerilor cercetători 
fastidioase lucrări de cu- 

de
supradiscîpline moar- 

ce ar putea fi

Subliniind importanța și măre
ția lucrărilor ce se execută în 
scopul irigării celei nui secetoase 
zone a țării — sudul Dobrogei. 
arătam cl nd va intr-un reporta; 
că, la Cernavodă, Dunărea se va 
despărți de._ Jiu ți Arge^ luate 
la un loc. Apa lcr, incredințată 
pînă acum, dnpă un ritual mile
nar bătrinnlm Dazmbni. va fi 
dirijată (de faf^ pe riferva zeci 
de raui de hectare a și fort dxr> 
ptă) spre czmpn tehnyiiJ 
prin acri ’le amk

■d Can- 
tta ctam

trebuind să împingă. în fiecare 
minut, apa piuă la 120 metri al
titudine pentru a depăși pragul 
dealurilor MurfatlaniluL iar ca
nalele, străbătind terenuri de di
verse structuri, vor măsura circa 
două mii de idlometrL

Prezenta apei h comanda o- 
mulm va detennina modificări 
structurata in biografia eeonaraâ- 
c* a DobroeeL- De fapt, ancie-

ce ale țării ne solicită ca această 
lucrare, inițial eșalonată pină la 
sfîrșitul lui 1971, s-o încheiem 
mai devreme. Devansul trebuie 
să-l realizăm în 1969, etnd va 
trebui să încheiem lucrările de 
amenajare a sistemului Mircea 
Vodă încă din luna iunie, iar 
alte zece incinte să le pregătim 
pentru probele tehnologice ce se 
vor efectua in primăvara vii
toare. Trebuie să încheiem lucră
rile la cinci stații de pompare, sd 
asigurăm... cale liberă apei pe 
canalul de aducțiune ți prima 
treime din rețeaua de canale prin
cipale.

Anul hotărftor a fost precedat 
de o cheltuire de eforturi deose
bite- Se muncește zi și noapte.

In». GH. FEf'lORU

siile ce le vor reprezenta evî- 
dențiații, un 
printre cei 
vor impune scrierea numelui cu 
majuscule se vor număra și mulți _un șantie^ei au fost repartizați 
dintre tinerii care s-atr înrolat «r lucreze"— în funcție de preo

cuparea manifestată pentru o me
serie sau alta — pe lingă cei mal 
destoinici muncitori. Zilnic, pe fi
șe speciale se ține evidenta 
muncii depuse. Tinerii cuprinși 
în șantierele permanente patrona
te de U.T.C. se califică, la locu1 
de muncă, în meseriile de fierar 
betonist, draglinist, buldozerist, 
zidar, electrician și în alte mese
rii ce le vor putea practica țt 
după intrarea în funcțiune a sis
temului. Retribuția se face fn 
funcție de volumul lucrărilor e- 
fecttiate. In orice caz, cîștigul 
mediu pentru cei harnici nu sca
de sub 1 500 lei.

— Tocmai pentru 9 ușura ac
tivitatea de pregătire într-o me
serie a tinerilor — a intervenit 
tov. Ion Popescu — recrutarea 
acestora s-a făcut îndeosebi din 
cadrul cooperativelor agricole cu
prinse în sistem.

Prin sistemul de irigare Cara- 
su, Dunărea va pulsa viață în Do- 
brogea de sud, delerminlnd 
creșteri însemnate de "producție 
pe mai bine de 174 000 hectare. 
Adăugind entuziasmul șl hărnicia 
lor tehnicii modeme folosită, oa
menii taie drumul cel nou al 
apei... Anul acesta, suprafața iri
gată în această zona va ajunge 
la 48 000 hectare, anul viitor alte 
aproape optzeci de mii de hecta
re vor putea primi Ia comanda 
omului apa, iar în 1971 printr-o 
simplă apăsare de buton în sta
ția dispecer, ploaia artificială va 
cădea la Topraisar sau Negru 
Vodă, la Peștera sau Murfatlar, 
în oricare — sau în toate deoda
tă — dintre cele aproape o sută 
de unități cuprinse în sistemul dfl 
irigare Carasu.

lucru e cert :
ale căror fapte

varășului inginer IO5J SARARU» 
directorul T.C.I.F. Constanța.

— Pentru că majoritatea celor 
•ce stnt cuprinși in brigăzile de 
tineret vin pentru prima dată pe

sau se vor înrola în rîndul con
structorilor de pe șantier.

— Sistemul de irigații Carasu 
— ne spunea tovarășul ION PO
PESCU, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
U.T.C. — e unul din șantierele 
pe care tineretul are posibilitatea 
să-și arate elanul, pasiunea 
pentru afirmare Și setea de a în
văța. Efortul se măsoară în 
volumul muncii, în realizările 
dobindite, iar setea de înoățâ-

Sistemul de irigații
C AR AS V

Și, tn această încordare de efor
turi, se evidențiază tineri ca : Ilie 
Alexe și Constantin Chivu, Io
sif Pall, Gheorghe Rotz și Fran
chise Pop, Nicolae Paicu, Ștefan 
Bolea și Mihai Grigoraș, Alexan
dru Comeanu și Constantin Se- 
reș — aproape toți debutanți, cu 
doi ani în urmă, pe acest șantier. 
La sfîrșitu! acestui 1&69 — an 
considerat hotărltor pentru ritmul 
lucrărilor pe șantierul importantu
lui obiectiv al agriculturii noastre 
— panoul de onoare va fi com
pletat cu multe alte nume. Indi
ferent de număr, de profe-

se 
califică în meseriile oferite de 
șantier, în cele determinate de 
exploatarea sistemului. La înce
putul acestei luni, s-au inaugurat 
cele două șantiere naționale ale 
tineretului — Poarta Albă ți 
Castelu, iar în iulie vor fi des
chise alte cîteva tabere ce vot 
cuprinde peste 1000 tineri.

— Cum se lucrează pe aceste 
șantiere ? în co meserii se pre
gătesc tinerii ? Ce cîștig reali
zează ?

Am adresat aceste întrebări to-

tură prin numărul celor ce 
califică în meseriile

WHITMAN
POETUL
DEMOCRAȚIEI

Wa* Wfr—, de b
• etowa wte w
ataal 150 de ibl Iar ta sote 
„Note pe.utia amiennte dea- 
pre refipe" sene :

«Era au acnu immiri f Văd 
clădirile bisericilor. / Eu dacă 
ridic hu Dumnezeu I o bise
rică. trebuie să fie / o bise
rică pentru bărbați fi femei. 
Dacă aț scrie imnuri, ar fi f 
toate pentru bărbați ți fe
mei. / De-aș deveni un cre
dincios, l aț crede în bărbați 
ți femei".

Ezra Pound, care înainte 
de război avusese o orien- 
tare de dreapta, zice despre 
poetul democrației — căci 
asta a fost Whitman — că 
„Este desgustător. Este o pi-

MIHA! BENIUC

lui Ezra 
solitară. Au

♦ <

pra racoiii românești de inter
pretare. care Ui are trăsăturile 
«ale distinctive în contextul eu 
"O»!» tta odinioari și de azi. 

nn există nici o lucrare despre 
regia noasiri teatrală, care se 
•afirmă strălucit în peisajul na
tional si In lume. Evident, o 
bihliocraSe teatrali generală 
si riteva antologii Ide drama 
turcie, de teorie a dramei, de 
eatetică teatrali) sini instru
mente de prim ordin a!e unei 
investigații științifice și nu are 
*1 trine să Ie tacă decît noi. 
acum, aici. Acest instrumentar 
se cere neapărat completat cu 
traducerile unor lucrări străine 
de prima mină, vizi nd de z vol 
tarea generală a artei teatrale

îndrăzneala de a începe
toriei teatrului universal (pro
fesorul Octav Gheorghiu), cer
cetări teoretice asupra teatru
lui universal modern si a in
terferențelor sale cu cultura ro
mânească semnate de Mihnea 
Gheorghiu. Andrei Băleanu, 
B. Elvîn Horia Deleanu, Ileana 
Berlogea. Silvia Cu cu ; un tra
tat de istorie a teatrului româ
nesc. întocmit la institutul de 
resort al Academiei de către 
un colectiv condus de Simioa 
Alterescu (n-a apărut. Insă, de- 
cît volumul I). o culegere alcă
tuită de loan Massoff. cu titlul 
„Teatrul românesc* — de fapt 
deocamdată, singurul corpus de 
documente de la începuturi 
pînă în secolul XIX ; un con
spect compact al dramei istori
ce românești $1 un curs de 
istorie a literaturii dramatice 
și spectacolului datorate lui 
Virgil Brădăteanu ; o schiță de 
istorie a teatrului românesc de 
păpuși : un număr de mono
grafii de amplitudini ?! profun
zimi felurite, iscălite de Florin

VkLENTIN SILVESTRU

Elvin) ri unul rraiaac.rit lui 
Brecht (Romul Munteanul. un 
studiu admirabil al lui Euxen 
Schileru despre scenografia 
noastră, o ipoteză cu privire '.a 
posibilitatea construirii unei 
teorii a personajului dramatic 
iPersaaaja] in teatru) a semna
tarului acestor rînduri ; dteva 
culegeri de articole șl cronici 
(Ion Manițiu. Dinu Săraru etc.), 
culegeri a căror însemnătate 
documentară nu e neglijabilă ; 
în sfîrșit. cărțile scrise de crea
tori. Intre care de o indiscuta
bil ă valoare sint amintirile Mă
riei Filotti. ale Luciei SUirdza- 
Bulandra, ale Iul Ion Manoieeeu 
si ale lui Vladimir Maximilian, 
precum șl subtilele opinii asu
pra teatrului în lumea de azi 
exprimate de Radu Beligan șl 
Al. Mirodan. Evident, dispunem 
Si de alte contribuții, răzlețe — 
numere tematice ale revistei

nescu-Ascanio și istoriile tea
trului din Muntenia, Moldo
ve. Oltenia. Transilvania. Ba
nat. (Burxda. Belador. Horia 
PMreacu Aurei Buteanu etc.) ; 
scrierile Iui Stefan Vrile&cd, 
Davila. Camil Petrescu. G.M. 
Zamfirescu. Victor Ion Popa, 
Tudor Vianu. Ion Sava. comple
tate cu opiniile despre teatru 
ale marilor cărturari pentru a 
se Butea configura o istorie a 
gîndiriî teatrale românești. Ne 
lipsește o istorie a literaturii 
dramatice românești, de la ori
gini plnă în prezent pentru pe
rioada de după primul război 
mondial neavînd la îndemlnă 
docil capitolele din istoria lite
raturii (Eugen Lovineseu. Geor
ge Călinescu). iar pentru epoca 
modernă tot ceea ce au consem
nat istoricii literari (Ovid 
Crohmălniceanu. D. Micu și 
N. Manolescu. Al. Pîru). N-avem 
nici o cercetare de sinteză asu-

Me pildă „Actorul : istoria unei 
arte" de Giovanni Calendoli. 
sau tratatul de regie al lui Leon 
Moussinac), momente constitu
tive ale teatrului modern („Mi
cul organon" al lui Brecht. 
„Teatrul absurdului" de Mar
tin Esslin. „Shakespeare, con
temporanul nostru" de Jan 
Kott) șl altele, al căror rol nu 
e numai direct funcțional ci și 
emulatlv.

Există un 
exact spus 
înfăptuirile
stltut de artă teatrală cu cate
dre de Istorie si teorie și o Fa
cultate de teatrologie — unde 
ar trebui să se publice toate 
cronicile. toate lucrările de 
doctorat, toate referatele sesiu
nilor științifice ; un Institut 
de istoria artei al Academiei 
cu o activitate încă prea res- 
trînsă si îngustă în rapo.rt cu 
singularitatea sa importantă : 
un Oficiu de documentare tea

aparat, sau mai 
un cadru, pentru 
așteptate î un In

trală — care nu s-a impus pînă 
acum prin 
public sau 
o secțiune 
Meridiane.
cu multă bunăvoință și tot atît 
de puțin spațiu editorial în 
realizarea unui volum de tipă
rituri cit de cit onest ; apar 
două publicații cu preocupări 
teoretice.

Deasupra acestui peisaj acci
dentat. cu oaze fertile și întin
se deserturi, ar trebui să stră
lucească o stea călăuzitoare, 
nn program alcătuit în consens 
de toți factorii implicați, 
tinîndu-se seama de toate 

* forțele existente, inclusiv de 
cele tinere și de cele din 
alte centre (în ultima vre
me au avut loc interesante ini
tiative în țară — de pildă s-au 
ori se organizează dezbateri 
teoretice la Brașov. Timișoara. 
Platra-Neamț. 
avîndu-se în 
necesităților.

E absolul inutil să se solicite, 
în această materie, un singur 
for : Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă sau consiliile 
editoriale (Editura pentru lite
ratură si cea pentru literatură 
universală avînd si ele unele 
preocupări merituoase în di
recția amintită). Asociația oa
menilor de artă, sau Institutul : 
pentru realizarea marilor sin
teze — fie ,că sînt înfăptuite de 
persoane ori de grupuri — e 
necesar un efort comun §1 con
centrat de gîndire sintetică. 
Drumul transformărilor ei în 
acțiune e lalonat de reuniuni 
colective și. dacă vreți, de o 
dezbatere permanentă. oare
cum instltuționalizată ca atare 
(sesiuni științifice. seminarii 
naționale. examenul periodic 
coQectiv al stadiului istoriogra
fiei si teatrologiei), călăuzite de 
interes științific fundamental, 
nu numai sub aură festivă și 
nu numai în condiții conjunctu
rale cu Inerentele congestii ga
zetărești șl erupții 
de zonă sordidă.

Cine $tie. poate 
atît de amplă luare 
a ziarului să sensibilizeze acele 
conștiințe eficace de care de
pinde întotdeauna inițiativa 
sau — cum îl plăcea Iul Horațiu 
să zică — îndrăzneala de a in- 
cepe.

nici o lucrare de uz 
măcar de uz intern ; 
de teatru în Editura 
care se străduiește

constanța) și 
vedere ordinea

cancaniere

că această 
de poziție

tală excesiv de neuseetîcâMa 
deși nu-i neagă măiestria 

• U*rtistTy“).
Mărturisirea 

Pound nu este
mai foșt critici care au spus 
că Fire de iarbă celebrează 
proletarii care fac lumea cu 
totul de nelocuit prin vulga
ritatea lor. Chiar de la în
ceput, cartea, cînd apăruse 
în 1855 doar cu primele 12 
poeme clin cele aproape 400 
care urmau s-o completeze, a 
fost primită în vîrfuri de ba
ionetă de presa timpului în 
S.U.A. Dar eă astăzi Whit
man este cel mai popular și 
mai citit poet din America, 
ba și unul din cei mai cu- 
noscuți ai lumii, încă este a- 
devărat. Cărțulia de vreo yO 
de pagini, scoasă de autor 
pe banii săi în 1 000 de e- 
xemplare, din care s-au vîn- 
dut vreo .30, sporită apoi de 
la o ediție la alta ca un bul
găr de zăpadă rostogolit, con
ținea atîta nou, o așa de ne- 
maiașteptată revoluționare a 
mijloacelor artistice și, mai 
ales, o așa de curajoasă îm
pingere a unor mari idei în 
CÎmpul poeziei, îneît eveni
mentul a echivalat, fără îndo
ială, cu un fenomen mutațio- 
nnl al genului literar în cau
ză.

Fire de iarba apare cam 
în aceiași ani cu Les Fleurs 
du Mal a lui Baudelaire și cu 
culegerea poeziei populare 
românești a lui 'Vasils’* Alec- 
sandri, nu mult după mișcă
rile revoluționare europene 
din 1848. Tustrei poeții șînt 
ram de aceeași >vîrstă prin 
1855. de 3fi de ani Whitman 
și Alecsandri, de 34 Baude
laire. Dar ce legătură, decît 
radicale deosebiri, ar putea 
găsi cineva între ei, poeți 
care probabil nici nu-și bă
nuiau reciproc existența și, în * 
orice caz, e greu de închi
puit că s-ar fi putut interesa 
imul de altul ? Și totuși, în 
sufletul fiecăruia din ei. deși 
nn la fel, a vibrat și răsunat 
anuf 1848. Fiecare din ei, în 
felul său, ponte fi considerat 
deschizător de drumuri. A- 
lecsandri, părinte al literatu
rii române contemporane și 
dezvăluitorul geniului poetic 

avut o
pentru 
a lite- 
Baude- 
părinte

al poporului nostru, a 
contribuție hotărîtoare 
dezvoltarea ulterioară 
relor *la noi în țară, 
lake este considerat 
al poeziei moderne și spirit 
al negației dinăuntru a cul
turii burgheze. Whitman în
truchipează Universalul, afir
mația forțelor progresiste ale 
omului, a dragostei nețărmu
rite pentru uman, cum nu vom 
tntîlni decît mai țtrziu, la ci> 
Gorld. "bunăoară. Nu e ne
voie de excesiyă uw-sUițacița
țe pentru a vedea în opera

fiecăruia din cei trei o expre
sie majoră a artei timpului 
lor, cu toate deosebirile struc
turale ale geniului lor. Opera 
lui Whitman este o afirma
ție a vieții care caută lumi
na în care binele 91 frumo
sul își contopesc radele.

Merită o supremă laudă a- 
'cesb american- carej cîntîn- 
du-se pe sine, cam" zice el» 
cînta libertatea, antisclava- 
gismul, democrația n eu for
țele ei desfășurate,11 realizata 
prin om într-o vastă perspec
tivă a viitorului. Cînfeoul său, 
nipînd eu orice prozodie cu
rentă, fără să se siiască de cu
vintele pe care alțif ar li 
ghețat sa și le închipuie 
vers . vreodată, se revarsă 
forța Niagarei, se |a la 
trecere cu rîurile mari alt! 
mericii, e un tumult volun
tar și, afectiv ca o avalanșă, 
ia proporții cosmice. Poetul 
însuși e un cosmos, un uni
vers în plină explozie. Simți 
că toată veșnicia s-a pus 
parcă în mișcare. „Jji totul e 
pcjftnV. dE^ocrațlJ căreia 
portul îi spime fenome“,
soția «nea.-K o.' poezie care 
copleșește și, deuftrte de a 
te simți apăsat de ea, simți 
cum te ridică pe o treapta 
superioară a conștiinței de

♦ * om, alături de tovarăși, cu 
care’-jmnfetftiJ se clădește a 
lume nouă. Iată :

„Vino, coi face indisolubil 
'.-continentull Voi face rasa 
Zcea mm splendidă / peste care 

a strălucit soarele, f Am «d 
.fac divine țări magnetice. J 
cu dragostea tovarășilor. I cu 
dragostea pe viață a tovară
șilor. f Voi planta camarade
ria groasă / ca arborii de-a 
lungul / tuturor riprilor Ame
rica, 1 Șt lingă țărmul ma
rilor ' lacuri, și peste toate 
pjeeriile, / Voi face orașe ne
despărțite cu brațele > une
le după grumazul altora. / 
Psin iubțrea tovarășilor, / Nu
mai prin iubirea tovarășilor. I 
Aceasta pentru t^ic din par
tea mea, f O. Democrație, să 
te f sluțesc pe. tine, ma 
femme 1 / Pentrfi tine, pen
tru tine fac să vibreze aces
te cintece*.

Ar putea să existe oameni 
ciudați cărora sa li se pară 
că a fi democrat nu mai e 
modem și, in consecință, că 
Whitman- nu--ci» ta, în zilele 
noastre, „omul Aodețn". De- 

.jho.șrația nu s» va demoda 
niciodată. Ea reprezintă a- 
cel drum în istorie pe care 
omenirea acum și-l constru
iește cu trudă și e drumul ci 
de perspectivă, singurul care 
o onorează. Whitman l-a in-

prin mă- 
xcUd sXj rtpiee dinamic ce 
coittu]uăj$ răsune pe înalțij 
pîTaȘtri Ynaî tari ca granitul 
ai eticii sale profund umani* 
tare, 1
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Concurs de creație muzicală in cinstea 
zilei de 23 August și a celui de al X-lea 

Congres al P. C. R.
In cinstea celei de a 25-a aniversări a Eliberării și al celui de 

al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, Uniunea Com
pozitorilor organizează un concurs intern avînd drept obiectiv 
stimularea creației membrilor săi pentru abordarea unor genuri 
de largă popularitate.

Concursul are două secțiuni :
1) , Cîntece de masă cu conținut patriotic avînd o structură cit 

mai simplă și larg accesibilă, destinate în special corurilor de 
amatori.

2) . Lucrări simfonice (uverturi, rapsodii, poeme simfonice) 
avînd o durată de 5 pînă Ia 10 minute, destinate orchestrelor 
profesioniste de nivel mediu sau orchestrelor de amatori.

• „Arhitectura populară vil- a 
cea ni", este tema simpozionu- W 
lui desfășurat la Hm. VÎIcea 
care a urmărit să evidențieze 
bogăția specificului arhitectu-
ral al acestei zone și posibili- 
tatea reluării celor mai valo
roase motive 
construcțiile 
numeroasele comunicări 
zentate 
titluri : 
VÎIcea" J „lunuri! pupuidid 
pe teritoriul județului1' ; „Meș
teri tîmplari, ' —
gravi" ; „Organizarea 
rulul vilcean" ; „Vaiuniivaren 
tradițiilor în arhitectura satu
lui contemporan" (prof. Coste» 
Marioniu).

• La Tirgovlște, străveche 
cetate de scaun a Tării Roml-

tradiționale în 
moderne. Dintre 
omunlcări pre- " 

am reținut cîteva 
„Istoricul județului

„Cultura populară A
1 iudețulul‘; ; „Meș- “ 

lemnari și zu- 
'zarea lnterio- 

„Valorificarea

„ZILELE EMINESCU"
Cu prilejul comemorării 

de ani de la moartea lui 
hali Emlnescu, in județul Boto
șani se vor organiza între 
13—15 iunie a.c. diverse mani
festări cultural-artistice sub 
denumirea generică de „Zilele 
Eminescu". La sărbătorire vor 
participa ca invitați poeți, pro
zatori, critici literari, cercetă
tori științifici, artiști plastici șl 
dramatici, cadre didactice, stu- 
denți și elevi din întreaga 
țară.

In prima zl el vor participa 
la sesiuni de comunicări știin
țifice și la un Simpozion pe 
tema „Viața și opera lui Mi- 
hall Emlnescu". în hoiut Tea
trului Dramatic din localitate 
va fi amenajată expoziția de 
acuarelă a pictorului Ion Mu- 
rarlu — „Locuri și ltlnerarll 
eminesciene". Seara, invitații 
vor viziona spectacolul de gală 
cu piesa „Emlnescu11 de Mircea 
Ștefănescu.

In ziua a doua, va fi deschi
să expoziția de carte privind 
viața și opera Iul Mlhail Eml-

a 80 
Ml-

neacu Invitații vor vizita de 
asemenea Muzeul memorial 
„Mlhail Eminescu" din Ipoteștl, 
după care în aceeași localitate 
va avea loc spectacolul „de 
sunet șl lumină „Eminescu".

In ziua a treia, o delegație de 
Intelectuali botoșenenl se va 
deplasa la București unde va 
depune coroane de flori Ia 
mormîntul lui Mihail Emines
cu, Iar în Botoșani va avea loc 
un recital de poezis la bustul 
marelui poet. După-amlază, va 
avea loc un spectacol susținui 
de participanții la Concursul 
de Interpretare a poeziei emi
nesciene, competiție care se va 
desfășura în aceleași zile șl va 
fi deschisă artiștilor amatori 
din întreaga tară. In încheiere, 
se cuvine menționat faptul că 
asemenea sărbătorire se preco
nizează să devină tradițională, 
prin organizarea ei eu regu
laritate în fiecare an.

MIRCEA NOVAC

„TEATRUL DE MIERCURI"

AZI IN
BUCUREȘTI

CAMPIONATE IE EUROPENE OE

tei Basarab și Vasile Lupu. 
Artiști amatori ai casei de cui- 
tură din localitate, în cos tu- 
me de epocă, au prezentat, cu

CORESPONDENȚII •
BOX

•O'

TRANSMIT:

GONG IN „EUROPENELE" DE BOX

DRUM BUN, BĂIEȚI! SORȚII
AU DECIS

DAN DEȘLIU

Au trecut mai bine de două 
Juni de cînd inițiativa organi
zației U.T.C. a Teatrului „Va
lea Jiului" din Petroșani, a 
rodit în spectacole variate, cu 
o largă audiție ia public.

După recitalurile de versuri 
din creația poeților Eminescu, 

-Tagore. Prevert, Ritsos — am 
vizionat zilele- trecute piesa 

Jntr-un act „Există nervi“ a 
Iui Marin Sorescu Ultima 
■„premieră" însâ a „Teatrului 
de miercuri" (a V-a) — „Iu
bitul meu fără nume" de S. 

- Andreescu șl T. Mănescu — 
a avut un caracter oarecum a-

parte fa ți de cele precedente, 
atit prin felul In care a fost 
concepută, ca un spectacol- 
lecturi, cit șl prin modul per
sonal și profund de interpre
tare al tinerilor actori Ruxan- 
dr» Petru și Mihai CBla. 1

Faptul că tiaeri! aAari ex
perimentează »ol si Interesan
te formule seenice dowadegto, 
o dată mai mult, pasiunea și 
seriozitatea cu care el înțeleg 
să se dăruiască artei pe care 
și-au ales-o.

CORVIN ALEXE

acest prilej, un program adec
vat (Mihail Vlad). m

• Mlcrocentnla ViJsan (în 
amonte de Vldraru) este. dup* 
Cumpenlța, a treia premieră a 
constructorilor de pe Arge».
Cu o putere Instalat* de 5 “ 
M.G.W., noua central* este la 
propriu un izvor de lumini. 
Ca si cent raia-manii, ea este 
plasat* la 1*0 metri în subte
ran. (Alexandru Dragomir).

• Foaierul Cased de culturi A 
d’.r. Tg Mure» găzduiește In a- 
ceste rile tradiționala Expozi
ție anul* de grafiei ți pidu-
r* a elevilor Școlii populare M 
de art* din localitate. Sint ex- w 
puse peste Si de lucrări a păr
tinind unor tineri elevi si stv- 
den ți. muncitori, tehnicieni. 
Ingineri, funcționari. Reținem 
faptul e* orașului Sighișoara, 
aflat în pragul sărbătoririi a 
TW de ani de. existent* doc. 
mentar*. îi este rezervat un 
spațiu larg — pitorescul si far
mecul acestui ..oraș al turnu
rilor' fiind ilustrat !ntr-un su
gestia adu de plnze. (Ion Vul
can).
• Din inițiativa comitetului 

U.T.C. al Combinatului side
rurgic Galați, peste 70* de ti
neri ai combinatului au parii- a» 
dpat la simpozionul „Meseria W 
— brlțar* de aur". (Vasile CI- 
nepă).

In jfîryif, Bucureștiul 
găzduiește campionate
le europene de box a- 
mator — cea mai im

portantă competiție în sfera 
herminei albe, după turneul 
olimpic !

Era și timpul, ținînd seama 
că de vreo douăzeci de ani și 
mai bine reprezentanții noștri 
S3 dovedesc adversari reduta
bili pentru elita pugilismului 
internațional, avînd înscrise în 
palmares un fir de performan
țe răsunătoare. De la Balca
niada din 1947, disputată pe 
fosta arenă din Splai și cîști-

gată cu brio de amfitrioni, 
pînă la recentele întreceri din 
Mexic, sub semnul celor cinci 
cercuri, boxerii români n-au 
lipsit niciodată din cursa pen
tru titluri și medalii, chiar în 
confruntări de anvergură deo
sebită. Dacă Linca, Negrea și 
Gîju și-au văzut eforturile răs
plătite cu laurii supremei sa
tisfacții, nu trebuie să uităm 
că și alți „tricolori* puteau e- 
mite pretenții identice, fiind 
cotați la vremea lor printre 
vedetele micului careu magic. 
Lazar Borduz, Gheorghe Fiat, 
Vasile Tiță, Mircea Dobrescu, 
Șerban Neacșu, Ion Mihalic, 
Ion Monea — iată numai 
cîteva nume sonore pe alefor cărți de vizită nici o titu
latură, oricît de selectă, n-at 
fi părut deplasată, în contex
tul turneelor olimpice sau con
tinentale.

Consider că este locul să a-

ase-
din

mințim măcar în treacăt 
menea date memorabile 
istoria pugilismului nostru a 
motor, în ziua mult așteptată 
a primului gong. Pe lingă 
semnificația directă, asupra 
căreia mi se pare inutil să in
sist, ele vor avea poate darul 
să stimuleze energia, ambiția, 
resursele psihice ale reprezen
tanților României, aflați pen
tru întîia oară pe teren pro
priu într-o competiție de am
ploarea acesteia. Fără îndoia
lă, avantajul la care mă refer 
este destul de relativ, ținînd 
seama de clasa participanților, 
de pregătirea temeinică a li
derilor boxului neprofesionist 
european — calități demon
strate din plin în repetate rin- 
duri. Știm, de pildă, că spor
tivii sovietici, polonezi, ita
lieni (cu un lot neașteptat de 
restrîns, de această dată) ca Și

cei din R. D. Germană, Iugo
slavia, Ungaria, Anglia s-au 
numărat întotdeauna printre 
„colecționarii* de titluri conti
nentale și nu ne îndoim că și 
cu acest prilej ei vor căuta să 
adauge noi succese de presti
giu bogatei liste a realizărilor 
maxime. Dar, totodată, sîn- 
tem convinși că purtătorii cu
lorilor și ai nădejdilor noastre 
se vor întrece pe sine, pentru 
a justifica prin rezultate ex
cepționale desemnarea Bucu- 
reștiului drept capitală a spor
tului cu mănuși din Europa, în 
aceste zile fierbinți. încreză
tori în elanul lor, în contribu
ția — de loc neglijabilă, orice 
s-ar zice — acestui public ro
mânesc, entuziast și obiectiv, 
le adresăm, împreună cu salu
tul cordial către toți concu
rența oaspeți, o urare din ini
mă : „Succes, băieți — și 
drum bun către cea mai înal
tă treaptă a podiumului, pen
tru gloria sportivă a patriei 
noastre /“

EXPLICAȚIE INVITAȚIE
1

„Consider că actualele Campionate europene 
se vor ridica Ia un nivel tehnic, spectacular 

foarte

Prima flăcăruie care s-a In
sinuat la streașină unei case 

“din atretd» Columb din Galațt. 
a fost luată mai mult ca o 
părere. Și poate tocmai de a- 
ceea,-focul devenit foc șl peri
colul incendiului o tristă rea
litate — i-au surprins pe oa
meni într-o totală dezorienta
re. Noaptea amplifica dezas
trul. Flăcărilor părea a nu le 
mal scăpa nimic din tentacu
lele Incandescente. Atunci s-a 
produs ceea ce corespondentul 
nostru Crist ștefănescu nu
mește spirit de sacrificiu tine
resc s fără a medita mult, sau 
poate tocmai dintr-un automa
tism al meditării active șl 
spontane în astfel de situații, 
un om se aruncă în flăcări. O 
dată, de două ori, de nume
roase ori, întovărășit — aco
lo unde focul era necruțător 
— de găleți cu apă aruncate 
asupră-i. O bună parte din o- 
biectele 
fi astfel

Lupta 
nuat șl
rilor. După minute șl ceaiuri 
de trudă, cînd locul mirosea 
de-acum a cenușă umeda, oa
menii au recunoscut în cel cu 
hainele fumegînde Incfl — pe 
tînărul Gelu Solomon. Șl 
și-au explicat atunci curajul 
lui. E călit la flăcările furna
lelor Combinatului siderurgic.

sinistraților au putut 
salvate.
cu flăcările a contl- 
după venirea pompie-

LA MUZEUL DELTEI
Vizitarea Muzeului Deltei, 

aflat în plin centrul orașu
lui TUlcea. înlesnește miilor 
de turiști care vin în fiecare 
an, atrași de frumusețea 
locurilor, primul contact cu 
viețuitoarele si vegetația a- 
tît de diversă a acestui ținut 
mirific.

— Considerați că, acum, la 
aproape două decenii de Ia 
înființare, muzeul reconsti
tuie imaginea completă a 
Deltei ? — am întrebat-o pe 
Maria Popescu muzeograf 
principal.

— Ne-am străduit să strîn- 
gem în vitrinele muzeului 
tot ceea ce este mai repre
zentativ. Desigur, depistarea 
ulterioară a unor specii no 
de păsări, cum ar fl rața 
Mandarin pe care muzeul a 
achiziționat-o numai de tin 
an de zile ne-a alutat să ne 
îmbogățim colecțiile. In cu- 
rînd, muzeul nostru va fl 
înzestrat cu o nouă colecție 
de viețuitoare (pești cum 
sînt cosacul. țigănușul, ghid- 
vinul. broaște țestoase, raci, 
insecte etc.). De asemenea 
îmbogățirea colecției de 
pești exotici ne-a determinat

să preconizăm lărgirea 
spațiului destinat acestor 
viețuitoare.

— Planuri de viitor, pers
pective ?

— De la bun început in
tențiile noastre au fost să cu
prindem cît mai multe din 
aspectele Deltei. In prezent, 
pe lîngă secția de știinte 
naturale s-a amenajat o 
secție de artă plastică, și ’Ji 
perspectivă pentru 1970 pre- 
gătim secțiile de istorie si 
etnografie (și de ce nu, un 
muzeu al pescuitului, dar a- A 
cesta ceva mâi tîrziu). Un 
prim pas îl constituie expo
ziția de artă populară și A 
etnografie, ce se va inaugura ” 
în cursul lunii iunie într-una 
din clădirile ce se construiesc * 
la Monument. V

— Obiective științifice î
— In primul rînd. trebuie 

menționat apropiatul con- 
greș al specialiștilor în pro
blemele Deltei, programat la 
începutul lunii Iunie, de la 
care nu vor lipsi personali
tăți de prestigiu.

MIRON ȘTEFĂNESCU ®

cruț&toare ca arbitrii care 
nu respectă obiectivitatea, 
spiritul sportivității.

mnlțumesc organi- 
pentru condițiile 
ce le-au pus la 

participanților. Ni-

Rn s* 
zatorilor 
excelente 
dispoziție 
mic na i se poate reproșa 
F.R.D.

Consider că actualele Cam
pionate europene de box se 
vor ridica la un nivel tehnic, 
spectacular foarte înalt. Este 
foarte bună măsura unor fe
derații care au trimis la 
București delegații mici, de 
5—6 boxeri, cuprinzînd nu
mai pe aceia care au o va
loare internațională. Evident, 
favorlțl sînt sovieticii. Pen
tru locurile următoare, în 
clasamentul pe națiuni, or
dinea e foarte greu de sta
bilit de pe acum. Polonia, 
România, R.D.G. și Italia se 
detașează insă de celelalte 
participante.

Tin si garantez publicului 
român că A.I.B.A. va fl ne-

înalt"

H. R. BANKS,
secretar general al A.I.B.A.

„Cele mai bune urări bo
xerilor români pentru succe
sul lor la Campionatele eu
ropene. Sper că tinerii boxeri 
români își vor continua efor
turile pentru a se prezenta 
la Olimpiada de la Munchen, 
din 1972 la un înalt nivel de 
pregătire. Salutările mele 
cordiale publicului sportiv 
din România".

„Vreau să asigur sportivii și publicul român că 
de data aceasta vom fi martorii unor decizii ale 
arbitrilor care nu vor crea nici o nemulțumire"

R. LISOWSKI,
vicepreședinți ol A.I.B.A., 

președintele Comisiei 
de arbitraj

Este de remarcat că 
toate țările au trimis la 
București foarte mulțl boxeri 
tineri. Datorită acestui lu
cru ediția de la București 
a Campionatelor europene 
va constitui un bun prilej 
de verificare a „noului val", 
care bate la porțile consa
crării. Tocmai de aceea con
sider că aceste campionate 
vor fi pline de neprevăzut. 
Cred că și în această ediție 
boxerii sovietici vor domi
na întrecerile. Prevăd o lup
tă srtrînsă între reprezentan
ții României și Poloniei 
pentru ocuparea locului se
cund. Desigur că românii 
nu vor scăpa acest prilel 
pentru a „aduna" cit mal 
multe medalii. Să nu ui
tăm că ei s-au numărat în
totdeauna printre protago
niștii Campionatelor euro
pene de box. în general, a 
competițiilor de anvergură.

Ca președinte al Comisiei 
de arbitraj vreau aă asigur, 
atît sportivii cît și publicul 
român, că de data aceasta 
vom fi martorii unor deci
zii ale arbitrilor care nu

vor crea nici o nemulțumire. 
Fac această remarcă înfru- 
cît pe marginea acestui su
biect s-au purtat adesea dis
cuții aprinse șl controverse 
și, din păcate, nu nejustifi
cate — cu toate că la box 
imposibilitatea folosirii crO- 
nometrului și ruletei creează 
posibilitatea apariției unei 
doze de subiectivism. Dar, 
dacă greșelile se vor dovedi 
flagrante, cel vinovațl vor 
fi imediat îndepărtați din 
corpul arbitrilor. Să spe
răm. însă, că nu se va ajun
ge pină aici. Dar. aș dori ca 
și publicul român, pe căre i 
știu ca un bun cunoscător 
al sportului nobil, să dea 
dovadă de deplină obiectivi
tate chiar si atunci cînd va 
fi vorba de favoritii lui.

3^
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Peste cîteva ore de Ia a- 
pariția ziarului, la arena eu
ropeană din Parcul „23 Au
gust" se va auzi prima bă
taie de gong. Dar primele e- 
xamene au început ; cel me
dical și cîntarul s-au do
vedit și ele dificile do tre
cut. 7 dintre pugiliștii oas
peți n-au trecut examenul 
greutății. în prima linie a 
„ostilităților" au mai rămas, 
deci, 180 de sportivi.

Iată programul de desfă
șurare a primei reuniuni, 
care va avea loc astăzi de 
la ora 13. Dintre boxerii ro
mâni. vor urca treptele rin
gului MIHAI AUREL (semi- 
muscă), care-1 va întdlnl pe 
Weinhold (R. D. Germană), 
și PU$CAȘ. Campionul „pe
nelor" va primi replica spa
niolului Suarez. Iată cele
lalte întîlniri: semi-muscă : 
Rozek (Polonia) — Semenov 
(U.R.S.S.) ; cocoș : Pillarz
(R.F.G.) — Piner (Anglia) ; 
Kjebl (Suedia) — Savov 
(Bulgaria) ; pană : Abspoel 
(Belgia) — Richardson (An
glia) ; Palm (Suedia) — Be
low (R.D.G.) ; Prochon (Po
lonia) — Sokolov (U.R.S.S.); 
Veselinovici (Iugoslavia) — 
Meronen (Finlanda); ușoară: 
Puzicha (R.F.G.) — Tiepold 
(R.D.G.).

In gala programată seara, 
de la ora 19, vor evolua șl 
doi pugiliști români. Co
coșul A. DUMITRESCU îl 
va întîlnî pe Ibrahimovici 
(Iugoslavia), iar ZILBER- 
MAN (semi-mljlocle) va 
lupta cu danezul Olsen. Ce
lelalte întîlniri : 
Dowling (Irlanda) 
ghin (U.R.S.S.) ; 
(R.D.G.) — Stark 
Cosentino (Franța) — Hup- 
pen (Olanda) ; Andruskie- 
wicz (Polonia) — Linberg 
(Finlanda) ; semî-ușoară : R. 
Meronen (Finlanda) — Se- 
tien (Spania) ; Petek (Polo
nia) — Hayes (Anglia) ; se- 
mi-mijlocie : Blaser (Elve
ția) — Ojakula (Iugoslavia) ; 
Filiplak (Polonia) — Wolke 
(R.D.G.) ; Cerny (Cehoslova
cia) — Joyce (Scoția) ; mij- 
Iocie-mică : Tregubov
(U.R.S.S.) — Dahn (R.D.G) ; 
Covacs (Ungaria) — Komel 
(Cehoslovacia) ; Saarinen 
(Finlanda) — Despagne (Bel
gia).

In urma tragerii la sorți 
ceilalți boxeri româa’ vor 
susține în galele următoare 
întâlnirile după cum urmea
ză : Ciucă cu Mc Hugh (Sco
ția) ; Cuțov cu Schwede 
(R.F.G.) ; Antoniu cu Harska 
(Ungaria) ; Covaci cu Lajko 
(Iugoslavia) ; Stumpf cu 
Gheorghiev (Bulgaria) ; Mo
nea cu Wâlda (R.F.G.) șl A- 
lexe cu Lubbers (Olanda).

COCOȘ ! 
— KiHa- 

Schultz 
(Scoția) ;

competițional
„Tinerilor cititori ai „Srfn- 

teii tineretului" le doresc 
multe emoții... sportive la 
Campionatele europene din 
București".

SĂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANELE CAPITALEI!
ALEXANDRU
CEL FERICIT

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR FRANCEZE

Regia : YVES ROBERT
cu i PHILIPPE NOIRET, FRANțOISE BRION, MARELENE JOBERT

NU VOR FI 
DIVORȚURI

ANUL Î^ECUT
în completare scurt metrajul

CÎNTECELE RENAȘTERII
Regia : MIREL ILIEȘU 

distins cu premiul i — CANNES 1969

LA MAkIENIBAO

o PRODUCȚIE A STUDIOURILOR POLONEZE

Scenariul ți regia : JERZY STAWINSKI

O COPRODUCȚIE FRANCO-ITALIANA

Regia : ALAIN RESNAIS

cu : DELPHINE SEYRING, GIORGIO ALBERTAZZI, SACHA PITOEFF

cu : MARTA LIPINSKA, WLADISLAW KOWALSKI, TERESA TU-

SZYNSKA, ZBINGNIEW DOBRZYNSKI, MAGDA ZAWADZKA,

ZBIGNIEW CYBULSKI

SCRIMA : „Mușchetarii" 
vor desemna campionii, 
continuare, sîmbătă (spada) 
duminică (sabla) în sala Cu. 
fitructorul. începînd de la o- rele 3,30.

atletism : Marea competi
ție a elevilor din licee șl școli 
profesionale „Pentatlonul atle
tic școlar", programează sîm
bătă, de la orele 15, și dumi
nică, de la orele fl, faza pe 
municipiul București, la sta
dionul „Tineretului".

Ut
u 

) Și 
on -

FnONOSTICVL 
NOSTRU PENTRU 

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 22 

(etapa din 1 iunie)

Steaua — Rapid |
Dinamo București —

Progresul |
Farul - „U" Cluj \
Crișul — Jiul i
U.T.A. — F.C. Argeș
Politehnica —

Dinamo Bacău X
Petrolul — Vagonul
„U“ Craiova —

A.S.A, Tg. Mureș 1
C.F.R. Pașcani —

Metalul Buc. |
Gloria Bîrlad — Poli. Galați X 
Metalul Tr. Severin —

c.f.r. cluj x
Industria sîrmel —

Gaz Mfcitan i
Metalul Hunedoara —

C.F.R, Arat] 1

MERIDIAN
• La Budapesta a început 

un concurs internațional de tir 
la care participă st sportivi români.

Proba de pistol precizie a 
fost cîștigatâ de sportivul ma
ghiar Marosvarl cu .549 puncte, 
secondat de trăgătorul român 
Mihai Dumltrju — 546 puncte. 
Pe locul trei s-a clasat ma
ghiarul Koczlca — 545 puncte.

In proba de armă liberă ca
libru redus — poziția culcat, 
60 de focuri, victoria a revenit 
lui Nagy (Ungaria) cu 597 
puncte, urmat de compatrio
tul său Henyei — 596 puncte și 
românul Marin Ferecatu — 503 puncte.

• Peste 60 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul „Saint 
James Park" din Newcastle 
primul meci al finalei „Cupei 
orașelor tîrguri" la fotbal din
tre formațiile Newcastle Uni
ted și Ujpest Dozsa Budapesta. 
Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—0.
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AME
al Republicii Socialiste 
a adresat președintelui

Sosirea unei delegații
Președintele Consiliului de Stat 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
Statelor Unite ale Americii, RICHARD M. NIXON, urmă
toarea telegramă :

a Partidului Comunist
din India (Marxist)

□□□□ L2HDS I*□
Domnule Președinte,
In numele poporului român și al meu personal, adresez 

calde felicitări Excelenței Voastre, cosmonauților John 
Young, Eugene Ceman. Thomas Stafford, oamenilor de știin
ță, inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor americani care au 
contribuit la realizarea remarcabilului program al cabinei 
spațiale ,.Apollo-10“ și a modulului lunar, încheind astfel cu 
deplin succes repetiția generală a actului epocal de cooorire 
a primilor oameni pe satelitul natural al Pămintului.

■* *

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a primit 
din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Chinei 
următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Am primit mesajul dumneavoastră de felicitare cu ocazia 

deschiderii cu succes a celui de-al LX-iea Congres Național al 
Partidului nostru. Vă exprimăm sincere mulțumiri. Urăm po
porului român să obțină noi victorii în lupta pentru apărarea 
și construirea patriei sale.

înapoierea de la Moscoia a delegației P.CJL 
tiMidusâ de tovarășul Paul Siculescu • Mizil
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de 
Paul Niculescu-Mizil, 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a participat 
la lucrările Comisiei pregăti
toare a Consfătuirii Internatio
nale a Partidelor Comuniste și 
Muncitorești.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R,, și Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nută de tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Du-

ta var ăș ul 
membru

mitru Popescu. membra su
pleant al Comite tul m Executiv, 
secretar al C-C- al P-CJL, 
Gheorghe Calin, IHe Rădolescu, 
șefi de secție la C-C- al P.CJL, 
de activiști de partid.

Au fost de fată A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

★
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Șeremetievo, delega
ția Partidului Comunist " 
a fost condusă
I. V. Kapitanov, secretar al C-C. 
al P.C.U.S., V. I. Stepakov, 
membru al C.C. al P.C.U.S-, șef 
de secție la C.C. al P.C.UjS-, 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.L .S., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României 
la Moscova, și membri ai amha- 
sa<^ei (Agerpres)

COMUNICAT
CU PRIVIRE LA ȘEDINȚELE COMISIEI 

PREGĂTITOARE A CONSFĂTUIRII
INTERNAȚIONALE

COMUNISTE Șl
A PARTIDELOR

MUNCITOREȘTI

cuw

Leo Cadieux

NU Șl VA SCHIMBA

HDT4RIREA
Hotărirea Canadei

rti< România

♦ f

un

la Tîrgul
de la Tunis
Vineri s-b deschis a' 14-a 

Ediție â-Tirgului internațional 
de ‘lă1 Turtls/.'lă care participă 
numeroase fierbe din peste 
20 de țări. La actuala “ edi
ție/ țâîa Hoăfitră' este prezentă 
cu un ‘pavifioh | câte* sînt 
expuse mașini și instalații de 
automatizare, camioane și re-

fin

Acord de colaborare

Rmnân 
de tovarășii

atribut al

DwC li CifilMMto

te 9

LI B li R

PROGRAMUL II

CLUJ

StMBATA, TI MAI

CASE DE CULTURA 
STUDENȚEȘTI

ripostat cu 
de interne, 
a recunoscut

oră 
crl- 

Sea- 
Dorina 

de

• Dans cu formația „Olimp“ 
(Terasa Casei, sîmbătă, ora 2»,39).

Opera âr.ă : LAKME — ora
1SJ9 : Tea::-1 Național „I. L. Ca- 
ra^iale- Sala Coc edja) : BECKET

Coo
trt ettr«

ir
Partid J 
p«rta£

drepturilor sale suverane
>>

științifică intre România 

și Iugoslavia

OTTAWA 30 (AgerpTes). — 
Canada nu își va schimba hotă
rî rea sa politica privind reduce
rea pe etape a unităților sale puse 
la dispariția NA.T.O^ a declarat 
Leo Cadieux. ministrul apărării 
al Canadei, la înapoierea sa de 
la Bruxelles, unde a participat la 
reuniunea miniștrilor apărării ai 
țârilor membre ale N.A.T.O. El a 
menționat însă că țara sa este dis
pusă să facă unele concesii asupra 
numărului p termenelor cind o 
parte a trupelor canadiene stațio
nate în Europa occidentală vor fi 
readuse in țară.

Referindu-se la ' discuțiile ctire 
au avtit lric la îritîlnirea de la ____________ . ________  -r- --
Bruxelles, m legătară Ctf frâtărî- ' morci tractoare, prbdtis^ pe- 
rea guvernului canadian, Gariie'ux1 
a menționat că țara sa a preferat 
să se consulte cu aliații săi difi _______
N.A.T.O. Înainte de a pime 4n i ‘ român a
aplicare aoeastă hdtărîre. Oricum, ’ • - - - -
a adăugat el. ..consider că hoH- 
nrea Canadei de reducere a foi
telor sale din N.A.T*.O. este'utr: 
atribut al drepturilor suverane ale 
stalului și Canada își va exercita 
aceste drepturi chian și în sihiațip- 
ca‘aceasta". Hotărirea ca ataie,* • 
a spus el, „nu poate face obiectul 
unei negocieri*.

tr'oliîere, mașini agricole? me
dicamente șl alte produsă.

ftupe deschiderea festivă, 
i fost vi

zitat de' Bahi Ladgham.11 se- 
'rretarde stat la Președinția 
republlill. reprezentant perso
nal al președintelui ffour- 
guiba, care în prezent 2,este 
sufellfld; Habib Bourguibâ jr., 
ministrul afdcerllbr" externe, 
Sâdok sMokaddem, președin
tele Adunării Naționale” și 
alte personalități tUhisiene'.

n-
• LA 29 MAI, președintele 

Republicii Liban. Charles He
ino, a primit în Palatul de la 
Raabda pe ambasadorul ro
mân. dr. lacob Iocașcu. Cu 
acest prilej, ambasadorul ro
mân a prezentat pe prof. Vir
gil Cind ea. sub a cărui con
ducere s-a organizat la muzeul 
Sursock din Beirut prima ex
poziție națională de icoane 
meDăte din Liban. Expoziția, 
care a fost considerată ca cel 
mai important eveniment cul
tural al anului, s-a bucurat 
de un succes deosebit Presa 
libaneză ji străină apreciază 
expoziția ca o premieră mon
dială și subliniază contribu
ția României la realizarea ei.

ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii
COMITETULUI EXECUTIV
Vineri au luat sfîrșlt lucrările 

celei de-a 36-a Sesiuni a Comi
tetului Executiv al Federației 
Sindicale Mondiale, care s-au 
desfășurat la București, in sala 
de marmură a Casei Scînteii.

în cutbuI celei de-a treia zi a 
lucrărilor sesiunii, Ibrahim Za- 
karia. secretar al F.S.M., a pre
zentat raportai privind organi
zarea celui de-al VH-lea Con
gres Sindical Mondial.

La discuții au luat euvintul : 
Antonino Zavagnin, secretar ge
neral al Uniunii internaționale a 
sindicatelor lucrătorilor în me
tal, Kakue Honje (Japonia), pre
ședintele Federației muncitori
lor din construcții, Tatiana Ni- 
colaeva (U.R.S.S.), secretar al 
Consiliului Central al Sindicate
lor, Lazaro Pena (Cuba), vice
președinte ’ . — _
Huai Nam, membru al Uniunii 
sindicatelor _ .21_____
Vietnamului de Sud, Ho Tchang 
Son (R.P.D. Coreeană), vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
Sindicatelor, și Gheorghe Apos
tol (România), președintele Con
ciliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

în euvintul lor vorbitorii au 
făcut propuneri asupra proble
melor ce urmează să fie Înscrise 
pe ordinea de zi a Congresului 
și asupra noului statut al F.S.M.

în continuarea lucrărilor se
siunii a fost adoptată ordinea de 
zi a celui de-al VII-Jea Con
gres Sindical Mondial, care va 
avea loc anul acesta între 17—31 
octombrie la Budapesta :

1. Rolul, sarcinile și răspun
derile F.S.M. și sindicatelor pen
tru unitatea oamenilor muncii în 
lupta pentru'progres social, li
bertăți sindicale și democratice, 
independentă națională, pace, 
împotriva exploatării monopolu
rilor, imperialismului, colonia
lismului și neo colonialismului.

2. Rapoarte asupra situației 
<din Vietnam ți luptei muncito
rilor și poporului vietnamez îm
potriva imperialiștilor americani 
agresori, pentru dezvoltarea «o-

al F.S.M.. Tvan

pentru eliberarea

Prof. dr. Andre Lvroff,
doctor honoris causa

La rectoratul Institutului de 
medicină și farmacie din Bucu
rești, a avut loc vineri la amia
ză festivitatea decernării titlu
lui și diplomei de „doctor ho
noris causa“ în științe medica
le, prof. dr. Andre Lwoff. lau
reat al Premiului Nobel, preșe
dintele Asociației internaționa
le a societăților de microbiolo
gic, directorul Institutului de 
cercetări asupra cancerului din 
Paris.

La solemnitate au participat 
prof. dr. Ioan Moraru, adjunct 
al ministrului sănătății, acade
micieni și alțl oameni de știin
ță, profesori, cadre didactice.

A fost prezent Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, vineri, la Casa 
de cultură a I.R.R.C.Ș., a avut 
loc o seară culturală, organizată 
cu prilejul Zilei naționale a Ita
liei.

AL F.S.M
lida ritâții oamenilor muncii și 
popoarelor lumii, în vederea res
tabilirii păcii în Vietnam. Un 
raport va fi prezentat de Fe
derația sindicatelor din R. D. 
Vietnam și altul de Uniunea 
sindicatelor pentru eliberarea 
Vietnamului de sud.

3. Probleme care stau in fata 
organizațiilor sindicale din ta
rile In curs de dezvoltare.

4. Organizațiile sindicale 
progresul tehnic si științific.

5. Raport asupra lucrârJor 
Comisiei de revizuire a rta lu
tului F-S-M. si adoptarea moct- 
ficiriior propoae

I. Raportul Conirted contro
lului firancir.

7. Adoptarea Duc 
de orientare si de aztiune sin
dicali și a documentelor pre
zentate de către diversele mm-- 
sii ale con^resukii.

t. Alegerea orga^-j 
ducătoare ale F45.M_

9. Diverse.
Comitetul Executiv a bocărti 

ca în afara comisul or rtatotare. 
să fie constituire corniști pent, a 
aprofundarea anumitor proble
me cinriîrsle artnale : Cam"na 
pentru diepturile sindicale; 
Comisia pentru proniemeie ca
drelor, inginerilor ți lebzncîcsu- 
lor ; Comisia pentru laSourea 
deplină a forței de muncă si 
șomajului : Comica pentru secu
ritatea socială ; Comisia pentru 
tineretul mxxneixor; Comirta 
penrru ferata» angajate In pro
ducție ; Comisia penxra mnnr.- 
torii agricoli.

Totoi^tă. Comitmol 
a recomandat ea hx» 
propagandă in penoeda de pre
gătire a congFHnJir să se des
fășoare sun locndle : 
te si aolidariiaxe. pm 
greș aocsaJ. îdiertăf: 
si democratice. mdependema 
na;KnaJă n pare r : _Ameri- 
catri. afară din 
„Vietziamul pentru

In eoniinuaeea 
siuaii. Loots SaSPa-rg. 
general al FSM, a ffaxtf o

to F&X.

ție de protest contra represiu
nilor. Ciocnirile au început cind 
poliția a încercat să bareze co
loanele manifest a nților cu focuri 
de armă și gaze lacrimogene.

__ au
Ministrul

Borda, 
este gravă la Cor-

Demonstranții 
pietre. 
Guillermo 
că ..situația 
doba“.

La miezul nopții trecute a în
ceput greva generaH la chema-

• JOI s-a întrunit la Roma, 
sub președinția lui Luigi Longo, 
secretarul genera] a] P.C.I., Di
recțiunea P.CJ., care a exami
nat situația politică din Italia, 
în lumina luptelor de masă ce 
se desfășoară în prezent în țara, 
precum și problemele aflate în 
centrul dezbaterilor parlamen
tare.

Direcțiunea P.C.I. a desemnat 
delegația care va reprezenta 
partidul la Conferința interna
țională a partidelor comuniste gi 
muncitorești de la Moscova.

• CASA DIN BROOKLYN. 
Massachusetts, in care s-a năs«- 
eut fostul președinte al Statelor 
Unite, John Kennedy, a fost de
clarată monument istoric, în 
cursul unei ceremonii, la care 
au participat mai mulți mem
bri ai familiei Kennedy.

PENTRU TIMPUL DV

LA DOLCX VTTA — rclmzl U 
Patna (orele ftji • D ; : Jrt-
AM DO CA MAMK $1 DOI TA TI 
— rulează la Bepubbca (txOe IJ»; 
ÎL45 ; 14 ; MJ9 J ll.« ; F«IX-
TVL XEG1L — la
îăral (orele ; 1L3I ; ; 1LI5;
113> ; M). Bucorefti (orete 1 ; 1LU ; 
1X39 : 19 -□ . 1X45 : 21). VTT®-
LUL DE ALT (ambele ae- 
rii) — rulează la Fesdval
1 : 1X39 ; M : 19.99}. A «Al PKN- 
T«r A mi — ralead la Pavor.t 
(orele 1« ; 13 : 1SJ9 : M : 3MA.
BOȘII ȘI AUZII — U
Central 'areîe M39 : 21). A nAt 
PENTBT A TTAi — 
orele 9J9; ixc : 103 :
TA*Z_XAi. OMTE JUNGLEI 
leazA la Vleftaru * r* 
1X39 : If ; u_3i ; MLC 
(orele 1: 11.13 : I3J9 
2131) : Modern tonic 
14 : 11.13 x UJ9 ; 39.fi
(orele « : ll.is : 2XJ9 ; ii: mi5; 
39.291. PEXTBU ÎNCĂ PUTUI 1 
DOLARI — roteexâ La
(orele 945—11 In ammea-v 
19J9 ; 29,45) ; PKXNTESA TXBTA 
(In programul de duntoeatk] : 
Cocmoc (orele 15,39 ; 39JS). ADIO 
GKINGO — rulează la Doina (ore
le 11,29 ; 13.45 : IC ; 1145 ; toJn 
Program pentru copii (orele 9—II 
dimineața : Lira (orele 15J9 ; 191 : 
Giule*ti (orele 15.21 ; 19 ; 29 29).
CONTEMPORANUL TAU_ (am
bele serii) — ruleazl la Union 
(orele 19). NOAPTEA (orele «L 
PE PLAJELE LUMII — rcleczi la 
Timpuri Noi (orele »— 21). ÎN UM
BRA COLTULUI — rulează la Fe

^î:’d
te ■: QJ»;

— ora M.39 ; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulan dra- (Schitu Migureanu) : 
MOARTEA LUI DANTON — oia
21.99 : (Sala Studio) : MELODIE 
VARȘOMANA — ora 21 ; Teatrul 
de Comedie : OPINIA PUBLICA
— ora 31.99 ; Teatral Mic : 
AMOOOR ! — ora 29,99 ; Teatrul 
,.C. L Nottara* (B-dul Magheru) : 
LA CIORBA DE POTROACE — 
ora 19,31 ; (Sala Studio) : FEDRA
— ora 31.99 ; Teatral Ciulești : 
VISUL UNEI NOPȚI DE IARNA
— ora 19 39 ; Teatral ..Barbu Dela- 
vraneea' : MUȘTELE — ora 20,00 ; 
Studioul LA T C. : MEȘTERUL 
MANOLE — ora 19.39 : Teatrul 
..Ion Creangi POVESTE NE
TERMINATA — ora 1S.99 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : ȘORI
CELUL ȘI PĂPUȘĂ — ora 17,00 ; 
(Str. Academiei) : A FUGIT UN 
TREN — ora 17.99 ; Teatrul „C. 
Tinase- (Sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE DE ADIO — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : FEMEI. FEMEI, 
FEMEI — ora 19.39 ; (Grădina Boe
ma) : NU TE LĂSA STROE — ora
29.99 ; Teatrul de vară Herăstrău : 
DE LA BACH LA TOM JONES — 
ora 29,99 ; Ansamblul U.G.S. —• 
SELECTIUNI *99 — oi a 20.90

9
re după piesa lui V. Alecsandri • 
19,90 Telefonul de la ora 13,00. (Re
portaj de Al. Stark) • 19,10 Mo
nografii contemporane „Deva 700*‘ 

19,30 Telejurnalul de
a Buletinul
Tele-enciclopedia • 21,60 
cu 
mă 
ră
Drăghici _ 
muzică ușoară hindi (Gintă Nar- 
ghita) • 22,40 Telejurnalul de 
noapte. Aspecte de la Campiona
tul european de box (înregistrare)^

Telejurnalul de eeară 
' meteorologic • 20,80 

O 
Alfred Hitchcock : „O 

neobișnuită" • 2t,59 
de romanțe cu 

’ ’ ‘ 22,15 Melodii

• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Film serial : „Aventurile că
pitanului Kloss" • 21,00 Desene a- 
nimate • 21,20 Trei melodii pe 
săptămînă. Muzică ușoară româ
nească în primă audiție. Prezintă : 
Elly Roman • 21,30 Recital de 
sîmbătă seara. Pianista Sofia Cos- 
ma • 21,50 Roman foileton : „Lun
ga vară fierbinte" (III) după Wil
liam Faulkner (reluare).

PROGRAMUL I

• 13,00—15,39 Campionatul euro
pean de box (Transmisie de la 
Patinoarul ,,23 August*) • 17,30 
Telex TV. • 17,33 Lumea copiilor 
la... circ a 18,10 Pentru tineretul 
școlar : „Piatra din casă1*. Adapta-

• Seară distractivă .muzică, 
dans (Sălile Casei, sîmbătfi, 
ora 29).

IAȘI
• Concert de muzică „beat" — 

clntă formația „Roșu șl Negru*' 
(Sala de spectacole, sîmbătă, 
ora 20).
• Muzică și dans (Sala de dans, 

sîmbătă, ora 28).

TIMIȘOARA

•b
Campania electorală pentru primul tur de scrutin al alege

rilor prezidențiale s-a încheiat oficial vinecî la miezul nopții.
) n

Ultimele zile ale campaniei au 
fost dominate dc controversa din
tre Pompidou șî Poher asupra e- 
ventualei dizolvări a Adunării Na
ționale, în cazul succesului actua- 
lțritfi preș^ti£ate "Ini?rimăn. Dâpă 

" ce â dat arfgiirtri că 'nn va fece 
„nici o concesie nimănui1* pen
tru a obține sprijin la al doilea 
iu# de-scrutin, Poher și-a expri
mat îndoiala că Adunarea Națio
nală se ya. opune programului pe 
care • ■ guvernul numit de. el l-ar 
prezenta înainte de vacanța do 
vară. Daca Adunarea Națională 
se va opune, a precizat președin
tele interimar, atunci ea va fi di
zolvată.

Pompidou susține că, în caz de 
succes al adversarului său cen
trist, dizolvarea fi inevitabilă 
în termen scurt, întrucît Poher nu 
va.putea rezista presiunilor supor
terilor săi de stînga care vor 
alegeri imediate:’' a r’ț<nri'" '

Biroul Politic al P.C.F. a lan
sat ud apel..către alegătorii fran
cezi care au votat ..rreT ia refe
rendum. chemîndu-i să voteze,-la 
primul tur. în favoarea candida
tului comunist, Jacques Duclos, 
.-5 in guru! candidat care prezintă 
un program coerent, realist și 
inovator'. Apelul cheamă, de 
asemenea, pe tați cei ce așpiră la 
unirea forțelor stîngii r- socjaljșți, 
radicali și republicani — să vo
teze pentru Duclos. „candidatul 
unității, foitelor 
democratice*.

Circa 29 milioane de alegători 
sînt chemați, deci, duminica să 
aleagă un nou președinte djntre 
cei 7 candidați. Sondâjefe de 6 
pinie, deși nu reprezintă decît 
fotografia de moment *-a- uneff 
tendințe, situează pe primele, 
locuri pe G. Pompidou, A. Poher 
și J. Duclos. Dacă noul președin
te nu va fi ales la primul tur*— 
în cazul în care nici unul dintru 
candidați nu va întruni majorita
tea absolută — atunci alegerile 
se vor repeta la 15 iunie numai 
cu participarea primilor doi cla 
«ați. Ceilalți cinci vor fi automat 
eliminați. Din sondajele de opi
nie reiese că alegerile au șansa 
să se repete. în orice caz, prono
sticurile par dificile în situația 
actuală, cînd un alegător din trei 
admite încă posibilitatea de a-și 
scliimba intenția de vot pînă du
minică. , .

La mai puțin de 4S de ore înainte 
de vot Georges Pompidou $1 A. 
Poher benefidiză de o aerfe de 
nat ralieri. Pentru Pompidou s-a 
praoBnțjt printre alții Rene Pk- 
ven. fort prmier. penonahtate 
pobtic* cmbristl. precum și 324 
primari din departamentele Bre- 
taniei. care au lansat un apel în 
care afirmi d Pompidou ga
ranta aplicarea programului bre
ton reluarea reformei regiona
le". în schimb, în favoarea lui 
Poher □ luat poziție fostul pre
mier, Pierre Pflimlin.

ALTERNATIVELE OPOZIȚIEI
DEMOCRATE DIN S. U. A.

„La mai puțin de un an de 
scria recent în ,Jn tei national 
men tătar James Reston — senatorul Edward M. Kennedy -din 
Massachusetts apare ca cel mai îndîrjit critic politic al Adminis
trației Nixon". Intr-adevăr, după ce, în urma tragicului eveni
ment dț la. 6 iujiie 1968 care a pus.capăt vipții_ceju^<je^l^ doilea 
frate ak său. tînărul senator a (Mfcitf&tat o* văditâ» țoitnesel față 
de activitatea pdlltlcă, $î după te a lăsat noului peeșeaidlAKmp 
pentru a trece la abordarea principalelor probleme ale țarii, 
Edward Kennedy a coborit brusc în arenă, reușind să ofere 
alternative la politica președintelui Nixon. «La numai două luni 
de la începutul Administrației republicane el se pronunța pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze- la O.N.UW de- 
clarînd Ia conferința Comitetului național pentru relații qjrieri- 
cano-chineze că Taiwanul trebuie scos din Consiliul de Securi
tate „întrucît acest loc i se cuvine guvernului care conduce 
efectiv China".

începută astfel, acțiunea de delimitare de pozițiile Adminis
trației în domeniu] politicii externe a fost continuată de senato
rul de Massachusetts cu cereri referitoare la reducerea bugetelor 
militar și spațial, pentru a se putea trece la soluționarea proble
melor interne de primă urgență- Astfel, s-a opus sistemului 
„Safeguard", iar în timp ce ,,Apol1o-10“ își urma drumul spre 
lună, a cerut ca o parte substanțială a sumelor alocate progra
melor spațiale să fie întrebuințată, după încheierea programului 
lunar, pentru probleme terestre presante : construcția de locuințe 
și combaterea sărăciei. De asemenea, el ă adoptat un punct de 
vedere propriu în problema-cheie a politicii externe americane in 
momentul de fața — războiul din Vietnam —, arătind că, în 
ciuda căutării unei soluții politice, S.U.A. continuă în Vietnam 
vechile acțiuni „descurajante", „lipsite de sens și iresponsabile", 
în care viețile tinerilor americani sînt sacrificate pe altarul or
goliului militarilor.

Cu toată atenția acordată problemelor de ordin extern, Kennedy 
pare să fie convins — și în aceasta direcție se îndreaptă, după 
James Reston, argumentația sa — ca „principala amenințare la 
adresâ securității -națiunii se află în țară“. In acest sens, sînt 
semnificative pe lîngă angajarea £a in corul celor care cer o 
reducere a bugetelor militar și spațial in favoarea celui social, 
luările ailp dc poziție referitoare la elihiinarea discriminării ra
siale în domeniul slujhelor, la o politică moderata a prețurilor 
și salariilor și Ia o reformă a impozitelor. S-a remarcat, de ase
menea, atacul său la adresa puternicei industrii petroliere.

Această prodigioasă activitate a tînăruluî adjunct al liderului 
majorității democratice din Senat i-a adus acestuia de pe acum 
aureola de șef spiritual al opoziției. în opinia publica americană, 
nota corespondentul la Washington al ziarului „Frankfurter Allge- 
meine", declarațiilor sale li se face deja o asfcftienea ‘publicitate 
j,ca și cînd ar fi cu totul de la sipe înțeles că tînnrul Kennedy 
este-purtătorul 'țjuvînt al opoziției democrate și viitorul candi
dat la președinție jil partidului democrat?. Eșțe, fără îndoială, 
scopul adevărat, deși îndepărtat și încă nedecfarat, al acistei acti
vități. Noul șef al clanului Kennedy aspiră deja la șefia partidului 
și sint șanse ca aceasta să-i revină în cele din urmă, dat fiind că 
Johnson și Humphrey au părăsit scena politică, iar Muskie și 
McCarthy par flarțjejjm resemnați. în acest fel, o nouă înfruntare 
prezidențială Nixon----Kennedy, dupț cea din 1960, nu pare
de toc exclusa^

Ia moartea fratelui «au Robert — 
Herald Tribune" eunosculuL .co

BAZIL ȘTEFAN
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