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NI( O LA E CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Koinân, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a făcut vineri, 24 aprilie, o vizită in județul Harghita.

Inscriindu-se in stilul caracteristic de lucru al secretarului general al partidului, de a se intilni și sfă
tui cu oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități asupra tuturor problemelor construcției
socialiste pe pămintul României, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu pe meleagurile frumosului județ Har
ghita, întâlnirile cu cetățenii s-au transformat în vibrante manifestări ale dragostei și atașamentului maselor largi 
ale poporului față de Partidul Comunist Român, față de conducerea partidului și secretarul său general, în-
tr-o grăitoare expresie a unității tuturor celor ce muncesc in jurul partidului, a hotăririi oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, de a înfăptui neabătut linia politică creatoare, marxist-leninistă a P.C.R.

Intimpinați pretutindeni cu urale și ovații, cu saluturi călduroase exprimate în limbile română și maghia
ră, conducătorii de partid au examinat împreună cu gazdele problemele pe care le ridică continua înflorire a 
județului Harghita, rod al politicii partidului de dezvoltare multilaterală, armonioasă a tuturor județelor și regiu
nilor țării. Au fost analizate modul și ritmul în care se realizează sarcinile de plan în industrie și agricultură, 
s-au dat recomandări prețioase, insistîndu-se asupra deosebitei răspunderi ce revine fiecăruia la locul său de 
munca, pentru îndeplinirea luminosului program de înflorire a patriei adoptat de cel de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu s-a înscris în analele județului Harghita ca o zi de neuitat, o zi de 
adevărată sărbătoare.

Vizita de lucru în județul 
Harghita începe la Tușnad-sat.

In numele locuitorilor jude
țului, oaspeții slnt salutați de 
către tovarășul Ludovic Faze- 
fca>, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean. Tineri și vîrstnici, femei 
și bărbați, cu tolii scandează 
..Ceaușescu — Ceaușescu", 
„Ceaușescu și poporul", se au
de din mulțime ..Trăiască Parti
dul Comunist Român", „Elyen a 
Roman Komunista Part", „Tră
iască scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România".

La cooperativa agricolă de 
producție Tușnad este vizitat 
sectorul zootehnic. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind ca 
bune rezultatele obținute pină 
acum, arată că există posibilități 
pentru a obține producții si mai 
mari. In acest sens, recomandă 
îmbunătățirea bazei furajere, a 
sistemului de hrănire a anima
lelor. extinderea irigațiilor pe 
pășuni și finețe, arătînd că este 
vorba, în ultimă instanță, de 
lucrări ce se pot efectua re
pede. cu un preț de cost scăzut 
și cu o mare eficientă economi
că.

La sediul cooperativei a avut 
loc apoi o discuție între oaspeți 
și gazde.

Intîmpinat cu aplauze și ura
le de către mulțimea ce se afla 
în fata sediului cooperativei, a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vorbitorul a adresat coopera
torilor un salut călduros din 
partea Comitetului Central și a 
guvernului, și i-a felicitat pen
tru rezultatele bune obținute.

Ceea ce ați realizat pină a- 
cuin —a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — constituie o bază 
solidă pentru ridicarea, în ur
mătorii cinci ani, la un nivel 
Și mai înalt a activității coope
rativei, pentru a obține pro
ducții mai mari la cartofi și la 
grîu. și mai ales pentru îmbu
nătățirea bazei furajere, deoa
rece în sectorul zootehnic pro
ducțiile sînt încă mici. Desigur, 
o 100 kg lapte este o producție 
bună ; ca să aveți venituri mari 
din sectorul zootehnic trebuie 
să obțineți insă, producții de 
3 000. 3 500. 4 000 litri lapte. 
Pentru aceasta este necesar să 
acordați mai multă atenție sec
torului zootehnic, să selecțio
nați mai bine vacile.

Vorbitorul a subliniat necesi
tatea de a se acorda o mai mare 
atenție irigării. în general, și 
mai cu seamă a pășunilor. In 
felul 'acesta se vor obține re
zultate mai bune. Pe această 
bază vor crește, desigur, și ve
niturile cooperatorilor, se vor 
putea preda la stat cantități tot 
mai mari de cartofi, lapte, car
ne și alte produse.

Tovarășul Ceaușescu a apre
ciat ca foarte bune perspective
le cooperativei din Tușnad-sat 
ca și ale tuturor cooperative
lor.

Avem — a spus el — mal 
multe îngrășăminte, mai multe 
mașini agricole; vom dispune 
de tot ceea ce trebuie ca în 
'următorii ani agricultura noas
tră — deci și cooperativa în 
care lucrați — să se ridice la 
un nivel superior. Vrem să nu 
fim cu nimic mal prejos în a- 
gricultură decît țările avansate.

In continuare, tovarășul Ni
colae Ceaușescu a arătat că în 
ce privește politica internațio
nală, România depune eforturi 
și acționează permanent pentru 
a întări colaborarea cu toate 
țările socialiste, cu toate po
poarele, militează in mod ferm 
pentru pace, pentru ca fiecare 
popor să fie pe deplin stăpin 
la el acasă, să-și poată hoty. 
dezvoltarea așa cum dorește, 
fără ca alții să se amestece in 
treburile sale.

Apreciem — a spus vorbitorul 
— că sînt condiții favorabile 
pentru a se obține o îmbună
tățire a relațiilor dintre state, 
că se pcate ajunge la o politi
că de pace pe continentul nos
tru. In acest sens, considerăm 
că tot ceea ce facem și ne pro
punem să facem la noi in tară 
pentru binele poporului nostru, 
este in același timp și spre 
binele socialismului, servește 
cauzei păcii și progresului în 
lume.

Conducătorii de partid și de 
stat sosesc în Miercurea Ciuc, 
întimpinali cu un puternic en
tuziasm.

Vechi centru al ținuturilor se
cuiești. orașul de la poalele 
munților Harghita, prezintă as
tăzi lot mai pregnant imaginea 
unei ascendente dezvoltări eco
nomice și urbanistice. Un exem
plu grăitor în acest sens îl o- 
feră platforma industriei ușoare 
unde începe vizita secretarul 
qeneral al partidului în acest 
oraș. Cea mai nouă dintre fa
bricile orașului este cea de tri
cotaje. In holul de la intrare al 
acestei fabrici s-a organizat o 
mică expoziție a primelor pro
duse : tricotaje de modele di
ferite, într-o variată gamă de 
culori.

Ministrul industriei ușoare, 
ing. Ion Crăciun, subliniază că 
„întregul colectiv al fabricii de
monstrează o deosebită grijă în 
a asigura încă de la început 
prestigiul mărcii fabricii prin 
produse de bună calitate". „Este 
normal — remarca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „secuii 
știu să facă lucruri bune". In 
atmosfera caldă, apropiată, in
trarea tovarășului Ceaușescu în 
hala secției de tricotaje este sa
lutată din nou cu aplauze și 
aclamații. Secretarul general al 
partidului se oprește la unele 
locuri de muncă, se interesează 
de numărul lucrătorilor, de ran
damentul utilajelor, de prove
niența materiei prime.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți, conduși de di
rectorul întreprinderii, Andrei 
Kovacs, vizitează în continuare 
fabrica de confecții aflată in a- 
propiere.’ Secretarul general al 
partidului felicită colectivul a- 
cestei întreprinderi pentru bu
nele rezultate obținute, le urea
ză tot mai mari succese și tot
odată recomandă ca și celelalte 
întreprinderi mai tinere din a- 
ceastă zonă industrială să-i ur
meze exemplul, asiaerînd folo
sirea deplină a utilajelor, ridi
carea continuă a calității pro
duselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
își ia rămas bun de la lucrăto
rii industriei ușoare, vizitînd a- 
poi un alt șantier al orașului, 
cu un profil insă deosebit : pa
tinoarul artificial acoperit și 
viitorul hotel, care împreună 
vor forma un complex sportiv 
turistic.

★

Sub lumina de amiază a soa
relui, piața orașului fremăta in
tens. Mii și mii de oameni — 
români și maghiari — au venit 
în fata sediului Comitetului ju
dețean de partid, aflind că se
cretarul general al partidului 
dorește să le adreseze un cu- 
vînt de salut, își manifestau 
entuziasmul în nesfirșite urale 
și aclamații. La apariția tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
balconul clădirii, ovațiile nu 
contenesc minute în șir.

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul Ludovic Fa- 
zekaș. Cuvinte prin care iși 
exprima profunda recunoștința 
față de partid pentru înnoirile 
care au loc în această parte a 
tării au rostit tovarășii loan 
Grama, maistru la șantierul Har
ghita al Trustului 5 Construcții 
Brașov, Ferenz Imre. președinte
le C A P. Păuleni-Oiuc .și Szabo 

Toke Ana, medic specialist la 
Spitalul teritorial din Miercurea 
Ciuc.

In aplauzele îndelungate și 
ovațiile mulțimii a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După ce a adresat locuitorilor 
orașului un cald salut din par
tea Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România și a mulțumit pentru 
primirea călduroasă făcută, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că a rămas plăcut impre
sionat, atit de rezultatele bune 
obținute de cooperativa din 
Tușnad, pe care a vizitat-o, cit 
și de felul în care decurg lu
crările agricole în județ, pre
cum și de cele două întreprin
deri din Miercurea Ciuc. Secre
tarul general al partidului și-a 
exprimat convingerea că toți 
muncitorii din Miercurea Ciuc 
ca șl din întregul județ, își vor 
mobiliza forțele pentru a face 
ca atit întreprinderile mai vechi 
cît și cele noi să lucreze cu 
întreaga capacitate, ca mașinile 
să fie folosite din plin și, mai 
cu seamă, să dea produse de 
bună calitate. După ce a feli
citat călduros pe constructorii 
și pe muncitorii acestor între
prinderi și le-a urat noi suc
cese in activitatea lor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus:

Ceea ce se realizează în ju
dețul dumneavoastră în dezvol
tarea industriei, agriculturii, a 
întregii vieți sociale — ca de 
altfel ceea ce se realizează în 
întreaga tară — sînt expresia 
politicii partidului nostru care 
urmărește ridicarea la o viată 
nouă a tuturor județelor, a tu
turor regiunilor patriei. Se vă
dește aici, totodată, expresia cea 
mai elocventă a înfăptuirii po
liticii cu adevărat marxist-le- 
niniste a partidului nostru în 
problema națională ; pentru că, 
pină la urmă, tovarăși, egalita
tea în drepturi se manifestă in 
crearea condițiilor Ca oamenii 
să poală munci, să poată învă
ța, să se poată bucura de un 
nivel de viată lot mai ridicat. 
Iar fără o industrie și o agri
cultură puternică, fără știință și 
cultură nu se poate realiza a- 
cest lucru. Tocmai în dezvolta
rea industriei, agriculturii, știin
ței, învătămîntuîui se oglindeș
te cel mai bine politica națio
nală justă a partidului nostru; 
acesta este cadrul în care se 
manifestă înfrățirea și munca 
comună a poporului român și 
a oamenilor muncii de altă na
ționalitate. Ceea ce facem as
tăzi este spre binele tuturor 
celor ce muncesc in patria noas
tră.

Societatea socialistă pe care 
noi o construim este chemată 
să asigure ridicarea bunăstării 
generali* a poporului. Noi ve
dem in cec-a ce înfăptuim astăzi 
o etapă a înaintării spre scopul 
final — crearea societății co
muniste, a acelei orînduirl în 
care toii cetățenii, fără deo
sebire de naționalitate, să se 
poală bucura din plin de bine
facerile civilizației, materiale șl 
spirituale. Mergem pe un drum 
bun, tovarăși, și trebuie să fa
cem totul pentru a înfăptui in 
cele mai bune condiții politica 
partidului comunist de făurire 
a societății socialiste și comu
niste în patria noastră.

in continuare vorbitorul a 
subliniat că preocupîndu-se per
manent de ridicarea economică, 
culturală și socială a patriei, 
poporul român contribuie în a- 
celași timp la dezvoltarea co
laborării cu țările socialiste, cu 
toate popoarele lumii. Noi știm
— a spus tovarășul Ceaușescu
— că muncind și oblinind suc
cese în făurirea socialismului in 
România, noi contribuim la spo
rirea influentei socialismului în 
lume, la întărirea sistemului 
mondial socialist. Prin aceasta 

ne îndeplinim o înaltă îndatorire, 
atit față de poporul român, cit 
și fată de celelalte țări socia
liste, fată de forțele progresiste 
din întreaga lume.

Sîntem preocupați ca în rela
țiile dintre țările socialiste, din
tre toate statele lumii, să se 
statornicească tot mal trainic 
principiile egalității în drepturi, 
ale respectului suveranității și 
independentei naționale, nea
mestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc. Numai-, 
pe această bază — care permite 
dezvoltarea liberă și înflorirea 
fiecărei națiuni, a fiecărui po
por — se poate asigura înflori
rea și progresul general al so
cialismului, precum și al între
gii omeniri, se poate asigura 
pacea. Socialismul și indepen
denta națională sînt strins uni
te ; independenta națională și 
solidaritatea internațională con
stituie un tot unitar,- nu se poa
te concepe solidaritate interna
țională fără independentă națio
nală, așa cum nu se poate con
cepe independentă națională fă
ră relații de colaborare și soli
daritate internațională între ta
rile socialiste. In acest spirit 
acționează și va acționa perma
nent partidul nostru comunist, 
întregul nostru popor

în continuare vorbitorul a 
spus: Faptul că muncitorii, ță
ranii, intelectualii se adresează 
partidului, conducerii sale și 
dezbat împreună problemele pri
vind dezvoltarea tării, își expri
mă năzuințele, preocupările, 
participă activ la viata socială, 
constituie o expresie puternică 
a democrației noastre socialis
te, o garanție că tot ceea ce ne 
propunem se va înfăptui cu 
succes I Numai pe baza unită
ții strînse dintre partid, condu
cerea sa șl oamenii muncii, 
dintre toti cei ce muncesc din 
patria noastră, vom asigura în
făptuirea a tot ceea ce ne pro
punem ! Trebuie să întărim con
tinuu unitatea și colaborarea 
între toti oamenii muncii, — 
aceasta ducînd la unitatea de 
granit a societății noastre socia
liste ! Noi vom face totul, vom 
acționa permanent în concordan
tă cu cerințele oamenilor mun
cii, cu năzuințele poporului.

Cuvîntarea a fost subliniată 
de repetate ori prin puternice 
aplauze și urale. Participantii 
la adunare au ovaționat înde
lung pentru Partidul Comunist 
Român și secretarul său gene
ral, tovarășul iNicolae Ceaușes
cu. Din mulțime se auzeau 
urări in limbile română și ma
ghiară, pentru patria noastră — 
Republica Socialistă România, 
pentru partid. Pentru Comitetul 
său Central.

De la Miercurea Ciuc, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat ajung pe calea aerului 
pe meleaguri cu veche tradiție 
industrială — la Vlahita. A- 
ceastă localitate, care consem
nează începuturile industriei si
derurgice in tara noastră, își 
trăiește astăzi o a doua tine
rele, conferită de dezvoltarea 
uzinei de fier din localitate și 
a minei Luela din apropiere, 
care asigură uzinei materia pri
mă necesară.

Secretarul general al partidu
lui apreciază pozitiv preocupă
rile pentru dezvoltarea uzinei, 
se interesează de stadiul unor 
lucrări de investiții de perspec
tivă. facînd observația că a- 
ceslea se desfășoară înlr-un ritm 
nesalisfăcător. Tovarășul Ni
colae Ceaușescu a recomandat 
atit proiectantilor, cit și con
structorilor să se ia toate mă
surile pentru începerea lucră
rilor de investiții și punerea in 
funcțiune a obiectivelor în ter
menele prevăzute.

De la furnale, vizita continuă 
în secțiile de turnătorie șt de 
prelucrări mecanice ale uzinei.

Odorheiul Secuiesc este și el 
în această dimineață de primă
vara, în sărbătoare. Cuvinte cal
de de bun venit se află pe bu
zele iniilor de oameni ai mun
cii. români, maghiari și de alte 
naționalități, sosiți să întimpi- 
ne cu toată bucuria și din în
treaga inimă pe conducătorul 
partidului și statului,

în numele lor, Ludovic Sza- 
vuj, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Odorheiul Secu
iesc al P.C.R., președintele Con
siliului popular municipal, ii 
salută călduros pe conducătorii 
de partid și de stat. Gazdele 
invita pe conducătorii de partid 
și de stat să viziteze cea mai 
tinără și cea mai importantă u- 
nitole industrială din localitate, 
fabrica de ată, intrată parțial 
în funcțiune acum cîteva săp- 
tămîni. Se vizitează principalele 
secții ale fabricii. La trecerea 
oaspeților, muncitorii se opresc 
o clipă din lucru și aplaudă cu 
Însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de măsurile lua
te în vederea bunei desfășurări 
a muncii în această unitate.

Vizita în orașul Odorheiul Se
cuiesc s-a încheiat vineri după- 
amiază. printr-o însuflețită adu
nare populară, desfășurată pe 
stadionul orașului.

Rostind cuvîntul de deschide
re, primul secretar al Comite
tului municipal de partid Ludo
vic Szavuj. a exprimat, în nu
mele locuitorilor orașului, sa
tisfacția de a fi avut din nou 
în mijlocul lor, ca oaspete drag, 
pe' conducătorul partidului și 
Statului.

Intr-o atmosferă de mare en- 
luzias ia cuvîntul tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

Secretarul general al parti
dului a subliniat că în vizita 
făcută în județul Harghita a pu
tut constata cu satisfacție că 
obiectivele înscrise în actualul 
plan cincinal se realizează cu 
succes. Aceeași constatare am 
făcut-o și în municipiul Odorhei.

Arătînd că noua întreprindere 
— care a intrat de-abia de 
lună în producție — a și înce
put să livreze produse multor 
unități din țară, vorbitorul a 
felicitat pe constructori și pe 
muncitori.
i Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că există condiții ca 
pînă la sfîrșitul anului, preve
derile cincinalului să fie nu 
numai realizate, dar și depășite. 
Prin aceasta creăm o bază bună 
de creștere a bunăstării între
gului nostru popor.

Crearea și dezvoltarea între
prinderilor in Odorhei — ca șl 
in alte orașe și județe ale pa
triei — fac parte din politica 
partidului nostru de industriali
zare a întregii țări, de ridicare, 
pe această cale, a bunăstării 
poporului. In același timp, a- 
ceasta constituie o expresie a 
politicii naționale juste a par
tidului nostru comunist, care a- 
sigură în fapt, tuturor cetățe
nilor. fără deosebire de națio
nalitate, posibilitatea de a 
munci., de a învăța, de a duce 
o viață tot mai îmbelșugată.

în continuare vorbitorul a 
arătat ică pentru a realiza în 
forma sa desăvîrșită sooietatea 
pe care o construim, pentru a 
putea trece la făurirea societă
ții comuniste, mai avem încă 
mult de făcut. Planul cinoina1 
viitor va constitui încă un pas 
hotărit înainte în această di
recție ; din prevederile lui vor 
prinde viață o serie de obiec
tive și în judelui Harghita. El 
și-a exprimat convingerea că 
cetățenii Odorheiului — munci
tori, intelectuali — vor face to
tul pentru a realiza în cele 
mai bune conditiuni sarcinile 
ce le revin. își vor aduce în
treaga contribuție la înflorirea 
patriei noastre, la înfăptuirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la ridicarea bunăstă
rii întregului popor.

Cuvîntarea secretarului Gene
ral al partidului a fost sublinia
tă în repetate rînduri de puter
nice aplauze și urale.

Miile de cetățeni prezenți la 
adunarei -- romani si maghiari 
—i ovaționează îndelung, scan
dează ..Ceaușescu — P. C. R.", 
„Ceaușescu — P.C.R", aclamă 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru conducerea sa, pen
tru patria noastră — Republica 
Socialistă România. Este o 
nouă si strălucită manifestare 
a unității de neclintit in jurul 
partidului și guvernului, a ho
tăririi nestrămutate de a munci 
cu însuflețire pentru înfăptuirea 
politicii partidului, al cărui scop 
este înflorirea continuă a patriei, 
ridicarea bunăstării poporului, 
victoria cauzei socialismului în 
România și în lumea întreagă.

Georqe-Radu CHIROVICI 
Mircea IONESCU 
Ferenc VASAS

Aniversarea centenarului naș
terii lui Lenin prilejuiește largi 
dezbateri asupra drumului par
curs de mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, a- 
supra situației generale din lu
me și a perspectivelor societă
ții contemporane. Acest fapt es
te determinat de rolul impor
tant pe care l-a avut Lenin în 
dezvoltarea marxismului, pe 
baza studierii evoluției societă
ții la sfîrșitul secolului trecut 
și începutul actualului secol, în 
generalizarea experienței revo
luționare a mișcării muncitorești 
internaționale, în activitatea 
practică pentru victoria revolu
ției din Rusia, pentru făurirea 
primului stat socialist din is
torie.

Este desigur, greu ca în li
mitele unui articol să fie abor
dată în mod cuprinzător activi
tatea vastă și multilaterală des
fășurată de Lenin, de aceea mă 
voi referi, în cele ce urmează, 
la aportul pe care l-a adus el 
în elaborarea problemelor con
struirii socialismului, a operei 
de edificare a noii orînduiri. 
Are, fără îndoială, o profundă 
semnificație faptul că aniversa
rea nașterii lui Lenin se des
fășoară în condițiile cînd so
cialismul a triumfat in 14 state 
și cînd tot mai multe popoare 
își propun să pășească pe ca
lea noii orînduiri sociale.

Victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, orga
nizată și condusă de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
în frunte cu Lenin, a deschis 
epoca revoluțiilor proletare, a 
trecerii omenirii de la capita
lism la socialism. Timp de pes
te un pătrar de veac, Uniunea 
Sovietică a fost singura țară 
socialistă, poporul sovietic tre
buind să construiască noua o- 
rînduire în condiții interne șl 
externe deosebit de grele. Unul 
din marile merite alo lui Le
nin constă în faptul că. dezvol- 
tind învățătura lui Marx. a 
.știut s-o aplice la condițiile con-

Articol apărut în revista „Pro
bleme ale păcii și socialismu
lui- nr. 5/1970.

In întâmpinarea 
marii sărbători 

a tuturor celor ce muncesc

1 MAI
|i oi vor sin m tatei ms!.

Ziua de 1 Mai. sărbătoarea 
tuturor celor ce muncesc cu 
brațele și cu mintea, se apro
pie... Minerii Văii Jiului vor 
să raporteze partidului, tării 
Întregi, un prim bilanț rodnic 
al muncii lor din abatajele 
adincului, in acest ultim an 
al cincinalului — corolar al 
unei etape bogate de cons
trucție socialistă. Din rîndu- 
rile lor, m-am decis să mă 
opresc cîteva clipe asupra 
colectivului mineresc al Dll- 
jei. pentru a-i releva o parte 
din bunele rezultate obținu
te recent.

Alaltăieri, deci in 23 apri
lie, mina Dilja, muncitorii 
inginerii și tehnicienii de aici 
au reușit să extragă peste 
sarcinile de plan ale zilei a- 
proape 200 tone de cărbune, 
realizind trecerea pe „plus" 
a producției pe trimestrul al 
doilea, brigăzile conduse de 
minerii destoinici, cu multă 
experiență Ștefan Glioc, Zol- 
lan Nagy, luliu Uivari și Pe
tre Scredeanu, s-au depășit
pe sine și, la finele celor trei 
schimburi, sporurile de „dia
mant negru“ ieșite pe gura 
abatajelor lor au fost substan
țiale : 87, 66, 62, respectiv.
39 tone. Cel mai îmbucurător 
iapt este că aceste rezultate 
nu sini intimplăloare pentru 
brigăzile menționate. Cantită
țile de cărbune cumulate pi
nă acum. în luna curentă, pes
te datoria avută, se ridică la 
548, 319, 638, respectiv, 515

Mina Lonca. Minerii F. 
Gh eras im și D. Francisc îm
preună cu șeful de schimb 
B. Grigore și șeful de briga
dă de la sectorul IV, Chiriac 
Nicolae, la un schimb de pă
reri înaintea intrării in șut.

Foto : 1. LTCIU 

crete ale Rusiei țariste, a înar
mat partidul comunist și po
poarele sovietice cu un program 
științific fundamentat de crea
re a unei societăți eliberate de 
exploatare și asuprire — so
cietatea socialistă.

Străin oricăror tendințe de 
dogmatism și închistarer Lenin 
privea marxismul nu ca pe „ce
va încheiat și intangibil", ci ca 
pe o teorie „pe care socialiștii 
trebuie s-o dezvolte mai de
parte in toate direcțiile, dacă 
nu vor să rămînă în urma vie
ții". Abordarea profund crea
toare a teoriei marxiste, a pro
blemelor luptei revoluționare și 
transformării socialiste a socie
tății a caracterizat întreaga o- 
peră și activitate a lui Lenin, 
în legătură cu aceasta, este 
cunoscută intransigenta marelui 
conducător al proletariatului 
fată de tendințele care, invo- 
cînd „fidelitate" fată de litera 
marxismului, au încercat să re
ducă această qîndire vie la o 
colecție de teze și axiome iner
te, să lipsească teoria revolu
ționară a proletariatului de for
ța ei vitală — capacitatea de 
a descifra sensul evenimentelor, 
de a găsi soluții adecvate pro
blemelor arzătoare ale luptei 
clasei muncitoare pentru pro
gres, pentru socialism. După 
cum sublinia Lenin ....trebuie să
ajungem la înțelegerea adevă
rului incontestabil că un mar
xist trebuie să tină seama de 
viata reală, de faptele precise 
ale realității, și nu să continue 
să se cramponeze de teoria zi
lei do ieri, care, ca orice teorie, 
în cel mai bun caz nu face de- 
cit să desemneze ceea ce e 
fundamental, general, nu face 
decît să se apropie de înțele
gerea complexității vieții". (O- 
pere complete, voi. 31. pag 136).

In elaborarea teoriei sale 
despre revoluția socialistă și 
construirea noii orînduiri so
ciale, Lenin a pornit de la a- 
naliza științifică a realităților 
Rusiei din acel timp. O lungă 
perioadă din viața sa a consa
crat-o studierii acestor reali
tăți, multe din lucrările sale au 
avut drept obiect analiza sta

tone (am respectat ordinea 
de mai sus), ceea ce dovedeș
te constantă, ritmicitate, per
severentă.

Demn de a ii evidential 
este și iaptul că, in perioada 
din urmă, s-a insistat cu efi
cacitate asupra organizării su
perioare a schimburilor, s-a 
pus un accent deosebit pe 
creșterea randamentelor Ia 
fronturi, mai ales în cele din 
blocurile l și IU. iar sectorul 
.de transport a fost mult mai 
prompt in asigurarea cu va- 
gonele goale și materiale a 
tuturor formațiilor de lucra

...Și minerii de la Dilja ;in 
cu tot dinadinsul ca la marea 
demonstrație să apară, alături 
de ceilalți ortaci al Văii Jiu
lui cu fruntea sus, cu senti
mentul datoriei împlinite bu
cur indu-le chipurile și ini
mile. După cum se vede, ei 
nu se află prea departe de 
această frumoasă năzu' :’î

Traian MULLER 

diului în care se afla dezvol
tarea capitalismului in Rusia, 
a naturii relațiilor de produc
ție aflate în transformare, e- 
voluarea raportului forțelor de 
clasă angajate în viata și lup
ta socială.

In același spirit a examinat 
Lenin și problemele situației in
ternaționale, ale dezvoltării ță
rilor capitaliste avansate, ale 
raportului de forte pe plan mon
dial, elaborînd teoria sa despre 
imperialism. Teza despre po
sibilitatea revoluției socialiste 
și a construirii socialismului în
tr-o singură tară a fost tocmai 
rezultatul acestei analize com
plexe a realităților naționale șl 
internaționale din epoca respec
tivă. Această teză, care a în
semnat o mare descoperire în 
domeniul științelor sociale, a 
deschis noi perspective prole
tariatului din Rusia și din lu
mea întreagă, l-a înarmat și 
stimulat în lupta revoluționară.

întreaga operă și activitate a 
lui Lenin demonstrează în mod 
strălucit că studiul atent al 
realității, al etapei respective do 
dezvoltare a societății, al con
dițiilor roncrete în care acti
vează partidul clasei muncitoa
re, abordarea în spirit creator 
a problemelor vieții economico- 
sociale și politice, elaborarea 
de sine stătătoare — pe baza 
aplicării adevărurilor generale 
la situația specifică — a liniei 
politice au un rol hotăritor In 
asigurarea succesului revoluției 
și construcției socialiste. In a- 
ceastă aderentă deplină la rea
litate. la concretul istoric. în 
adaptarea permanentă a teoriei 
Ini Marx la condițiile sociale 
în continuă schimbare rezidă 
valoarea excepțională a leninis
mului. uriașa lui vitalitate. A- 
ceastă trăsătură esențială a 
operei lui Lenin trebuie cu atît 
mai mult subliniată în condi
țiile de astăzi, cînd, ca urmare 
a profundelor schimbări petre
cute în ultimele decenii, tabloul 
economic, social și politic al 
lumii s-a modificat radical.

♦ Continuare in pag. a 2-a.

j CULTURAL
• Astăzi și mîine, în sa- 

| la Teatrului de stat din Pe- 
I troșani, amatorii de poezie 
■ au posibilitatea să audieze 
I „Recitalul Eminescu", con- 
’ stind din selectiuni repre- 
I zentative din ooera poetului 
I nostru national, interpreta- 
j te de actori. Spectacolele 
| încop la ora 20. 
I* Astăzi și miine, la Ca

sa de cultură din Petroșani 
vor fi orqanizate seri de 

| dans pentru tineret. Va cîn- 
I ta formația de muzică u- 
I șoară „Color".

. SPORTIV
I • în cadrul campionatu- | 
i lui diviziei A, la Petroșani, ■ 
I se va desfășura mîine, I 
Ide la ora 17, inti'nirea de . 

fotbal dintre „Jiul" Petro- I 
■ șani și „U" Cluj. In deschi- ' 
| dere, de la ora 14, se va I 
. disputa meciul dintre echi- I 
| pele de juniori „Jiul" - I 

„Știința" Petroșani, iar apoi • 
Ide la ora 15.. meciul dints e 

echipele de tineret ale clu- !
■ buri.'or „Jiul" și „U" Cluj. 1 
I d Pe stadionul din Pe- 1 

trila, incepind de la ora 11, I 
I se va disputa intilnirea de I 
' fotbal dintre Stiinta Petro- | 
| sâni și Ariesul Turda. ■
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LENIN Șl EDIFICAREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE
♦ Urmare din pag. I

Este știut că o treime din 
Omenire a pășit pe o nouă ca
te calea socialismului si co
munismului — că sarcinile fău- 
iwii noi orînduiri se înfăptuiesc 
In condiții de o marc diversitate 
și in forme variate, corespun- 
z.ilcr stadiului de dezvoltare 
și particularităților diferitelor 
tă i. Statele socialiste se află 
în prezent intr-o etapă avan
sată •’ construcției socialisto. în 
fala lor punindu-se probleme 
cu totul noi. deosebit de com
plexe. In lumea de azi și-a 
lărgit rindurile și a căpătat un 
rol tot mai însemnat in dez
voltarea socială clasa muncitoa
re : si-nu sporit in mod consi
derabil influenta politică deta
șamentele de avangardă ale 
proletariatului — partidele co
muniste și muncitorești. Tezau
rul mișcării comuniste și mun
citorești s-a îmbogății cu noi 
forme și metode de luptă revo
luționară. S-a declanșat o uria
șă mișcare de redeșteptare na
țională a popoarelor; sub lovi
turile luptei de eliberare națio
nală s-a destrămat sistemul co
lonial al imperialismului, pe rui
nele fostelor imperii coloniale 
r.n apărut zeci de state noi. S-au 
produs schimbări însemnate și 
în țările capitaliste dezvolta
te. alit in nivelul forțelor de 
producție cit și în structura so
cială. în rolul statului. în ra
porturile de clasă. In lupta îm
potriva monopolurilor, a impe
rialismului. pentru progresul 
.•orictăfii și apărarea păcii s-au 
anemiat noi si noi forte so
cialo - țărănimea. păturile 
mijlocii ale populației, cercuri 
larqi ale intelectualității, mase 
de femei, tinăra qeneratie. O 
trăsătură caracteristică a epo
cii actuale este participarea tot 
mai intensă la rezolvarea pro
blemelor vieții internaționale a 
țărilor mici și mijlocii, care pă- 
șesc cu viqoare in arena po
liticii mondiale, se ridică împo
triva dominației și asupririi, 
pentru afirmarea dreptului tu
turor popoarelor la dezvoltarea 
de sine stătătoare. Un element 
fundamental, nou. al realităților 
contemporane este schimbarea 
radicală a raportului de forte 
pe plan mondial în favoarea 
forțelor socialismului și progre
sului, a frontului antiimperia- 
lisl. Printre schimbările esen
țiale. care s-au produs în ulti
mele decenii în lume, cu ample 
implicații asupra tuturor latu
rilor existentei materiale și 
spirituale a omenirii. trebuie 
Televală. de asemenea, profun
da revoluție științifică și teh
nică mondială, marele progres 
r>l cunoașterii umane.

Toate aceste schimbări im
pun un studiu aprofundat, 
răspunsuri corespunzătoare, so
luții pentru toate problemele 
aduse la ordinea zilei de dez
voltarea istorică. A fi marxist- 
leninist înseamnă a aborda cu 
curaj, fără idei preconcepute, 
noile realități, a trage toate 
concluziile care se impun din 
acestea pentru lupta revoluțio
nară. Numai în acest fel învă
țătura marxistă poete ajuta par
tidele comuniste în soluționarea 
sarcinilor istorice ce le stau in 
față. Numai pe această cale se 
vor putea depăși tendințele de 
stagnare și dinamiza qîndirea 
revoluționară, se va asigura, in 
condițiile de astăzi, dezvolta
rea marxism-leninismului. afir
marea lui ca o adevărată forță 
motrice a transformării societă
ți».

Lenin are meritul istoric de 
a fi elaborat programul revo
luției și al construcției socia
liste în Uniunea Sovietică, de 
e fi fundamentat rolul si sar
cinile partidului comunist în 
realizarea acestui program. El 
n conceput partidul ca detașa
mentul cel mai înaintat, de a- 
vanqardă al clasei muncitoare, 
ca statul major al luptei revo
luționare pentru asaltul lumii 
vechi, ca forță politică con
ducătoare a întreqului popor 
îii edificarea noii orînduiri so
ciale. Reluînd și dezvollind idei
le lui Marx despre partid, Le
nin a elaborat principiile orga
nizatorice. politice și ideologice 
ale partidului de lip nou, a 
desfășurat o uriașă activitate 
pentru crearea unui asemenea 
partid în Rusia. Capacitatea 
partidului făurit de el de a 
răspunde misiunii pentru care 
a fost creat s-a afirmat in mod 
strălucit în viata politică și so
cială. Aplicînd cu măiestrie tac
tica și strategia revoluționară 
leninistă, sub conducerea direc
tă a lui Lenin, Partidul Comu
nist bolșevic a reușit pentru 
prima oară în istoria omenirii 
să răstoarne clasele exploatatoa
re de la putere și să făurească 
statul nou al muncitorilor și 
țăranilor

Se cunoaște că tinăra Putere 
Sovietică a trebuit să facă fată 
unor situații deosebit de com
plexe. O dală cu lupta împo
triva forțelor contrarevoluției 
și a intervenției imperialiste, 
pentru apărarea și consolidarea 
t uceririlor revoluției. trebuiau 
elaborate și soluționate proble
mele cu desăvirșire noi ale 
construirii societăți’ socialisle 
pentru prima oară în lume. In 
cursul .procesului revoluționar, 
care, se desfășura vertiginos, 
pornind de la principiile sta
bilite de Marx și Engels și fi
nind seama de r-alitalile noi 
care se cristalizau sub ochii 
lui. Lenin a fundamentat o lar
gă concepție cu privire la o- 
bierfivele principale ale ope
rei de construcție socialistă, 
la formele si metodele de acti
vitate. la direcțiile de luptă ale 
partidului. Un factor esențial 
a) succesului a fost priceperea 
lui de a stabili și adapta linia 
politică, metodele de activitate, 
corespunzător condițiilor con
crete, specifice, din fiecare mo
ment. excepționala sa capacitate 
de a îmbina fermitatea șl 
consecventa revoluționară cu o 
marc suplele și elasticitate.

între- principiile și tezele e- 
1 ah ora te de Lenin, unele s-au 
dovedit a fi legi cu valabilitate 
generală în construirea noii o- 
rînduiri. Aceste principii și legi 

universale au imbogăfil leorla 
revoluționarii a proletariatului, 
constituie un tezaur de pre| al 
marxism-leninismului. Elt și-au 
dovedit viabilitatea, fiind apli
cate cu succes, în forme con
crete diferite de la țară la tară, 
in procesul construirii socialis
mului de către popoarele care 
și-au luai soarta in propriile 
rnîini după cel de-al doilea răz
boi mondial Lenin însuși a 
relcv.it cu multă < larviziune că 
în practica revoluționară, ca de 
altfel și in viată, generalul și 
particularul formează o unitate 
dialectică indisolubilă. Aplicarea 
principiilor generale ale socia
lismului științific este o condi
ție obligatorie a unei politici 
juste, dar generalul se realizea
ză prin particular, în multitudi
nea și diversitatea laturilor 
com rote ale fenomenelor. Suc
cesul liniei politice a partidu
lui <lașei muncitoare depinde 
in mod esențial de măsura In 
care el asigură transpunerea în 
practică a adevărurilor genera
le ale teoriei revoluționare, co
respunzător situfiilor și împre
jurărilor specifice în care ac
ționează.

Adversar neîmpăcat al orică
ror viziuni simplificatoare, Le
nin a prevenit împotriva ilu
ziei că socialismul s-ar naște 
dintr-o dală, intr-o formă de
săvârșită. Preluarea puterii po
litice de către clasa muncitoare, 
in alianță cu țărănimea și cu 
celelalte pături de oameni ai 
muncii — arăta el — repre
zintă numai punctul initial al 
unui îndelungat proces de trans
formări economice și sociale, 
în cursul căruia au loc reslrin- 
gerea și lichidarea pozițiilor ca
pitalismului. afirmarea și extin
derea relațiilor socialiste de 
producție, reorganizarea pe ba
ze noi, socialiste, a tuturor do
meniilor vieții sociale.

în mod cu totul special s-a 
ocupat Lenin de problemele ba
zei lehnico-materiale a noii 
orînduiri, arătind că socialis
mul presupune un înalt nivel de 
dezvoltare a forțelor de produc
ție. El a considerat industriali
zarea ca mijlocul principal pen
tru înlăturarea sărăciei și îna
poierii, pentru a realiza acel 
înalt nivel de bunăstare, civi
lizație și cultură, fără de care 
socialismul este de neconccput. 
Dindu-și seama de însemnăta
tea electrificării încă în perioa
da cînd introducerea energiei 
electrice în producția indus
trială se afla intr-un stadiu in
cipient. chiar în țări avansate, 
Lenin a demonstrat că dezvolta
rea industriei, a întregii eco
nomii în Rusia trebuie să aibă 
la bază electrificarea, ca una 
din pîrghiile principale ale pro
gresului. Anii care au trecut, 
experiența celorlalte țări care 
au pășit pe calea socialismului 
au demonstrat că făurirea unei 
baze tehnico-materiale avansate 
reprezintă condiția hoțărîtoare a 
construirii și consolidării noii 
orînduiri sociale.

Una din tezele fundamentale 
ale teoriei industrializării so
cialiste elaborate de Lenin a 
fost necesitatea așezării acestui 
proces pe baza științei și teh
nicii celei mai înaintate, a unei 
organizări superioare a produc
ției, a unei înalte eficiente a 
muncii sociale. Lenin arăta că 
productivitatea muncii este fac
torul care, în ultimă instanță, 
determină însuși superioritatea 
sistemului socialist fată de cel 
capitalist. El înțelegea prin a- 
ceasta că existența proprietății 
socialiste asupra mijloacelor de 
producție face posibil și nece
sar să se asigure o mai înaltă 
valorificare a muncii, a elanu
lui și inițiativei maselor. Acest 
principiu leninist și-a dovedit, 
de asemenea, valabilitatea ca 
lege generală a construcției so
cialiste. aplicarea lui avînd o 
importantă excepțională pentru 
proqresul economic al țărilor so
cialiste, pen-lru creșterea avuției 
lor naționale și ridicarea ni
velului general de bunăstare și 
civilizație.

Lenin a fost profund preocu
pat de problemele pe care le 
ridică transformarea socialistă 
a relațiilor agrare. Studiind par
ticularitățile statului rus din a- 
cea perioadă, cu preponderenta 
micilor gospodării ce-1 caracte
riza, el a fundamental căile a- 
tragerii țărănimii la marea pro
ducție ■ cooperatistă, insistind a- 
supra necesității de a se res
pecta cu strictețe liberul ei con- 
simtămînt; transformarea socia
listă a agriculturii presupunea, 
în același timp, în concepția 
lui Lenin, înzestrarea acestei ra
muri cu o puternică bază teh- 
nico-matcrială, organizarea pro
ducției pe temelia cuceririlor 
științei și tehnicii moderne. S-au 
cristalizat astfel modalitățile 
soluționării uneia din cele mai 
complicate probleme ale con
struirii noii orînduiri, cu vala
bilitate qenerală în toate țările 
cu o agricultură bazată pe mi
ca producție de mărfuri.

O excepțională atenfie a a- 
cordal Lenin culturii. Cit de mult 
o prețuia rezultă din însuși fap
tul că el a definit comunismul 
drept chintesența științei și 
culturii, a progresului spiritual 
uman. El considera asimilarea 
și aplicarea in practică a cunoș
tințelor moderne ca o cerință 
majora, permanentă a construc
ției noii orînduiri. De aici și 
atenția deosebită pe care o a- 
corda activității instrucliv-edu- 
calive. dezvoltării învălămînlu- 
lui, ridicării întregii populații 
la un înalt nivel de conștiință 
și de cultură.

Lenin a subliniat cu deose
bită forță rolul hotărîtor al ma
selor în opera de construcție 
socialistă. Străbate ca un filon 
puternic și constant prin întrea
ga sa operă ideea că socialis
mul este opera maselor înseși, 
că activitatea conștientă a ma
selor este factorul fundamental 
a) noii vieți sociale. Tocmai de 
aceea a cerut el ca toate marile 
•prefaceri din viata societății să 
fie realizate cu participarea ma
selor ca acestea să capele po
sibilitatea de a cunoaște totul, 
a-și exprima părerile, a lua 
parte activ și în cunoștință de 
cauză la elaborarea tuturor de

ciziilor do Interes general. El nu 
pregeta să reliefeze ce resurse 
inepuizabile de inițiativă și c- 
nergie generează atragerea ma
selor la opera de conducere a 
societății. De altfel, este carac
teristic pentru stilul de lucru al 
marelui conducător revoluționar 
faptul efl se intilnea sistematic 
cu oameni aparținind tuturor 
straturilor societății, asculta cu 
atenție părerile, crilicile și pro
punerile lor, se sfătuia cu ei.

Lenin nu a putut urinări evo
luția societății socialiste, )>e 
care el a prefigurat-o, docil o 
scurtă perioadă de timp, moar
tea punînd prematur capăt 
clocotitoarei sale activități, l’rin 
dispariția lui Lenin, popoarele 
sovietice Și, o dată cu ele 
proletariatul de pretutindeni, 
întreaga mișcare revoluționară 
și progresistă au suferit o grea 
pierdere.

Poporul sovietic a continuat 
cu abnegație opera începută 
sub conducerea lui Lenin, asi
gurînd construirea socialismu
lui pe a șasea parte a globului. 
Roadele politicii leniniste s-au 
reflectat in puternica dezvol
tare pe care au cunoscut-o 
forțele de producție în 
U.R.S.S., in progresul rapid re
alizat de economia Uniunii ‘So
vietice. Nervul vital al acestui 
progres îl constituie industria
lizarea socialistă. Nivelul atins 
de industria U.RJS.S., se ex
primă in faptul că ea realiza 
în 1968 o producție ce depășea 
de 79 ori nivelul anului 1913, 
reprezentând aproape 20 la 
sută din producția industrială 
mondială ; industria reprezintă 
baza forței economice și mili
tare a statului sovietic, a pro
gresului general al țării.

S-a înfăptuit opera de tre
cere a întregii țărănimi pe fă
gașul agriculturii socialiste, col
hoznice, a fost organizat un 
amplu sector de stat în agri
cultură. s-au făcut eforturi/.în
semnate pentru înzestrarea' a- 
cestei importante ramuri a 
economici cu mașini și mijloace 
tehnice, pentru dezvoltarea ști
inței agricole. Toate acestea au 
făcut să se transforme radical 
modul de producție al țărăni
mii, condițiile ei de viață și 
de muncă.

Remarcabile progrese a rea
lizat . știința sovietică ; ea s-a 
afirmat în domenii de maximă 
importanță ale cercetării con
temporane — studierea și cu
cerirea Cosmosului, folosirea e-
nergiei atomice, tehnica ra
chetelor, radioelectronica — 
siluind Țara Sovietelor la loc 
de frunte in ierarhia științifică 
mondială și aducind o 
contribuție de scamă la
progresul științei și teh
nicii universale. O puter
nică dezvoltare, atit sub raport 
cantitativ, cit și calitativ, a cu
noscut învățămintul de toate 
gradele. Poporul sovietic a ob
ținut succese de seamă in ridi
carea nivelului său de trai, ma
terial și spiritual, in îmbunătă
țirea condițiilor generale de 
viață ale celor ce muncesc.

Trăinicia orinduirii sovietice 
a fost verificată strălucit in 
timpul grelelor încercări prin 
care a trecut in anii războiului 
civil și ai intervenției imperia
liste, ai agresiunii hitleriste. 
Animat de fierbinte patriotism, 
de devotament fără margini 
față de cauza sooialismului, po
porul sovietic s-a ridicat ca 
un singur om in apărarea ma
rilor sale cuceriri revoluționare. 
Dind, dovada unui înalt eroism 
și spirit de sacrificiu, purtînd 
pe umerii lor principala povară 
în încleștarea crîncenă cu fas
cismul, popoarele Uniunii So
vietice au adus contribuția ho- 
tărltoare in infrîngerea acestui 
periculos dușman al libertății 
popoarelor și civilizației.

Astăzi, după 52 de ani de la 
Revoluția Socialistă din Octom
brie. Uniunea Sovietică este o 
putere de prim rang, cu un 
uriaș potențial economic, teh- 
nico-științific și militar. Comu
niștii. oamenii muncii din țara 
noastră se bucură din inimă 
de înfăptuirile popoarelor so
vietice în construirea comunis
mului — care reprezintă o con
tribuție de cea mai mat’e în
semnătate la întărirea sistemu
lui mondial socialist, a forțelor 
democrației și progresului, la 
cauza generală a păcii și prie
teniei între popoare.

O nouă și viguroasă confir
mare a justeței marxism-leni
nismului a constituit-o trecerea, 
după cel de-al doilea război 
mondial, a unui șir de țări la 
construirea orinduirii socialiste, 
formarea prin aceasta a siste
mului mondial socialist. Este 
cunoscut că strălucitele victorii 
alo armatei sovietice, ale celor
lalte armate din coaliția anti- 
hitleristă, avântul luptei po
poarelor împotriva fascismului, 
pentru democrație și progres 
social, au creat condiții favo
rabile desfășurării procesului 
revoluționar. Folosind aceste 
împrejurări, partidele comuniste 
•și muncitorești dintr-o serie de 
țări, exprimind voința și aspi
rațiile maselor largi, au orga
nizat și condus mari bătălii so
ciale împotriva reacțiunii, a 
claselor exploatatoare, au asi
gurat realizarea sarcinii isto
rice a cuceririi puterii politice 
de către clasa muncitoare, 
aliată cu țărănimea și a trans
formării socialiste a societății.

Stadiile diferite de dezvoltare 
social-economică de la care au 
pornit țările socialiste, nume
roasele lor particularități spe
cifice au generat o mare varie
tate a căilor de înfăptuire a 
sarcinilor revoluției și construc
ției socialiste. S-a verificat prin 
experiența unui marc număr de 
state că in revoluția și cons
trucția socialistă, generalul și 
particularul formează o uni
tate dialectică indestructibilă. 
Aplicarea principiilor generale 
ale socialismului științific este 
o condiție obligatorie a unei
politici juste, dar — după cum 
arată viața — succesul liniei 
politice a partidelor comuniste, 

rapacitatea lor de a reuni în 
luptă masele largi ale pqporu- ( 
lui depind in mod esențial de 
transpunerea acestor adoVăruri ’ 
fundamentale in practică, cores- , 
punzător situațiilor și împre-j, 
jurărilor specifice in caro neț io--'•• 
ncazâ. Abordind in mod teren- \ 
tor sarcinile revoluției și conjjj 
strucțici socialiste, partidele co
muniste și muncitorești aduc o 
prețioasă contribuție la îmbogă
țirea tezaurului gindirif teore
tico marxist-leniniste și a ex
perienței revoluționare.

Dezvoltarea sistemului socia
list mondial a scos in evidență 
marile posibilități de progres» 
pe care lp creează nouatorin-/ 
duire. Intr-un timp istoric 
scurt, țările socialiste și-au dez
voltat in ritm intens forțele de* 
producție, au asigurat ipstau-;' 
rarea relațiilor de producție,, 
socialiste. Sistemul mondial. 
socialist deține in prezdnt a-,’, 
proape -10 la sută din produc
ția industrială a lumii, dispune 
de un considerabil potențial 
material și tehico-.științific, e- 
xercitînd o uriașă influență 
asupra dezvoltării mondiale 
contemporane.

Trecerea de la capitalism la 
socialism marchează ridicarea 
națiunii — categorie istorică- 
socială căreia marxism-leninis- 
mul i-a acordat întotdeaona o 
deosebită atenție — pe o treap
tă calitativ superioară. Lichi- 
dînd exploatarea și asuprirea, 
instaurînd noi raporturi de 
producție, egalitatea socială a 
oamenilor — orînduirea socia
listă asigură unitatea de inte
rese și aspirații ale tuturor oa
menilor muncii, pentru dina
mizarea energiei și punerea 
deplină in valoare a capacită
ților creatoare ale întregii nați
uni.

Socialismul oferă premisele 
pentru înflorirea multilaterală 
a națiunilor, pentru îmbinarea 
armonioasă a intereselor națio
nale și internaționale ale po
poarelor. Asigurînd valorifica
rea cit mai intensă a avanta
jelor noii orînduiri, dezvoltarea 
susținută a economiei, științei 
și culturii, ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, 
partidele comuniste și muncito
rești din țările socialiste î.și 
realizează misiunea istorică de 
exponenți ai intereselor vitale 
ale clasei muncitoare și po
poarelor lor. In acest fel ele 
iși îndeplinesc totodată o înaltă 
îndatorire internationalists, de
oarece cu cit fiecare țară soci
alistă este mai dezvoltată, cu 
cît înfăptuiește mai deplin și 
consecvent idealurile proleta
riatului, cu atît ea aduce o 
contribuție mai importantă la 
creșterea puterii sistemului 
mondial socialist în ansam
blul său, la sporirea prestigiu-” 
lui și autorității socialismului 
in lume, la întărirea frontului 
antiimperialist. Internaționalis
mul socialist presupune nu 
știrbirea sau lezarea interese
lor naționale ci — dimpotrivă 
— deplina lor afirmare. iar 
grija față de interesele propriu
lui popor este indisolubil le
gată de dezvoltarea solidarită
ții internaționale cu toate ță
rile socialiste, cu întreaga miș
care comunistă și muncito- . 
rească, cu toate forțele progre
siste și antiimperialiste. Promo
varea unei politici în care să 
fie îmbinate în mod just* sarci
nile naționale și internațional® 
este o condiție importantă a 
construirii cu succes a socia
lismului. Ignorarea sau neso
cotirea oricăreia din aceste la
turi inseparabile nu poate decît 
să dăuneze atît operei de edi
ficare a noii orînduiri,' cît și 
cauzei generale a socialismului, 
luptei revoluționare contempo
rane.

Formarea sistemului mondial 
socialist a ridicat, pentru prima 
oară in istorie, problema orga
nizării unor relații interrtațid- 
nale de tip nou — radical deo
sebite de cele consacrate de 
imperialism — care să asigure 
o largă și fructuoasă conlu
crare între popoare libere și 
egale în drepturi, legate prin 
comunitate de țeluri, orindu- 
ire și ideologie. Desigur, aceste 
relații n-au apărut de la înce
put într-o formă desăvirșită, 
ceea ce este pe deplin ex
plicabil dară se ține seama 
de faptul că ele n-au mai avut 
precedent în istoric, că repre
zintă un fenomen cu totul nou 
în viața internațională. Evo
luția lor n-a fost lipsită de i- 
virea unor neajunsuri ; aseme
nea fenomene pot și trebuie 
însă să dispară în cursul proce
sului de continuă perfecționare 
a colaborării internaționaliste 
dintre popoarele care constru
iesc noua orinduire. Experien
ța arată că numai fundamenta
rea acestor relații de principiile 
marxism-leninismului și ale in
ternaționalismului socialist — 
egalitatea deplină in dreptăți, 
respectarea suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecul în treburile interne, avan
tajul reciproc, întrajutorarea 
tovărășească — poate să asi
gure dezvoltarea liberă, inde
pendentă și înflorirea multila
terală a fiecărei țări socialiste 
și în același timp întărirea for
ței și unității sistemului mon
dial socialist, sporirea influen
ței și puterii lui de atracție în 
lume.

Se știe că în prezent între 
țările socialiste există o serie 
de deosebiri de păreri și di
vergențe. O parte din acestea 
iși au sursa in condițiile speci
fice diferite în care trăiesc po
poarele respective ; multe din 
ele insă, și mai ales ascuțirea 
acestora, provin din neînțelege
rea sau ignorarea diferențelor 
existente in dezvoltarea isto
rică a țărilor socialiste, precum 
și din nesocotirea principiilor 
de bază ale relațiilor dintre 
ele. Aceste deosebiri nu tre
buie să afecteze insă relațiile 
dintre țările socialiste, unitatea 
lor, colaborarea lor frățească. 
Sîntem convinși că dacă se va 
pune pe primul plan ceea ce 

este comun și unește țările so
cialiste — comunitatea orindu- 
irii. identitatea țelurilor lor 
fundamentale, ideologia mar- 

! xist-leninistă. interesele majore 
alo cauzei socialismului și lup
tei antiimperialiste — dacă 
vor fi promovate și respectate 
cu strictețe normele și princi
piile raporturilor internațio
nale de tip nou, dacă relațiile 
dintre țările socialiste se vor 
Ixiza pe stimă și respect reci
proc. ținindu-se scama de inte
resele fiecăreia, actualele difi
cultăți vor fi depășite, in in
teresul unității și coeziunii sis
temului mondial socialist, al 
cauzei luptei revoluționare con
temporane.

Partidul nostru va acționa și 
de aci înainte, cu toată fermi
tatea, pentru refacerea Și întă
rirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, văzînd în 
aceasta o îndatorire fundamen
tală atît față de propriul popor, 
cit și față de cauza generală a 
socialismului, păcii și progresu
lui social.

Cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare, în ali
anță cu țărănimea și celelalte 
pături de oameni ai muncii, 
trecerea la construirea orindui
rii socialiste în România repre
zintă o confirmare concludentă 
a viabilității și forței transfor
matoare a ideilor marxism-le
ninismului. aplicate in mod 
creator, potrivit condițiilor spe
cifice date. De-a lungul exis
tenței sale de aproape o jumă
tate de secol, in cursul luptei 
ilegale, cît și în focul insurec
ției armate din august 1944. in 
anii revoluției populare și ai 
construirii socialismului, parti
dul nostru a acumulat o bo
gată experiență de luptă in mo
bilizarea. organizarea și condu
cerea maselor largi ale celor ce 
muncesc. Infrîngind ’ opoziția 
claselor exploatatoare, el a asi
gurat cucerirea întregii puteri 
politice de către clasa munci
toare, aliată cu țărănimea, in
staurarea și generalizarea re
lațiilor socialiste de producție, 
lichidarea exploatării omului 
de către om. triumful deplin 
al socialismului la orașe și 
sate.

Plecând de la condițiile spe
cifice României, care a moștenit 
de la regimul burghezo-moșie- 
resc o economie insuficient dez
voltată. partidul a situat in 
centrul politicii sale făurirea 
unei baze tehnico-materiale mo
derne a societății. El a pus la 
temelia programului său de 
construcție socialistă industria
lizarea țării, ca singura cale de 
lichidare a înapoierii econo
mice, de dezvoltare susținută a 
întregii economii și de ridi
care social-culturală a țări:, de 
întărire a independenței și su
veranității naționale. Rezultatul 
acestei politici, însușită cu în
suflețire de întregul uopor. a 
fost dublarea în medie, la fie
care 5 ani, a producției indus
triale, care în prezent depășeș
te de 15 ori nivelul antebelic. 
Industria — a cărei pondere în 
venitul național a ajuns la 57 
la sută față de 30,8 la sută in 
1938 — se manifestă tot mai 
mult ca factor fundamental al 
mersjlui înainte al societății 
noastre socialiste pe drumul 
progresului și civilizației.

Un element esențial a) pro
gramului de construire a noii 
orînduiri In România l-a cons
tituit rezolvarea socialistă a 
problemei agrare. Partidul nos
tru, inspirîndu-se din principiile 
leniniste ou privire la trans
formarea socialistă a agricultu
rii. și ținînd seama de condi
țiile specifice, de raporturile 
economice și structura socială 
a satului românesc, a desfășu
rat o amplă activitate politică 
•și organizatorică pentru atra
gerea țărănimii, pe baza libe
rului consimțământ, pe . calea 
cooperativizării. In același 
timp, el s-a preocupat de dez
voltarea ' bazei tehnico-materia
le a agriculturii Marea proprie
tate socialistă și-a dovedit în 
practică superioritatea asupra 
micii gospodării țărănești : con
cludent in acest sens este fap
tul că în 1969 producția glo
bală agricolă a depășit de 2,3 
ori nivelul din 1950 — primul 
an după inițierea programului 
de cooperativizare — asigurînd 
satisfacerea nevoilor de consum 
ale populației și alte cerințe 
ale economiei naționale.

Construirea socialismului a 
determinat schimbări profunde 
in modul de existență a poporu
lui, ridicind la o nouă condiție 
socială masele largi populare 
de la orașe și sate. Pe baza 
sporirii de 5,6 ori a venitului 
național, în perioada 1950— 
1969 s-a realizat o creștere de 
peste 2,5 ori a salariului real. 
Orînduirea sooialistă a asigurat 
dreptul la muncă și odihnă, 
gratuitatea învățămîntulul de 
toate gradele, dezvoltarea sis
temului de ocrotire a sănătă
ții publice. îmbunătățirea con
dițiilor de locuit, a schimbat 
radical înfățișarea satelor și 
orașelor patriei.

In procesul de edificare a 
noii orînduiri, clasa muncitoare 
din țara noastră s-a dovedit la 
înălțimea misiunii sale istorice, 
demonstrîndu-și eroismul, înal
tul spirit revoluționar. ener
gia neobosită, capacitatea de a 
mobiliza celelalte clase ale so
cietății in opera de construc
ție socialistă, consecvența și 
fermitatea în aplicarea liniei 
marxist-leniniste a partidului. 
Prin politica dusă de partidul 
nostru, de olasa muncitoare, 
s-a asigurat întărirea continuă 
a alianței muncitorcști-țără- 
nești — baza de neclintit a 
regimului nostru socialist. Pe 
măsura dezvoltării construcției 
socialiste, a profundelor schim
bări petrecute in structura so
cială a țării, s-a înfăptuit o tot 
mai puternică coeziune a po
porului muncitor.

Se știe cită atenție a acor
dat Lenin rezolvării problemei

naționale ca parte integrantă a 
programului înfăptuirii revolu
ției și construcției socialiste. El 
arăta că acela care nu recu
noaște și nu apără egalitatea 
in drepturi a națiunilor, care 
nu luptă împotriva oricărei 
asupriri naționale, împotriva 
inegalității in drepturi. acela 
nu este marxist și nici măcar 
democrat.

împrejurările istorice au fă
cut ca pe meleagurile țării 
noastre să trăiască și să mun
cească — împreună cu poporul 
român — maghiari, germani, 
sirbi și alte naționalități con
locuitoare. Călăuzit de învăță
tura marxist-leninistă, Partidul 
Comunist Român a militat încă 
de la început împotriva orică
ror discriminări naționale, pen
tru deplina egalitate in drep
turi a tuturor oamenilor mun
cii. Aceste înalte obiective au 
devenit realități vii în România 
socialistă. Societatea noastră 
oferă tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, po
sibilități nelimitate de a parti
cipa la conducerea și rezolva
rea treburilor obștești, de a 
sc afirma și promova în toate 
domeniile, în întreaga ierar
hic a vieții sociale. Naționalită
țile conlocuitoare sini repre
zentate în Marea Adunare Na
țională. in consiliile populare? 
in conducerea organizațiilor de 
masă și obștești ; ele folosesc 
limba maternă în învățămînt 
și cultură. în administrație -și 
in activitatea obștească, dis
pun de școli, instituții cultural- 
artislice, ziare, reviste și cărți, 
beneficiază in egală măsură cu 
poporul român de roadele con
strucției socialiste. Constituirea 
consiliilor oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlo
cuitoare — expresie elocventă 
a adîncirii democratismului 
orinduirii noastre — a creat un 
cadru și mai favorabil afirmă
rii lor in viața social-politică.

Realizările dobindite de po
porul nostru în construirea so
cialismului demonstrează jus
tețea politicii marxist-leniniste 
a Partidului Comunist Român 
caro și-a îndeplinit și iși în
deplinește cu cinste misiunea 
de forță politică conducătoare 
a societății noastre, asigură a- 
plicarea creatoare a adevăruri
lor generale ale marxism-leni
nismului potrivit particularită
ților istorice ale țării. Partidul 
nostru se preocupă continuu de 
dezvoltarea și generalizarea 
propriei experiențe, dobândită 
in construirea noii orînduiri, 
în scopul perfecționării conti
nue a activității sale. Totodată, 
el a studiat și studiază expe
riența Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a partidelor 
frățești din celelalte țări so
cialiste, a întregii mișcări co
muniste și muncitorești inter
naționale. preluind ceea ce co
respunde condițiilor specifice 
ale dezvoltării socialiste a 
României.

In prezent, poporul român iși 
consacră eforturile și întreaga 
sa putere de creație realizării 
programului stabilit de Congre
sul al X-lea al partidului. Por
nind de la analiza stadiului a- 
tins in construcția socialistă, 
Congresul. a stabilit ca obiectiv 
fundamental al activității parti
dului, a întregului popor făuri
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Trăsăturile e- 
sențiale care definesc această 
etapă sint creșterea intensivă 
a forțelor de producție, crearea 
unei economii moderne, bazată 
pe tehnica avansată, asigura
rea unui înalt nivel de produc
tivitate și de eficiență a muncii 
sociale, dezvoltarea susținută a 
științei, culturii și învățămân
tului, ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a tuturor 
oamenilor muncii. Societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată se va caracteriza in ace
lași timp prin perfecționarea 
continuă a relațiilor de pro
ducție și a organizării societă
ții, ^prin înfăptuirea repartiției 
bunurilor produse de societate 
în spiritul echității socialiste. 

Partidul nostru pornește de 
la principiul marxist-leninist 
că una din părțile componente 
indisolubile, do cca mai mare 
importanță, ale socialismului 
este înfăptuirea unei largi de
mocrații pentru masele de oa
meni ai muncii. Adîncirea și 
perfecționarea democrației so
cialiste reprezintă nu numai 
împlinirea unor străvechi aspi
rații ale celor ce muncesc, rea
lizarea idealurilor de egalitate, 
libertate'și dreptate pentru care 
a luptat cu eroism clasa mun
citoare, pentru care s-au jert
fit numeroși militanți comuniști. 
Aceasta constituie totodată o 
necesitate obiectivă a edifică
rii orinduirii socialiste, o con
diție hotârîtoare a progresului 
noii societăți, care nu se poate 
baza decît pe descătușarea ini
țiativei și energiei creatoare a 
maselor, pe participarea activă 
a celor ce muncesc la condu
cerea statului, a întregii vieți 
obștești.

Definind noua etapă a con
strucției socialiste in țara noas
tră, Congresul al X-lea al par
tidului a avut in vedere o dez
voltare a României care să 
creeze premisele necesare in 
vederea trecerii, in perspectivă, 
la făurirea societății comuniste.

Dinamismul ce va caracteriza 
evoluția economici românești 
in perioada următoare este re
liefat de faptul că la sfîrșitul 
actualului deceniu nivelul ante
belic va fi depășit de peste 12 
ori la venitul național, de 
34,5—40 ori la producția glo
bală industrială, de peste 3 ori 
la producția globală agricolă, 
de 34—36 ori la volumul in
vestițiilor, de 4,4—4,5 ori la 
numărul de salariați și de 
3,7—3,8 ori la salariul real.

Ținind seama de complexita
tea crescindă a proceselor eco
nomice și de cerințele progre- 
gului tehnico-științific contem
poran partidul nostru a ela
borat un program de măsuri 
pentru perfecționarea întregu

lui mecanism de funcționare a 
economiei, a tuturor comparti
mentelor vieții sociale. In ca
drul acestui program, un loc 
important ocupă perfecționarea 
structurii organizatorice a e- 
conomiei, astfel ca aceasta să 
răspundă mai bine cerințelor 
producției moderne. In acest 
sens, in ultimul timp au fost 
constituite centrale industriale, 
combinate și grupuri de în
treprinderi — unități puternice 
din punct de vederea econo
mic. in stare să valorifice mai 
intens avantajele concentrării, 
cooperării și specializării in 
producție. Au fost adoptate o 
seric de măsuri pentru îmbună
tățirea sistemului de planificare, 
perfecționarea sistemului de a- 
pro vizionaro tchnico-materială, 
desfășurarea mai bună a activi
tății de investiții și comerț exte
rior, creșterea rolului factori
lor economico-financiari in e- 
cononiie, utilizarea mai inten
să a unor importante pirghii de 
sporire a eficienței activității 
economice cum sint beneficiul, 
relațiile contractuale între u- 
nități.

Recent a avut loc plenara 
Comitetului Central al partidu
lui nostru, care a examinat un 
complex de măsuri pentru dez
voltarea forțelor de producție 
in agricultură, perfecționarea 
bazei lehnico-materiale a aces
tei importante ramuri, pentru 
asigurarea sporirii producției 
vegetale și animaliere. Plena
ra a adoptat programul națio
nal privind gospodărirea ra
țională a resurselor de apă. ex
tinderea lucrărilor de irigații, 
îndiguiri, desecări și de combate
re a eroziunii solului in anii 1971 
—1975 și prevederile generale de 
perspectivă pină in 1985. pre
cum și programul național pri
vind dezvoltarea zootehniei și 
creșterea producției animaliere 
în anii 1970—1980. In viitorul 
cincinal, agriculturii îi vor fi 
alocate investiții de peste 100 
miliarde lei, adică de două ori 
mai mult decît s-a investit in 
întreaga economic națională 
în perioada prunului nos
tru plan cincinal 1951— 
1955. Se va continua dez
voltarea în ritm susținut a in
dustriei de tractoare și mașini 
agricole în așa fel incit pină 
in 1975 lucrările agricole prac
tic vor fj complet mecanizate ; 
va fi asigurată o cantitate de 
îngrășăminte chimice la nive
lul cerințelor agriculturii avan
sate. Partidul și statul nostru 
pornesc de la considerentul că 
transformarea socialistă a agri
culturii. generalizarea noilor 
relații de producție la sate au 
o însemnătate deosebită. dar 
nu rezolvă de la sine probleme
le dezvoltării acestei ramuri a 
economici naționale. Numai cre- 
ind o puternică bază tchnico- 
matcrialâ a agriculturii, numai 
asigurînd mecanizarea și chimi
zarea Droducției, extinderea lu
crărilor de îmbunătățiri fun
ciare se pot pune în valoare 
uriașele resurse de progres pe 
care le generează victoria so
cialismului ]a sate, se poate 
făuri o agricultură modernă — 
superioară atît din punct de 
vedere social, cît și tehnico- 
economic — capabilă să satis
facă în tot mai bune condiții 
neveile populației și al econo
miei naționale.

Chintesența masurilor elabo
rate o constituie asigurarea u- 
nei mai juste aplicări a prin
cipiului fundamental de condu
cere a economiei — centralis
mul democratic, îmbinarea ar
monioasă a conducerii centra
lizate cu larga autonomie a u- 
nităfilor economice de bază, cu 
sporirea atribuțiilor și răspun
derilor lor.

Partjdul a luat măsuri pentru 
dezvoltarea consecventă a de
mocrației economice, pentru a- 
tragerea cît mai activă a mase
lor la elaborarea și aplicarea 
principalelor decizii și măsuri ; 
in ultimii ani s-au intensificat 
dezbaterile publice asupra pro
blemelor vieții economice șL so
ciale, au devenit practici cu
rente consfătuirile organizate pe 
diferite sectoare sau ramuri 
pentru examinarea activității și 
adoptarea măsurilor ce se im
pun. în întreprinderi au fost 
înființate comitetele de direcție 
— organe de conducere colecti
vă, din care fac parte atît ca
dre de conducere, cit și dele
gați ai sindicatelor și reprezen-, 
tanti aleși ai salariafilor; • s-a 
institufionalizat adunarea ge
nerala a salariafilor din între
prinderi, ca for colectiv de dez
batere și analiză a problemelor 
economice, in fala căreia con
ducerea unităfii este obligată 
să prezinte periodic dări de sea
mă, să răspundă pentru modul 
cum asigură dezvoltarea pro
ducției și buna qestionare a 
fondurilor materiale și bănești.

Pornind de la faptul că în so
cialism oamenii muncii au o 
dublă calitate — de proprietari 
colectivi ai mijloacelor "de pro
ducție și de producători ai bu
nurilor materiale — partidul 
nostru urmărește consecvent ca 
această caracteristică fundamen
tală a noii orînduiri să se ma
nifeste concret în întregul mod 
de organizare și desfășurare a 
vieții economice, asigurîndu-se 
condiții tot mai bune ca ce
tățenii să-și exprime nestinghe
rit părerea asupra modului cum 
sînt gospodărite treburile tării, 
să critice neajunsurile, să tra
gă la răspundere pe cei ce do
vedesc neglijentă, nepăsare sau 
nepricepere în administrarea 
bunurilor poporului.

O parte integrantă a efortu
rilor pentru perfecționarea ac
tivității de conducere a econo
miei și a întregii vieți sociale 
este lupta necurmată dusă de 
partidul și stalul nostru împo
triva fenomenelor de birocra
tism, a imobilismului, lipsei de 
răspundere si inițiativă pe care 
le generează centralismul exce
siv. Lenin considera că nimio 
nu este mai greșit decît confun
darea centralismului democratic 
cu birocratismul si m sabtonis- 
mul. Lenin vedea principala 
chezășie a lichidării birocratis

mului in atragerea largă a ma- 
sclor la conducerea treburilor 
obștești. El spunea că numai a- 
tunci cînd toată populația va 
participa la conducerea Hiatului 
sn va putea asigura victoria de
plină împotriva birocratismului. 
In spiritul ideilor leniniste. &| 
luptei împotriva birocralismulut, 
partidul și statul nostru au a- 
doplat și adoptă in contimiar® 
măsuri pei.tru organizarea iu« 
dicioasă și îmbunătățirea ’I- 
lului de muncă al aparatului d® 
stat, apropierea organelor cen
trale de activitatea econom < o- 
socială, raționalizarea muncii d® 
conducere și îndrumare, m < șo- 
rarea hotârită a numărului do 
acte normative, circulări și ins- 
truefiuni, pentru curmarea ten
dințelor de tărăgănare a rezol
vării problemelor, do disper
sare a răspunderilor.

in noua etapa a construcției 
socialismului in România se 
ridică exigențe deosebite în fa
la partidului comunist care tși 
perfecționează continuu formele 
și metodele de muncă. Carac
teristic pentru activitatea par
tidului este faptul că el își în
deplinește rolul de forța nnlfiicjj 
conducătoare în societate nu în 
mod declarativ, nu prin meto
de administrative, de comandă, 
ci prin linia sa politică creatoa
re, marxist-leninistă. prin pre
zenta organizațiilor de partid in 
miezul vieții, în toate sec’oa- 
rele construcției socialiste, prin 
legăturile strînse cu masele cele 
mai larqi, prin atitudinea mili
tantă, înaintată a comuniștilor, 
exemplu de devotament și ab- . 
negație în înfăptuirea paiu’cil 
partidului. Puternic unit în ju
rul Comitetului său Central qru- 
pînd în rindurile lui peste două 
milioane de membri, dintre cel 
mai înaintați muncitori, țărani 
și intelectuali. Partidul Comu
nist Român constituie adevăra
tul centru vital al organismului 
nostru social, fiind urmat cu 
nemărginită încredere de între
gul popor. Unitatea de ' -întă 
și de acțiune a partidului, uni
tatea în jurul său a tuturor <e- 
lor ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, reprezintă rhe- 
zășia înaintării victorioase a 
României pe calea sociali-inu
lui, a înălțării ei pe trepte tot 
mai înalte de progres, bunăsta
re și civilizație.

în spiritul concepției lui Le
nin. care a subliniat relația 
strinsă ce există între politica 
internă de făurire a noii orfn- 
duiri și politica externă a 'ta
lului. socialist. Partidul Comu-. 
n.ist Român și guvernul lărti, 
concentrând eforturile poporu
lui nostru în direcția înfăptui
rii cu succes a sarcinilor con
strucției socialiste, desfășoară 
o activitate neobosită pe arena 
mondială, în sprijinul forțelor 
înaintate ale lumii contempo
rane.

în centrul politicii externe a 
tării noastre, partidul și guver
nul situează în mod ferm prie
tenia și alianța frățească ci* 
toate țările socialiste — de care 
sîntem legați prin comunitatea 
de orânduire și teluri, prin i- 
deologia marxist-leninistă. prî» 
lupta comună pentru progres 
social și pace în lume; pe- 
porul român este hotărît să mi
liteze neabătut pentru continua 
întărire a prieteniei și alianței 
cu toate statele socialiste. Den- 
tru dezvoltarea multilaterală a 
colaborării cu aceste țări. Țara 
noastră acordă și va acorda șl 
în viitor sprijinul său nepre
cupețit popoarelor care luptă 
împotriva imperialismului, v# 
lărgi colaborarea cu țările care 
au scuturat jugul colonial și 
luptă pentru dezvoltarea d* 
sine stătătoare, cu toate fox- 
tHe antiimperialiste. progresis
te din lume. Promovtnd activ 
politica de coexistență pașnică 
între statele cu orînduiri socia
le diferite. România dezvoltă 
larg relațiile de colaborar- -u 
toate țările, militează consec
vent pentru stingerea și lichi
darea oricăror focare de con
flicte și încordare care pot pu
ne în primejdie pacea și secu
ritatea internațională.

Animat de o înaltă responsa
bilitate fată de cauza socialis
mului și păcii în lume, poporul 
nostru va acționa cu hotărîre 
pentru întărirea puternicului 
front antiimperialist și nu va 
precupeți nici un efort pentru 
a-și aduce contribuția la dez
voltarea colaborării Internatio
nale, la eliminarea pericolului 
unui nou război, la salvgarda
rea păcii și securității interna- ' 
ționale.

Dezvoltarea mondială contem
porană dovedește incontestabil 
că omenirea înaintează în di
recția întrevăzută dș> Lenin — 
in direcția socialismului si co
munismului. Înarmate cu teo
ria revoluționară a clasei mun
citoare. insușindu-și spiritul ei 
creator, partidele comuni te $i 
muncitorești vor duce mai de
parte marca operă de transfor
mare a societății, de edificare a 
noii orînduiri., indeplinindu-și 
cu cinste înalta lor misiune isto
rică. Pe această bază se va 
dezvolta neîncetat teoria revo
luționară marxist-leninistă, care 
în epoca noastră poate fi nu
mai rodul gîndirii și experien
ței colective a întregii mișcări 
comuniste și muncitorești.

Sărbătorind 100 de ani de Ia 
nașterea lui Vladimir Illci Le
nin, este de datoria noastră, a 
comuniștilor, să ne intensificăm 
eforturile pentru triumful idea
lurilor socialismului in propria 
țară, pentru unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste, a 
tuturor forțelor antiimperialiste 
— care reprezintă astăzi fac
torul fundamental al victorie! 
în lupta pentru • pace, pentru 
democrație și progres social. 
Vom deschide astfel și mai larg 
cîmpul de afirmare a ideilor 
nobile pentru a căror împlini
re Lenin și-a dăruit întreaga 
viată — ideile socialismului și 
comunismului I Este cel mai 
înalt omagiu pe care il aducem 
memoriei marelui conducător 
revoluționar al proletariatului, 
militantului neobosit pentru li
bert gen socială și națională a 
pom..... lor. pentru triumful cau
zei claseâ muncitoare.

relcv.it
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‘MARELUI LENIN 
■1

ACTIVITĂȚI
IStCREATIVE

i Citindu-l pe Lenin
J Nu toți cei care se aplea- 
i că asupra unei pagini scrise 
I tie Lenin țliu că orice sta- 
j tisticfc în materie îl indică 
I pe aceste drept cel mai citit
* autor în zilele noastre. Con- 
| statarea statistică s-ar putea 
i explica prin însăși vastitatea 
L operei, fiind cunoscut faptul
• că Lenin a scris enorm, iar 
b publicarea operei sale a re- 
I clamat unul din cele mai 
I mari eforturi de cercetare și 
| editare ce s-au întreprins 
» vreodată. Spun -de cercetare' 
I pentru că în afara lucrări- 
k lor mar . de sine stătătoare.

SFPTIMIU KR.WSZ, 
lector universitar

I-enin a scris articole, rapoar
te. scrisori, cuvîntări, note, 
telegrame etc., bibliografia sa 
completă insumînd astfel cî- 
teva mii de titluri. Unele din 
materialele cunoscute ca fi
ind redactate de el nu au fost

i

i
i 
i
i 
î 
i 
î

încă regăsite, altele fac o- 
biect do cercetare pentru a 
se stabili dacă-i pot fi atri
buite. Intr-un cuvînt, este 
vorba d< o uriașă muncă de 
(lepislare-regăsire, complicată 
pentru un autor care a scris 
zilnic timp de aproape trei
zeci do ani și a utilizat pen
tru a semna 94 — nouăzeci 
-i patru ! — de pseudonime. 
Referitor la editare, răspin- 
direa operei leniniste — înce
pută in România incă în 
1912 — a devenit în anii 
noștri o componentă impor
tantă a activității ideologi
ce a partidului, publicarea 
in tiraje de masă a lucră
rilor lui Lenin, fie sub for
ma de broșuri, culegeri te
matico. ..Opere alese" și se
ria de ..Opere', culminind 
cu încheierea — in aceste 
luni, si în cinstea aniversă
ri b 100 de ani de la naș
terea sa — a editării ..Opere
lor complete" în 55 de vo
lume.

<• Dar nu vastitatea operei, 
irealitatea de material scris 
"explică aria de răspîndire și 
..priză* de public a ideilor 
leniniste, ci faptul că întrea
ga operă poartă amprenta 
capacității rare posedate de 
Lenin ..de a vedea prezentul 
■ lin punctul de vedere al vi
itorului* (Gorki). Valoarea in
contestabilă și de durată a 
leninismului provine din fap- 
••>11 că «1 nu este rodul pre- 
'■ n!.ioi de a duce pînă la sfîr- 
' • dezvoltarea creatoare a 
eindirii marxiste. Pcrsonalita- 
■■-a cea mai marcantă a unei 
■'poci istorice, teoretician și 
conducător de talie mondia- 
lă. Lenin și-a însușit și dez
voltat creator gindirea rr.ar-

t xistă procedind cu un mi-
* minat simț al continuității și 

selectivității. Opera sa este
l în mod exemplar marxistă și 
I creatoare, permițîndu-i ca în 
1 fiecare nouă epocă istorică.
* că trăiască o viată nouă, să 
I devină atit pentru adepți cit 
*■ s; pentru adversari fermen- 
I tul frământărilor omenești 
k din întreaga lume.
k A-l înțelege și continua ju- 
’ dicios pe Lenin înseamnă a 
i înțelege că întreaga sa cori- 
I cepțiie nu este un dat finit 
‘ că ea a fost elaborată pentru 
| 3 putea servi oricînd ca o ba-
» zi de pornire intr-o nouă e- 
| tapă: esențial este să des- 
< prindem dintr-o vastă operă 
» memai valorile general-vala-
* bile, care exprimă elementele
ț fundamentale ale unor pro- 
l ' • . Valorifi-
' indu-i opera, contemporanii
| rebuîe să procedeze aidoma
»- modului și principiilor pe ba- 
|. za cărora Lenin însuși l-a 
k alorificat pe Marx în noile
I ondiții ale epocii imperialîs-
• mului. Toate acestea presu-

pun aceeași viziune dinami
că, creatoare, bazată pe con
tinuitate ?i selectivitate, iar 
a proceda altfel înseamnă a 
privi opera lui Lcnin în con
tradicție cu însuși sensul și 
scopurile ei.

SS-1 citim și să-l studiem 
deci pe Lenin nu pentru că 
a scris, ori pentru a găsi la 
el confirmări exacte ale jus
teței cutărui lucru pe care-1 
facem. Să-1 citim și să-l stu
diem pentru a no însuși me
todologia inițiativei istorice, 
modul în care se analizează 
științific un fenomen, pro
ces, conjunctură socială, ma
niera in care trebuie să îm
binăm teoria cu acțiunea so
cială. toate acestea pentru ca 
ceea ce facem în cu totul alte 
condiții de timp și de loc, 
să aibă același atribut funda
mental : cunoaștere și acțiu
ne conștient-științifică — deci 
optimă.

Spun : să-l citim și să-l stu
diem. pentru că există o di
ferență. Scopul imediat (care 
poate fi analiza științifică 
abstractă, polemica cu spe
cialiștii dusă într-un limbaj 
specific, popularizarea, expu
nerea pentru maso largi etc.) 
influențează întotdeauna asu
pra ușurinței și a plăcerii de 
a citi un anumit material.

E greu — și nu propun 
aceasta tuturor — să-l citim 
în întregime, dar nici nu ne 
putem limita doar la citirea 
(și mai ales citarea) cîtorva 
opere reprezentative.

Fără îndoială că anumite 
lucrări sînt mai importante, 
dar nimic din ceea ce a scris 
Lenin nu este neimportant, 
sî nu numai pentru specia
liștii in materie. Spun toate 
acestea deoarece trebuie să 
ne facem o imagine de an
samblu asupra omului și a 
operei, iar în munca de răs
pîndire a ci (în diversele for
me de studiu ideologic etc.) 
pare a se manifesta tendința 
rcstrîngerii și șablonizării a- 
riei bibliografice indicate. 
Ori tocmai prin aceste for
me ar trebui stimulat intere
sul și gustul de extindere a 
lecturii din partea publicului 
celui mai larg. Și dacă am 
ajuns la acest aspect al mun
ci de propagandă și de pro
pagare a învățăturii leniniste, 
voi preciza încă o dată că 
nu este vorba de a da spre 
consultare o listă de zeci de 
titluri, și compusă din mici 
note, ori materiale de o pa- 
gină. Dar nici a indica me
reu. timp de ani și ani de 
zile, la o temă, aceeași bi
bliografie. ca și cum în imen
sa operă leninistă nu s-ar 
găsi decît un singur model 
(sau o singură dală modelul) 
rezolvării unei anumite pro
bleme. Diversificarea biblio
grafiei ar exclude și efectele 
negative ce pot apare in stu
diu (de tipul ..știu deja", 
„am mai citit", citatomania 
etc.), contribuind și la for
marea unei imagini mai de 
ansamblu asupra activității 
și ooerei marelui gînditor $i 
conducător. Ca să nu mai 
vorbim de plăcerea — repet, 
plăcerea — ce o provoacă ci
tirea uasajelor inedite care 
explică complementar, nuan
țat. plastic, fundamentele și 
aplicarea concepției generale 
leniniste. In fond, un singur 
rînd dintr-o scrisoare adre
sată lui Gorki — ..Să fii

bolnav pe timpurile astea e 
cu desăvârșire nepermis" — 
sugerează uriașa încordare și 
dramatismul pregătirii revo
luției în aceeași măsură ca 
și un raport de 10 pagini.

Sau pasajul dintr-o notă 
adresată unui director de e- 
ditură — „Broșura este scoa
să in condiții mizerabile. E 
o adevărată mizgăleală. Nu 
există tablă de materii. Ci
neva. un idiot sau neglijent 
fără pereche, incult după cit 
se vede, a adunat de parc-ar 
fi fost în stare de ebrietate, 
toate ..materialele", articola
șele. cuvântările și le-a tipă
rii alandala. Nici prefață, 
nici procese-verbale, nici tex
tul exact al hotărîrilor. nici 
separarea hotărîrilor de cu- 
vintări. articole, note, abso
lut nimic! O rușine nemai
pomenită ! Editarea unei ase
menea broșuri este o batjo
cură la adresa acestui mare 
eveniment istoric". Lenin se 
referă la un caz concret : 
constituirea. Internaționalei a 
111-a.

Dar nu aceasta este im
portant ci faptul că cele cî- 
teva rîndnri denotă încă o fa
țetă a preocupărilor sale con
crete. înalta sa exigență 
chiar in acele condiții vitre
ge. blamarea incapacității, 
importanța acordată de el co- 
rectitudinii și eficacității in 
munca de propagandă. Sînt 
doar două exemple, din sute 
posibile.

Și mai este vorba de mo
del in metodă și stil. Un mo
del in acest sens îl repre
zintă conspectele lui Lcnin 
asupra lui Hegel, modele în 
materie sînt planurile de lu
crări. analizele comparative, 
stabilirile de structuri, multe 
din cuvântările și polemicile 
sale. Stilul este concis în a- 
nalizclc științifice, scăpărător 
In polemică, vibrant, înflăcă
rat in cuvîntări și în toate 
cazurile sugestiv. Ajunge să 
parcurgi lista titlurilor pen
tru a vedea modul în care 
ele reflectă concis și suges
tiv conținutul lucrărilor : _O 
lingură de catran într-un bu
toi cu miere" sugerează lipsa 
ce alterează valoarea gene
rală într-un manual recenzat 
do Lcnin: ..Material infla
mabil în politica mondială": 
„Fcriți-vă do spioni !": ..Vor
bele frumoase nu țin de 
cald": ..Se pune la cale o 
nouă lovitură de stat": ..Pră
bușirea iluziilor constituțio- 
naliste-" etc., etc., etc. fac a- 
colași serviciu de semnalare 
concisă a esenței. Iar dacă 
am înmulți exemplele n-am 
face d 'cit să argumentăm su
plimentar aceeași idee : <-ă 
în rare cazuri s-a verificat 
mai bine maxima : ..Stilul — 
e omul".

Considerațiile de mai sus 
nu se vor o recomandare 
pentru citirea și studierea lui 
T-onin. Ar fi și inutil : omul 
și opera co recomandă sin
gure. Dacă ne-am propus un 
scop, acela este de grad și 
nuanță : să-l citim și stu
diem mai mult și mai bine, 
să nu uităm că ..măreția cu 
care plutește un iceberg se 
datorește faptului că doar o 
optime din el se află deasu
pra apei" (Hemingway), să 
pătrundem în mereu alte zo
ne ale tezaurului de idei și 
experiență ce ne stă la dis
poziție ri are pentru unul 
sau altul din noi sînt încă 
..sub apă". Și să facem a- 
ceastn nu numai pentru a 
cinsti o oersonalitate și o 
operă. Ci în primul rînd pen
tru noi înșine.
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în curind elevii intră in bi
nemeritata vacanță de primă
vară. Organizația U.T.C. de la 
Liceul din Uricani a analizat 
modul în care uteciștii și-au în
deplinit principala lor sarcină 
— învățătura. Cu acest prilej 
a fost stabilit un bogat pro
gram de activități recreative in 
vacanța de primăvară. Pe prim 
plan s-a pus organizarea între
cerilor sportive la disciplinele 
șah, tenis de masă, handbal, 
fotbal, volei și altele. Pentru 
aprofundarea cunoștințelor pri
mite in scoală comisia de tu
rism a propus organizarea u- 
nor excursii în împrejurimi și 
în diferite localități din țară. 
N-au fost omise nici activită
țile recreative culturai-artisti- 
ce. Deci vacanță plăcută.

Ghcorghe SOCEANU
Uricani

Salubrizarea morală a orașelor

DE LA ALCOOL LA HULIGANISM
Strada, localul public trebuie 

asanate de impuritățile morale 
care ie colorează atit de ne
plăcut. Ordinea și disciplina, 
etica și estetica străzii și lo
calului public trebuie repuse la 
locul cuvenit în contextul civi
lizației și progresului. Unii oa
meni certați cu morala, adver
sari aj muncii cinstite, adepți 
ai modei ..celei mai moderne", 
clienți permanenți ai cafene
lelor sau circiumilor răspîn- 
desc in jurul lor un iz de mu
cegai uman, atentează la cin
ste și omenie, viciază liniștea 
cotidiană atit de necesară. A- 
cest rău social s-a întins — 
mai ales în rîndul unor tineri —, 
punînd stăpînire pe sentimen
te și judecăți. împingîndu-i pe 
cei care „se prind ușor" în 
mocirla societății, unde văd 
viața în roz, dar unde, de fapt, 
ea este cam albastră. Cine le 
permite asemenea manifestări ? 
Evident, nimeni. Dimpotrivă, 
legi scrise și nescrise condam
nă cu asprime asemenea acte 
antisociale, în intenția de a 
crea tuturor un climat priel
nic de muncă și viață, de a 
impinge înainte civilizația și

•'tura. Asemenea eroi nedo
riți ai străzii și localului pu
blic au fost chemați la ordine 
In ultimele zile, de către or
gane competente, în majorita
tea localităților Văii Jiului. 
Rindurile care urmează sini de
dicate unor tineri care au con
sumat băuturi alcoolice peste 
măsură, alungind p.e un drum

scurt la acte de huliganism.
Avem in față trei tineri în- 

try 18—22 de ani, cu mintea 
tulbure de alcool. Unul, Ion 
Evesc. din Jieț, iși ascunde vi
novăția in lacrimi. Știe că a 
băut cam mult și a dat cu 
cuțitul, dar nu vrea să recu
noască. Al doilea este victima, 
Ion Munteanu. Arc 18 ani, lo
cuiește in strada Lunca Petro
șani și lucrează la E. M. A- 
ninoasa. Nu prea poate spune 
de ce s-au încăierat la restau
rantul „Paringul" din Aeroport, 
dar știe bine că Evesc !-a 
„țăncușit" în două locuri cu 
cuțitul. Abia iși mișcă brațul 
sting. Cel de-al treilea, Nicolae 
Urez, este prieten cu ei. Au 
băut toți trei, s-au „magne- 
tizat" și au pornit scandalul. 
Ei n-a dat. dimpotrivă, i-a des
părțit pe bătăuși. De teama lu> 
Evesc — un munte de om — 
Urez se eschivează de la un 
răspuns precis dacă acesta l-a 
tăiat pe Munteanu. sau nu. In
terogat singur, re -*ște. Toți 
trej erau contrariați ca. ‘ri n-au 
făcut cine știe c<*/ n-au 
făcut decît scandal j ../’lo
cal public, au atentat la liniș
tea semenilor, au încălcat niște 
legi ale civilizației — lucruri 
care, orice-am spune, nu-i pu
țin, și pe care legea le pe
depsește. Ce i-a condus aici ? 
Consumul exagerat dc alcool 
care întunecă mintea, declan
șează furia Și mînia.

Și Ludovic Cornea se crede 
ne\ inovat* El are 23 de ani și 
lucrează ca muncitor necalifi-

cat tot la mina Aninoasa. Este 
căsătorit și așteaptă din. zi in 
zj să devină tată. Deci este, 
zice-se, om serios. In ziua aceea 
luase salariu] și se oprise la 
restaurant — tot la „Paringul". 
Băuse peste măsură și con
fundase strada cu locul unde-1 
chemau necesitățile fiziologice. 
Do sub claia do păr care-i a- 
copcrca fruntea cerca clemen
ță, afîrmind că el este un băiat 
cuminte, care nu poate comite 
asemenea acte indecente. Numai 
că băutura nu-ți mai dă posi
bilitatea de control și Cornea 
uitase ce făcuse. Băiat tinâr, 
cu soție și un apropiat moș
tenitor. și-a neglijat obligațiile 
familiale, lăsindu-se subjugat 
de puterea licorii lui Bachus. 
La vremea lucidității. Cornea 
va fi reflectat desigur, asu
pra a ceea ce făcuse. Dar era 
prea tirziu. El săvîrșise deja 
un act antisocial.

înainte cu două ore de a in
tra în șut. la mina Paroșeni. 
Partenîe Brăneț a fost adunat 
dintr-un restaurant din Lupeni. 
Client vechi al miliției, cu trei 
condamnări la activ pentru hu
liganism, Brăneț a răspuns ..cu 
pauze" întrebărilor puse.

— Unde lucrezi dumneata ?
— La mina Paroșeni.
— Ce schimb ai fost astăzi ?
— Trei. Peste două ore tre

buie să merg la lucru.
— Și mergi așa beat ?
— Merg. Pină atunci mă tre

zesc...
— Și la cine te prezinți a- 

celo ?
— La unul... nu știu cum ii 

spune... parcă...
In nici un caz, in seara a- 

ceea. în starea în care se afla, 
Brăneț nu putea intra în mină.

Cine i-.ir fi îngăduit acest lu
cru ? întrebarea care se pune 
este cum de acest tinâr de 23 
de ani nu este readus pe dru
mul ce] bun de pe marginea 
prupastiei pe care se află. 
Forța colectivului in care lu
crează trebuie să acționeze cu 
mai multă fermitatr-. colegii lui 
de muncă au datoria cetățe
nească de a-l lua in mijlocul 
lor. de a-i arăta ce-i bine și 
ce i rău, de a-l determina să-și 
lase gindurile rele...

Acești tineri sînt doar cițiva 
dintre acei care frecventează 
cu regularitate restaurantele și 
bufetele, consumă cantități mari 
de alcool, iși neglijează viața 
familială sau activitatea de 
producție și. ceea ce este și 
mai grav, comit acte antisocia
le. fapte huliganice pe care le
gile severe dar drepte ale sta
tului nostru nu le iartă. Sigur 
că ei. acești oameni stăpîniți 
de patima alcoolului sint prin
cipalii vinovați pentru faptele 
lor Indî-ect insă le favori
zează acest lucru și barmanul 
sau ospătarul care-i servește 
cu băutură în cel mai înalt 
hal de ebrietate — este și aici 
o tactică a ospătarilor — dar 
și opinia publică, oamenii care 
„nu se bagă", care nu văd mai 
departe decît propria persoa
na. decît răspunderea pentru si
ne. Un ajutor eficient poate și 
trebuie dat acestor oameni, ca- 
re-și alterează, prin purtări 
nedemne, personalitatea, de că
tre organizațiile U.T.C. și de 
sindicat, dc către conducătorii 
lor direcți de la locurile de 
muncă, pentru a nu ajunge să 
fie ajutați de către miliție, tri
bunal. judecătorie.

Dumitru GHEONEA

JOI 2 APRILIE

17.30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.05 Film serial: „Oliver 
Twist' (IV).

18,35 .Mult e dulce și frumoa
să — Emisiune de lim
ba și literatura română.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Fluierele — prezintă Ti- 

bciâu Alexandru.
19.30 Reflector.
19,45 Anunțuri — publicitate. 
20,00 Teatru TV. — „înaintea 

gustării de dimineață" 
de Eugen O'Neill.

20.30 Instantanee muzicale.
20.55 Film artistic : „Mama 

din Torino" — produc
ție a televiziunii italie-
ne.

21,40 Anunțuri — publicitate.
21.45 Evocări — pagini din 

războiul antihitlerist.
22.05 Telejurnalul de noapte.
22,15 Cronica ideilor.
22,35 Avanpremieră.
22.45 Miniaturi instrumentale.
23.00 închiderea emisiunii.

mmEG&SS
jmiHXULUi

PETROȘANI — " Noiem 
brie: Via Mala (2—5 aprilie); 
Republica: Intr-o seară in 
tren... (2—5 aprilie); LO
NEA — 7 Noiembrie: Eddy 
Chapman '(2—4 aprilie); Mi
nerul : Stelele din Eger, seri
ile I și II (2—5 aprilie); 
VULCAN : Valea păpușilor 
(2—5 aprilie); LUPENI — 
Cultural: Atentatul de la Sa
rajevo (2—5 aprilie).

Prunoexpres
La concursul nr. 14 au fost 

extrase din urnă următoarele 
numere i

Extragerea I-a i 18 25 4 41 
14 44

Fond de premii i 489 550 lei.

Extragerea a Il-a i 42 7
36 26 24 22 41 32

Fond de premii r 437 004 lei.

Răspundem cititorilor

Metode 
superioare 

de 
exploatare

In cadrul temei de cerceta
re ..Metode de exploatare de 
productivitate sporită pentru 
stratul nr. 3 Valea Jiului", se 
întreprind la I.C.P.M.H. cer
cetări în sensul găsirii de noi 
metode de exploatare care, in 
condiții dificile de zăcămînt 
alo stratului respectiv, să a- 
s gurc- indicatori tehnico-eco- 
aomic: superior;, corespunză
tori sarcinilor dc pcrspecti- 
vă. Pentru obiective mai a- 
propiate. s-a studiat de că
tre colectivul de cercetători 
a’ laboratorului metode de 
exploatare (șef laborator țng. 
V.isilc- C iramete). posibilita
tea perfecționării actualelor 
metode cu abataje cu front 
l ing. Pe această linie, au fost 
găsite soluții de susținere me
talică a extremităților abata-~ 
jelor și intersecțiilor cu lu
crările de pregătire. Experi- , 
montările s-au efectuat cu i 
rezultate bune la minele A- 
ninoasa, Petrila și Lonea, iar 
in momentul de față se a- 
plică dej:; in majoritatea a- 
bitajelor din Valea Jiului.

EXPERIENȚA 
Șl 

HĂRNICIE
încărcate cu bușteni grei de 

fag. sau alte sortimente de 
ii un, mașinile intră obosite in 
depozitul final de la gara mi
că din Petroșani. Aici nu se 
mai aude ca mai de mult stri
gătul ritmic al țapinarilor care 
dcscărcau lemnul din mașini 
și-l incărcau în vagoane vol- 
tindu-l, cu eforturi, centimetru 
cu centimetru. Această opera
ție grea este acum efectuată 
de un tractor denumit bolinder. 
Ghearele lui puternice prind 
ca într-un clește buștenii, care 
de multe ori depășesc 1 500 de 
kilograme, ridicindu-i ca pe 
ni u vreascuri și transportin- 
du-i direct in vagoanele C.F.R. 
trase la rampă.

Puternicul bolinder, condus 
cu dexteritate de Gabor Kiss 
descarcă o mașină de bușteni, 
incărcind-o in vagon, in 7—8 
minute. Cu acest utilaj șoferul 
ajutat doar de un singur om, 
a cărui misiune este de a in
dica unde să așeze buștenii, 
încarcă un vagon de 50 tone 
in mai puțin de 50 minute. Și 
cind te gindești că 10—12 ța
pinari voinici munceau de șase 
orj mai mult timp la încărca
rea unui vagon! E drept că 
randamentul ridicat obținut de 
Gabor Kiss se datorează șj ex
perienței acumulate in cei 5 
ani de cind lucrează pe bolin
der. Experiența este însă îm
binată cu hărnicie și pricepere.

R. BV.ȘAN,
Petroșani

CALE

LUNA
<> Urmare din pag. I 

derea ciclului de acțiuni va fi 
făcută în toate localitățile jude
țului, Intr-un cadru festiv, astă
zi după amiază. Astfel, la Pe
troșani, in sala mică a Casei 
dc cultură, vor fi prezentate 
astăzi expuneri pe temele: „Un 
veac de frămîntări sociale" șl 
„Lenin despre tineret", susți
nute de tovarășii Cornel Hog- 
man„ președintele Comitetului 
municipal pentru cultură și artă 
și Teodor Oprean, judecător la 
judecătoria Petroșani. în cola
borare cu librăria „Ion Crean
ga’' din Petroșani a fost amena
jată o expoziție cu vînzarc a 
< ărtii social-politice pentru ti
neret. ,

— Ce alte acțiuni vor mai 
avea loc în Valea Jiului cu 
acest prilej ?

CĂRȚII
— în ziua de 6 aprilie a.c. 

în localitățile Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Petrila se vor organiza 
expuneri similare la care vor 
li invitați profesori de științe 
sociale din licee și alte cadre 
competente. In perioada 10—20 
aprilie se va organiza, la nive
lul comitetelor U.T.C., monta
jul .,100 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin", iar între 20—30 
aprilie se va ține la nivelul 
localităților concursul „Aspecte 
din viața și lupta tineretului". 
De asemenea, se va finaliza pe 
localități concursul „Din istori
cul mișcării revoluționare și 
democratice din patria noas
tră".

Vor mai li și alte acțiuni în 
cadrul cluburilor, întreprinde
rilor, școlilor, la care vor fi 
antrenați numeroși tineri.

@ Un grup de muncitori 
de la preparația cărbunelui 
Petrila : Scrisoarea dv. a pri
lejuit din partea redacției 
cercetări, care nu au dus la 
constatări menite să lămu
rească relațiile, afirmativ ne
principiale, dintre muncitorul 
la care vă referiți și maiștri 
în cauză. Concluzia noastră 
este că prin sesizarea adre
sată redacției s-a . căutat să 
se dea proporții unei situații 
privite prin prismă persona
lă. subiectivă, a sudorului 
..năpăstuit".

Rămîne ca Comisia dc ju
decată din întreprindere, in 
fața căreia se află acest caz 
să-și spună cuvîntul.

9 Tudor Gaspar, Lupeni : 
In legătură cu sesizarea 
dv. am intervenit la condu

cerea Centrului de legume și 
fi>cte Petroșani, care ne-a 
informat că s-au luat măsuri 
de înlocuire a gestionarului 
Dumitru 11 ie de la conduce
rea unității nr. 19 din Lu
peni.

Q Vladimir Gybngyds.vi, 
bl. 1. Aicea Salcimilor nr. 3, 
Paroșeni și Un grup de loca
tari, strada Narciselor nr. 4 
Lupeni : Soluționarea celor 
relatate dc dv. este de com
petența Asociației locatarilor, 
la care rugăm a vă adresa, 
aceasta fiind în drept — co
respunzător cu prevederile 
articolului 22 din Statut — 
ca să cheme in fața sa. sau 
să pună in discuția adunării 
generale a locatarilor pe cei 
ce se fac vinovați de încăl
carea normelor de bună con

viețuire. De asemenea, aso
ciația se poate adresa, dacă 
este cazul. Comisiei de jude
cată pe oraș, pentru luarea 
de măsuri.

9 Petru Dunca, Petroșani : 
La întrebarea dv. adresată 
redacției dacă I.G.L. are o- 
bligația de a repara depen
dințele aparținătoare spațiu
lui locativ ce-1 dețineți, vă 
comunicăm că, corespunzător 
celor cuprinse la punctul 9, 
alineatul a, din contractul 
de închiriere, întreprinderea 
de stat are obligația de a 
repara construcțiile legate 
funcțional de clădire (maga
zie, closet, garaj) numai da
că sînt prevăzute expres în 
contractul de închiriere și se 
încasează pentru acestea chi
rie.

Foto: I. Liciu

Pe marginea unei scrisori nepublîcate

LIPSA DE
OPERATIVITATE

Nu de mult, redacția a pri
mit o scrisoare din partea u- 
nui grup dc țărani producători 
din Cîmpu lui Ncag care ne 
relatau (a cita oară ?) că Fa
brica de produse lactate Live- 
zeni nu-și respectă obligațiile 
contractuale de a plăti în ter
men laptele furnizat centrului 
de colectare și că nu primesc 
din. timp nici furajele necesare 
alimentației animalelor.

Sesizarea a fost trimisă, pen
tru cercetare și luare de mă
suri lrabricii ae produse lac
tate Livezeni. Din răspunsul 
primit ne-am convins incă o 
dată cit de întortocheate pot 
fi căile de rezolvare a unor 
neajunsuri, atunci cind nu e- 
xistâ solicitudine. Sumele re- 
prezentind contravaloarea lap
telui furnizat de țăranii din 
Cimpu lui Neag au fost virate 
Băncii agricole din Hațeg, de

acolo C.E.C. Petroșani, care 
prin agenții săi le-a trimis 
C.E.C.-ului din Uricani, toate 
acestea determinind o soluțio
nare de loc operativă a cazu
lui.

Nu putem £i de acord cu 
cele arătate in răspuns că pro
ducătorii au ajuns în posesia 

.sumelor... „ceva mai tirziu". 
Pentru laptele furnizat în oc
tombrie 1969 cei în cauză nu-și 
primiseră drepturile bănești și 
furajele, așa cum se arată in 
reclamație, nici pînă la sfîr- 
șitui lunii ianuarie 1970.

Oare nu s-ar putea căuta și 
găsi de către Fabrica de pro
duse lactate, o cale care să du
că la respectarea, într-un ter
men mult mai scurt, a obliga
țiilor sale contractuale față de 
producători ?

1OSIF

I. R. E. DEVA
Secția de distribuire 
a energiei electrice

Petroșani

Face cunoscut abonaților câ s-a extins 
sistemul de plată gen „autoservire" a 
consumului de energie electrică, plată care 
se face trimestrial direct la casieriile sec
toarelor S.D.E. din fiecare localitate după 
cum urmează :

ORAȘUL URICANI - zilnic intre orele 7-10 
dimineața, iar miercurea de la 

16-19.

ORAȘUL LUPENI — zilnic intre orele 7—15, 

iar miercurea și vinerea de la 7—12 

și 16—19.

ORAȘUL VULCAN - zilnic între orele 7-15, 

iar miercurea și vinerea de la 7—12 
și 16-19.

COMUNA ANINOASA - zilnic intre orele
7—10, iar miercuri de la 16—19.

ORAȘUL PETROȘANI — zilnic între orele

7-15, iar miercuri de la 7-12 și

16-19.

ORAȘUL PETRILA — zilnic între orele 7—15, 

iar miercuri de la 16-19.

La ghișeele de plată abonații vor prezen
ta indexul contorului citit la o anumită dată 
fixată in declarațiile tip. Cei care nu vor 
respecta termenul ales și menționat in de
clarație, pierd dreptul de facturare prin sis
temul de autoservire.

X



4 Steagul roșu
SIMRATA za arnwi*

BIRM \NT \ : Podul de cale feratâ și transport

automobilistic Ava. caro face legătura între
două orașe, Ava și Sagaing, așezate pe malurile VIAȚA INTERNAȚIONALA

lravadi. nodul a fost construit in 193-1

Agravarea situației din Asia de sud-est MOSCOVA

berate din Laos

i

Vizita ministrului de externe Tulburări

că 
ar

• Administrația americană a hotărît să permită regimului de la Saigon 
să livreze arme guvernului de la Pnom Penh • Opoziția senatorilor Mike

!

s-a proclamat 
republică

BATHURST 24 (Agerpres). 
— Statul african Gambia, 
fostă monarhie constituționa
lă, s-a proclamat joi republi
că, după aprobarea noii con-, 
stituții de către corpul elec
toral. Proiectul de constitu
ție, elaborat de o comisie 
specială și adoptat de Adu
narea Națională a țârii în de
cembrie anul trecut, a fost 
supus la începutul acestei 
săptămini unui referendum 
popular. în cadrul căruia ce
tățenii cu drept de vot au 
fost chemați să se pronunțe 
in favoarea sau împotriva 
instituirii regimului republi
can. Rezultatele oficiale difu
zate de Ministerul de Inter
ne. prin intermediul postului 
de radio Bathurst arată că 
din cei 120 606 alegători pre
zentați la vot. 84 968 s-au pro
nunțat în favoarea constitu
ției republicane și a procla
mării Republicii Gambia. A- 
cest act major semnifică e- 
liminarea formală a oricăror 
legături de subordonare a 
Gambiei față de coroana bri
tanică. Prerogativele de pre
ședinte al Republicii Gam
bia vor fi deținute, potrivit 
prevederilor noii constituții, 
de actualul premier David 
(Dauda) Jawara.

★

Gambia, fostă colonie și a- 
poi protectorat britanic, -și-a 
cucerit independența la 18 
februarie 1965, fiind unul 
dintre cele mai tinere state 
africane. Populația sa de 
343 000 locuitori este formată 
din triburi negroide. între 
care predomină triburile Man- 
dingo. Fulani Și Wolof. Teri
toriul țării ocupă o fișie de 
pămint lată de 11 pină la 32 
km. situată de o parte și de 
alta a fluviului Gambia pe o 
distanță de 290 km. întreaga 
suprafață a țării. 10 500 kmp, 
reprezintă o uriașă plantație 
dc arahide. principalul pro
dus al economiei naționale 
destinat exportului. Gambia 
produce anual 100 000 tone a- 
rahide, pe care le cultivă în 
mod primitiv, singura uneal
tă de muncă fiind creanga 
de boabab, călită în foc. In 
afară de arahide, se cultivă 
mici suprafețe cu porumb, 
mei. orez, plantații de bana
nieri. care nu pot asigura 
decit o cantitate neînsemnată 
din necesitățile de hrană ale 
populației. Industria țării se 
reduce la cîteva întreprin
deri de decorticat alune, două 
fabrici de ulei și la exploa
tarea zăcămintelor dc ilme- 
nit descoperite pe litoralul 
Oceanului Atlantic — exploa
tare controlată de British Ti
tan Products. Operațiunile 
legate de exportul arahide
lor sînt controlate, de as. - 
menea, de o societate engleză.

Pe plan extern. Gambia 
militează pentru extinderea 
relațiilor de colaborare cu 
toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, se pro
nunță pentru consolidarea 
unității țărilor africane, sus
ține mișcările dc eliberare 
națională și condamnă regi
murile rasiste din emisfera 
sudică a continentului negru.

Rezultatele
PRETORIA 24 (Agerpres). — 

Rezultatele definitive ale „ale
gerilor generale" din Republica 
Sud-A(ricană indică, cum era de 
așteptat, victoria Partidului Na
tional de guvernămlnt, care a 
obținui 117 din cele 166 de lo
curi in Parlament. „Partidul

Supreme a R.P.D. Coreene, care a aprobat ra
portul asupra executării bugetului pe anul 
1969 și legea privind bugetul de stat pe anul 
1970. Noul buget prevede sporirea fondurilor 
destinate dezvoltării cu precădere a industrii-, 
lor clectroencrgetică și extractivă, metalurgică, 
chimică, a construcțiilor de mașini și a mate
rialelor dc construcții.

Fonduri însemnate sînt alocate, dc psemcr 
nea, în vederea înfăptuirii măsurilor de spo
rire a veniturilor reale ale populației, pentru 
cultură și învățămînt.

al R.D. Germane in Iugoslavia
BELGRAD 24 — Corespon

dentul Agerpres. Nicolae Plo- 
peanu. transmite: Vizita la 
Belgrad a ministrului de ex
terne al R. D. Germane, Otto 
Winzer. a 
In cursul 
Winzer a 
ședințele 
Broz Tito, 
schimb de „___ ___ _________
de stat pentru afacerile exter
ne, Mirko Tepavaț, in legătură 
cu relațiile dintre cele două 
țări și problemele internațio
nale actuale.

In comunicatul comun publi
cat la Belgrad, se spune că cei 
doi miniștri dc externe au cons
tatat că relațiile dintre țările 
lor se dezvoltă cu succes. Ei 
au căzut de acord că relațiile 
stabile și trainice dintre 
R.S.F.I. și R.D.G., ca și cele 
dintre toate țările, presupun 
respectarea principiilor suvera
nității, egalității în drepturi și

luat sfirșit vineri, 
vizitei sale, Otto 

fost primit de pre- 
Iugoslaviei, Tosip 
și a efectuat un 
păreri cu secretarul

neamestecului în treburile inter
ne.

Miniștrii, relevă comunicatul, 
au acordat o atenție deose
bită întăririi colaborării și se
curității in Europa. Ei au 
exprimat hotărîrea guvernelor 
lor de a se angaja activ în a- 
ceastă direcție .și a sprijini ini
țiativele care duc la îmbună
tățirea climatului general și 
întărirea încrederii și colabo
rării egale în drepturi 
țările europene. Cele 
părți se pronunță pentru ține
rea unei conferințe privind se
curitatea europeană, care, prin 
participarea tuturor statelor eu
ropene, ar putea fi o contribu
ție însemnată la extinderea co
laborării intereuropene și la 
rezolvarea problemelor securi
tății europene. In cadrul con
vorbirilor s-a subliniat că pen
tru colaborarea și pacea în 
Europa o importanță deosebită 
o au relațiile normale, înteme
iate pe egalitate, dintre 
două state germane.

Femeile americane

intre 
două

cele

cer să li se recunoască
egalitatea în drepturi

și datorii
WASHINGTON 24 (Agerpres). 

— „Femeile americane sînt din 
ce în ce mai conștiente și ne
mulțumite de faptul că li se 
refuză recunoașterea egalității 
in drepturi și datorii", se arată 
intr-un raport prezentat preșe
dintelui Nixon de un grup 
constituit special pentru exa
minarea situației și locului fe
meii în societatea americană. 
„America va trebui să înfrunte 
consecințele accentuării carac
terului militant al mișcării fe
minine dacă femeilor nu le 
vor fi asigurate și garantate 
drepturi egale' conchide rapor
tul.

Printre recomandările mențio
nate in acest scop in cadrul 
unui „program urgent de ac
țiune" figurează aceea ca preșe
dintele să înființeze un birou

al Casei 
studierea
S.U.A. și 
puneri privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață familială, 
asigurarea egalității în drepturi 
prin lege în domeniul învăță- 
mîntului, asigurărilor sociale și 
asistenței familiale. Se reco
mandă, de asemenea, organiza
rea sub egida Casei Albe 
unei Conferințe naționale 
femeilor din S.U.A.

Albe însărcinat 
condiției femeii 
elaborarea unor

cu 
în 

pro-

Wernher von Braun
despre programul 
spațial american
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— „Zborul navei spațiale 
«Apollo-13» ne-a permis să 
aflăm citeva lucruri importante 
privind aptitudinile omului .și 
capacitatea sa de a inova 
atunci cind este nevoie de a- 
ceastau, a declarat Wernher von 
Braun, director adjunct al 
N.A.S.A., cu ocazia unei expu
neri făcute joi la New York 
asupra proiectelor spațiale a- 
mericane pentru viitorul de
ceniu. El a reamintit cu acest 
prilej că. in programul spațial 
american, sînt prevăzute înscri
erea pe o orbită a unor labo
ratoare spațiale, punerea la 
punct a unor vehicule cu două 
etaje, capabile să efectueze mai 
multe zboruri, o „aterizare" 
tele-dirijală pe planeta ^farte 
și lansarea unei nave spațiale 
spre planeta Pluton.

Mansfield și William Fulbright
• Aviația americană și-a intensificat bombardamentele asupra zonelor eli-

Festivalul artistic 
consacrat 

centenarului 
nașterii 

lui V.l. Lenin

grave

Trinidad
Tobago

PORT OF SPAIN 24 (Ager
pres). — Știrile sosite, vineri 
după-amiază din Port Of Spain 
anunță că situația din Tri- 
nidad-Tobago continuă să se în
răutățească. In ciuda stării 
excepționale instituite de gu
vern, noi violențe au izbucnit 
în capitalii țării. Grupuri dc 
demonstranți au atacat o fa
brică de confecții, căreia i-au 
dat foc. Mai multe localuri ale 
poliției au constituit ținta unor 
atentate cu bombe.

Ultimele informații relevă că 
tratativele dintre rebelii aflați 
la baza Chaguaramas și repre
zentanții guvernului au '• intrât 
în impas, ca urmare a refuzvU 
lui acestora din urmă de a 
accepta cererile răsculaților 
privind amnistierea organizato
rilor acțiunilor antiguverna
mentale și menținerea armelor 
pe care le-au capturat o dată 
cu cucerirea bazei. Rebelii au 
anunțat, totodată, că dețin 75 
de ostateci, între care cîteva 
persoane „importante11.

Guvernul a convocat de ur
gență parlamentul pentru a 
discuta situația creată In țară.

Tensiunea este accentuată de 
știrile privind apropierea unor 
nave de război americane și 
britanice de apele teritoriale 
ale țării pentru a putea inter
veni în cazul cînd, așa cum 
s-a anunțat la Washington și 
Londra, situația locuitorilor de 
origine americană și engleză 
din insulă ar fi primejduită de 
actualele tulburări.

WASHINGTON 24 (Ager
pres). — Hotărîrea Administrației 
americane de a permite regi
mului saigonez să furnizeze ar
me guvernului de la Pnom Penh 
„a reinnoit îngrijorarea în rin- 
dul senatorilor care se opun 
războiului din Vietnam în le
gătură cu implicarea crescinciă 
a Statelor Unite în Asia -le 
sud-est", scrie agenția Reuter, 
descriind atmosfera politică cc 
domnește in prezent în capitala 
S.U.A. Liderul majorității demo
crate din Senat, Mike Mans
field, a subliniat că Statele U- 
nite trebuie să se abțină do la 
înarmarea Cambodgiei. Zilele 
trecute, Mansfield s-a pronun
țat, după cum se știe, împotri
va acordării ajutorului militar 
cerut Statelor Unite de guver
nul de la Pnom Penh.

Problema livrărilor de arme 
americane regimului generalului 
Lon Noi — care, după cum s-a 
anunțat oficial la Washington 
„continuă să se afle in studiu" 
— a făcut, de asemenea, obiec
tul unei declarații din partea 
senatorului William Fulbright. 
Președintele influentei Comisii 
senatoriale pentru probleme ex
terne a reproșat Administrației 
că „nu consultă Congresul în 
legătură cu această cerere de 
asistentă militară" și a anun
țat că doi reprezentanți ai co
misiei vor pleca în Cambodgia 
„într-o misiune de informare". 
Ei vor încerca să determine 
gradul în care Statele Unite 
sînt implicate în evenimentele 
din Cambodgia, amploarea lup
telor din 
pectivele 
gociate.

Pe de 
transmite ... 
agenției Reuter din Washington, 
„șefii Pentagonului 1-au averti
zat pe președintele Nixon de 
necesitatea urgentă a trimiterii 
de arme și consilieri pentru 
a preveni prăbușirea actualului 
guvern". Această asistență ar 
trebui furnizată guvernului de 
la Pnom Penh în următoarele 
citeva săptămini, se apreciază 
la Pentaqon, unde se recunoaș
te că quvernul lui Lon Noi nu 
se bucură de sprijin în rîndul 
populației. Dar. după cum re
marca aqenlia United Press In
ternational, „date fiind tocmai

slăbiciunile guvernului din Pnom 
Penii, la Washington unii oa
meni politici își pun întrebarea 
dacă livrarea de arme america
ne ar avea vreo utilitate". Dc 
asemenea, in cc privește even
tualitatea trimiterii de consi
lieri americani in Cambodgia, 
se reamintește faptul că, într-o 
manieră similară, a început și 
intervenția S.U.A. în Vietnam. 
Nu inlîmplător criticii din Con
gres ai politicii americane în 
sud-estul asiatic apreciază 
„trimiterea de consilieri 
constitui începutul unei impli
cări mai largi a S.U.A. în Asia 
de sud-est". Observatorii sub
liniază, totodată, că, în contex
tul evenimentelor actuale din 
Cambodgia și din întreaga In- 
doohină, livrarea de arme ame
ricane nu poate decît să ducă 
la agravarea situației, la inten
sificarea luptelor, ceea cc con
travine intereselor popoarelor 
din această regiune și princi
piilor dreptglui international 
care reclamă neamestecul în 
treburile interne ale altor sta
te.

★
QUANG 24 (Ager- 
După cum relatează 

Lao,

XIENG
pres). • —
agenția Khaosan Pathet 
aviația americană și-a intensi-

ficat în ultima vreme bombar
damentele asupra zonelor eli
berate din Laos. Astfel, agen
ția citata precizează ca in pe
rioada 1 martie — 10 aprilie a- 
vioanc ale S.U.A., inclusiv gi
ganticele bombardiere „B-52". au 
efectuat 18 616 raiduri de bom
bardament, lansind mari canti
tăți dc material exploziv, bom
be incendiare și napalm. tn 
această perioadă, ca urmare a 
bombardamentelor, au fost dis
truse în întregime 18 sale șl 
ucise un mare număr de per
soane în districtele Na Nliom, 
Muong Nong și Muonq Phin din 
provincia Savannakhet.

★
WASHINGTON 24 (Agerpres).

— Ministerul Apărării al S.U.A.
— relatează A.F.P. — a confir
mat joi faptul că avioane a- 
mericane au efectuat recent 
raiduri de bombardament asu
pra teritoriului R.D. Vietnam. 
Purtătorul de cuvint al Penta
gonului. a încercat să motiveze 
aceste acțiuni, afirmînd că ele 
ar avea, chipurile, drept scop 
„protejarea zborurilor avioane
lor de recunoaștere". Potrivit a- 
gentici France Presse, purtăto
rul de cuvint a declarat că ase
menea acțiuni „de protecție" 
vor avea loc și în viitor.

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
— Festivalul artistic consa
crat centenarului nașterii lui 
V.l. Lenin, care a Începui /oi 
la Moscova, incheie marea 
sărbătoare a muzicii, darjsu- 
lul șl teatrului, care s-a des
fășurat timp de două luni In 
Uniunea Sovietică.

In șapte din cele mai mari 
săli de concert și spectacole 
din capitala Uniunii Sovietice 
au avut loc joi seara mani
festări artistice de prestigiu. 
Acordurile simfoniei a IX-a 
de Beethowen au răsunat In 
sala mare a Conservatorului 
din Moscova, iar reprezen
tanți de frunte al artei tea
trale, cinematografice și al 
vief ii muzicale și-au dat ini fi
nire la spectacolul lesliv de 
la Palatul Congreselor clin 
Kremlin.

Festivalul se va desfășura 
pină la 17 mai. Iubitorii tea
trului și ai muzicii din capi
tala sovietică nu Ișl mal a- 
minlesc de o manllestare de 
asemenea amploare. Cele mai 
bune orchestre de muzică sim
fonică, de cameră, de estradă, 
coruri, ansambluri folclorice 
și soliști de renume, printre 
care Sviatoslav Richter, Da
vid Oistrach, Leonid Kogan, 
Zara Doluhanova șl allil vor 
susline concerte șl recitaluri.

această tară $1 pers- 
unei reglemenulri ne-

altă parte, după cum 
un corespondent al

fotbau

U. R. S. S
Polonia 0-2
MOSCOVA 24 (Agerprcs). 

— In cadrul pregătirilor pen
tru turneul final al campio
natului mondial din Mexic, 
echipa de fotbal a U.R.S.S. 
a susținut un joc de verifi
care la Moscova cu selec
ționata Poloniei. Fotbaliștii 
polonezi au obținut victoria 
ou scorul de 2—0 (0—0) prin 
golurile marcate de Kazier- 
ski (min. 79) și Gadoha (min.

PE SCURT • PE SCURT
• NUMĂRUL ȘOMERILOR 

DIN MAREA BRITANIE SE 
CIFREAZĂ IN PREZENT LA 
617 000, menționează un comu
nicat al Ministerului Forței de 
Muncă și " ...........
publicității la Londra. Cel mai 
înalt nivel al șomajului a fost 
înregistrat în Irlanda de nord, 
unde aproximativ 7 la sută din 
numărul total al celor apț: de 
muncă nu au de lucru.

Productivității, dat

• întreprinderea iugoslavă 
„Soko", din Mostar va produce 
în 1973, sub licența firmei fran-. 
ceze „Sud-Aviation". un elicop
ter turbopropulsat, relatează a- 
genția Taniug. De asemenea, 
întreprinderea „Soko" duce tra
tative cu firma vest-germană 
..Wagner", privind construcția 
unui model mai mic de elicop
ter. care ar urma să fie livrat 
beneficiarilor din Iugoslavia și 
R. F. a Germaniei în cursul 
anului 1972.

a

BOGOTA 24 (Agerpres). — 
Guvernul columbian a anunțat 
că forțele armate au zdrobit 
•joi două încercări de rebeliu
ne ale unor militari care sus
țineau pe fostul dictator Gus
tavo Rojas Pinilla și au ares
tat un număr de ofițeri din 
aviație și armata terestră. Du
pă cum s-a precizat la Bogota, 
una dintre aceste tentative a 
fost organizată de patru ofițeri 
de la baza militară Tolemei- 
da, iar cealaltă de ofițerii de 
la baza aeriană Palanquero. 
Rebelii de la Tolemeida inten-

ționau să aresteze pe coman
danții brigăzii a 10-a, staționate 
aici, să se îndrepte spre capi
tala țării și să instaleze la pu
tere pe Rojas Pinilla. Potrivit 
unor surse informate, citate de 
agenția Reuter, la această baza 
a avut loc o scurtă ciocnire 
între rebeli și trupele rămase 
credincioase guvernului, soldată 
cu rănirea a .șase militari. Re
belii au fost arestați §i aduși 
la Bogota sub escortă militară.

Președintele Columbiei, Car
los Lleras Restrepo, și minis
trul apărării, Gerardo Aycrbe

Chaux, au adresat în 
nopții un apel forțelor armate, 
cerîndu-le să sprijine guvernul.

După cum se știe, Gustavo 
Rojas Pinilla a fost înfrînt cu 
o diferență de peste 66 000 de 
voturi în alegerile prezidențiale 
desfășurate duminică în Colum
bia de către candidatul „Fron
tului Național1*, Misael Pastrana 
Borrero. Fostul dictator a refu
zat însă să-și recunoască în- 
frîngerea, prctinzînd că alege
rile ar fi fost falsificate.

• La Havana a fost semnat 
protocolul primei sesiuni a co
misiei polono-cubaneze de co
laborare economică și tehnico- 
științifică.

• Fostul ministru de inter
ne al Boliviei, Antonio Argue- 
das, a sosit la Ciudad de Me
xico, după ce a primit o auto
rizație de a părăsi țara din 
partea guvernului din La Paz. 
După cum s-a mai anunțat, Ar- 
guedas se refugiase din luna 

a anului trecut la amba- 
Mexicului din La Paz, 
ce au fost întreprinse 
atentate la viața sa do 
membrii unei organizații 

de extremă dreaptă.
Arguedas a fost destituit 

■judecat de fostul regim 
dreapta răsturnat anul 
de la putere, deoarece în peri
oada cit ocupase funcția minis
terială a remis guvernului Cu
ban o copie a 
ținut de liderul 
Ernesto „Che" Guevara, 
după cum se știe, de ‘ armata 
boliviană.

Și 
de 

trecut

„Jurnalului1* 
revoluționar 

ucis,

• Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, a trimis celor 126 de țări membre ale organizației 
o notă verbală, prin care le invită să participe la Adunarea 
Mondială a Tineretului, ce va avea loc la New York între 
9 și 18 iulie 1970. Nota precizează că și teritoriile neauto
nome indicate de către Comitetul O.N.U. pentru decolo
nizare (Comitetul celor 24) și Consiliul de tutelă vor fi au
torizate să-și trimită reprezentanți la această reuniune.

• Participant» la sesiunea 
Comitetului executiv al Confe
rinței latino-americane a sindi
catelor creștine (CLASC) au a- 
doptat o serie de hotărîri. ca
re subliniază necesitatea întă
ririi unității și solidarității cla
sei muncitoare Și a tuturor for
țelor de stingă de pe continent. 
Unul din documentele adoptate 
arată că CLASC își manifestă 
solidaritatea cu acțiunile mun
citorilor din țările latino-ame- 
ricane împotriva companiilor 
și organizațiilor străine care 
acționează pe acest continent.

• Senatorul Edward Ken
nedy a cerut Curții Supreme a 
S.U.A. să permită publicarea 
documentelor legate de „cazul 
Mary Jo Kopechne**.

Se știe că fosta secretară a 
lui Robert Kennedy a pierit 
înecată în iulie anul trecut 
după ce mașina senatorului 
Edward Kennedy. în care se 
afla, s-a prăbușit de pe un pod. 
Senatorul a fost condamnat la 
două luni închisoare cu sus- 

. pendarea pedepsei pentru vina 
de a fi părăsit locul acciden
tului fără să 
ritățile decit 
tirziu.

fi anunțat auto- 
zece ore mai

STAȚIE PLUTI-
-------- „POLUL

• NOUA _____
TOARE SOVIETICA 
NORD-20" a fost deschisă ofi
cial în Arctica. Amenajată pe 
un bloc de gheață cu o supra
față de circa 20 kilometri pa- 
trați, stația plutește în prezent 
la 750 kilometri nord-vest de 
insula Vranghel.

I

• LA ROMA A AVUT LOC 
O REUNIUNE A DIRECȚIU
NII PARTIDULUI SOCIALIST 
ITALIAN în cadrul căreia Gia
como Mancini a fost ales secre-, 
tar național al partidului. în 
locul lui Francesco de Martino, 
care în noul guvern de centru- 
ștînga, condus de Mariano Ru
mor. deține funcția de vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri.

• Greva generală de 24 de 
ore declanșată joi de muncito
rii și funcționarii din Argen
tina a luat sfirșit. Această ac
țiune a fost inițiată de Con
federația Generală a Muncii și 
do alte organizații sindicale în 
semn de protest față de poli
tica economică a guvernului.

In cursul zilei de joi. în ora
șul Cordoba s-au produs cioc
niri între muncitorii greviști do 
la uzina de automobile și poli
ție. care s-au soldat cu rănirea 
a peste GO do persoane și ares
tarea altor 50.

• MINISTRUL DE EXTER
NE AL R. F. A GERMANIEI, 
WALTER SCHEEL, ȘI-A ÎN
CHEIAT JOI SEARA VIZITA’ 
OFICIALA ÎN SPANIA. In
tr-Un comunicat dat publicității 
la sfir.șitul vizitei, se precizează 
că, in discuțiile purtate cu șe
ful diplomației spaniole, Gre
gorio Lopez Bravo, au fost a- 
bordate probleme internațio
nale, evoluția reiâviilpr Est- 
Vest, precum și perspectiv?!^ 
extinderii relațiilor spaniolo- 
vest-germane.

„ZIUA ROMÂNIEI

deo- 
doar
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Unii", din opoziție, a întrunit 
un număr mai mare de voturi 
decit in precedentele alegeri, 
beneficiind în prezent de 47 
de mandate în forul legislativ 
de la Pretoria. După cum se 
știe însă platforma acestor doua 
partide se bazează pe același

în cadrul Tîrgului internațional „Confort mena
jer" de la Bruxelles

BRUXELLES 24 (Agerpres). 
— In cadrul Tjrgului inter
național „Confort menajer" 
de la Bruxelles a fost organi
zată, la 23 aprilie, „Ziua Ro
mâniei". Țara noastră parti
cipă pentru a opta oară con
secutiv la acest tradițional 
tirg belgian. Cu acest prilej,

ambasadorul României 
Bruxelles, Al. Lăzăreanu, s-a 
întreținut cu A. Evers, admi
nistrator al tîrgului, și cu 
alte oficialități belgiene, in 
legătură cu dezvoltarea favo
rabilă a relațiilor comercia
le româno-belgiene, 
perspectivei acestora 
1970—1971.

principiu al apartheidului, 
sebirile dintre ele fiind 
de ordin formal.

Rezultatele "alegerilor" orga
nizate de guvernul rasist al lui 
Vorster nu reflectă opțiunile 
majorității populației țării, ci 
numai pe acelea ale minorității

albe, care deține supremația în 
această țară. Cei 16 milioane de 
„coloured" (africani, metiși și 
asiatici) nu au avut nici .un 
cuvint de spus, deoarece, po
trivit legislației rasiste nu au 
dreptul de a participa la astfel 
de consultări electorale.


