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POPOR NEMURITOR,
PARTID NEMURITOR
Ne mai desparte pu

țin timp de ziua în 
care întregul nostru 
popor va sărbători, cu 
inima încărcată de 
bucurie, împlinirea a 
cincizeci de ani de la 
întemeierea Partidului 
marxist-leninist al cla
sei noastre muncitoa
re — Partidul Comu
nist Român.

Cincizeci de ani !...
Cincizeci de ani în 

viața unui popor nu 
e mult. Nu e mult nici 
în viața unui partid 
politic. $i, aș cuteza 
să adaug, nu e mult 
nici măcar în viața 
unui om. Atunci de ce 
mi se pare, în ceasul 
acesta de seară tîrzie 
în care încerc să-mi 
adun gîndurile și să 
le rînduiesc pe hîrtie, 
că din mai 1921 și 
pină astăzi au trecut 
nu cincizeci de ani, 
ci multe, chiar foarte 
multe secole ? Oare 
nu confund eu Istoria 
Partidului Comunist 
Român cu însăși Isto
ria Poporului Român? 
Nu o confund ; însă, 
într-adevăr, aceste 
două Istorii fac una 
singură, cel puțin în 
istoria noastră mo
dernă.

Poporul român a 
luat naștere în con
diții dramatice. în
treaga istorie a po
porului român, s-a 
desfășurat în condiții 
dramatice. Tot în con
diții dramatice s-a 
născut și Partidul Co
munist Român. Și am 
ocoli adevărul dacă 
nu am sublinia faptul 
că tot în condiții dra-

matice s-au desfășurat 
și mulți din acești ani, 
cincizeci la număr, 
care constituiesc lao
laltă viața de pînă 
astăzi a partidului 
nostru.

Urmăresc cu cea 
mai mare atenție, de 
săptămîni și săptămîni 
de zile, articolele pe 

> care vechii militanți 
ai partidului le scriu 
și le publică în pre
să și mărturisirile pe 
care unii dintre ei ni 
le fac cunoscute prin

de Zaharia STANCU

obosite și pline de ri
duri. Anii au fost 
lungi, au fost amari 
și deloc ușori. Anii 
aceia au obosit nu 
numai inimile celor 
angajați în lupta parti
dului ci și vocile lor. 
Acei ani. trăiți de

s-au prăpădit în tem
nițe sau lagăre, cîțiva 
au fost doborîți de vîr- 
stă după ce au apucat 
să vadă mersul înainte 
al construcției socia
liste în patria lor pen
tru întărirea, înfru
musețarea, libertatea

ruinele imperiului ța
rist era ca și încercuit. 
Puține vești adevăra
te, cu privire la ceea 
ce se petrecea acolo, 
ajungeau pînă la noi. 

în România monar
hică se întîmplau mul
te : dispăreau partide 
politice cu vechi tradi
ții și apăreau altele, 
menite să trăiască un 
an, doi, iar unele nici 
măcar atîta. Progra
mele noilor partide ? 
Toate sau aproape 
toate erau pline de
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mijlocirea posturilor 
de radio sau de tele
viziune. Sînt doritor 
să nu-mi scape nici 
cel mai neînsemnat a- 
mănunt din ceea ce a 
contribuit, sau ar pu
tea să contribuie, la 
lămurirea probleme
lor puse de scrierea 
Istoriei partidului nos- 
tru, de scrierea Isto
riei contemporane a 
poporului nostru. U- 
neori vocile pe care 
le aud la radio sînt o- 
bosite. Alteori chipu
rile pe care le văd pe 
micul ecran sînt și ele

cei mai mulți în în
chisori sau în adincă 
ilegalitate, au umplut 
chipurile de riduri, 
bineînțeles, chipurile 
celor care au avut no
rocul să viețuiască 
pînă în aceste mîndre 
zile de aniversare.

Partidul nostru co
munist a fost înteme
iat acum cincizeci de 
ani. Cei mai mulți 
dintre întemeietori au 
pierit. Unii au fost îm- 
pușcați mișelește pe 
drumuri, sub pretextul 
că au încercat să fugă 
de sub escortă, alții

și independența căreia 
s-au jertfit. Pe cei pu
țini, care au mai ră
mas, să-i înconjurăm 
cu toată grija noastră, 
cu toată dragostea 
noastră. Ei au făurit 
nu numai partidul 
nostru ci și începutul 
de viață nouă din țara 
noastră.

Atunci cînd s-a în
temeiat partidul, după 
cel dintîi război mon
dial. întreaga planetă 
se afla în adîncă fră- 
mîntare. Statul munci
torilor și țăranilor 
care se ridicase pe

confuzii. Muncitori
mea căuta o cale. O 
cale căuta și țărăni
mea căreia, în zilele 
sîngeroase ale războiu
lui, i se făgăduise 
mult rivnitul pămint. 
Atitudinea intelectua
lilor dovedea și ea 
căutări, neclarități In 
București și în țară 
se organizau greve 
care uneori reușeau, 
alteori nu. Se înche
gau ici și colo rezis
tențe împotriva retic- 
țiunii care trecuse ia
răși la acte de repre
siune. In această si

tuație de neliniște șl 
confuzie aproape ge
nerală, o mînă de 
muncitori și intelec
tuali, înfruntînd toate 
piedicile, au întemeiat 
Partidul marxist-leni
nist al clasei munci
toare, Partidul Comu
nist Român — singu
rul cu o ideologie cla
ră, cu un țel bine pre
cizat. Faptul a avut un 
larg răsunet în țară și 
în străinătate. Lîngă 
partidele revoluționa
re, mai vechi sau mai 
noi, apărea în sud- 
estul Europei și într-o 
țară mîncată de sără
cie încă un partid co
munist, născut într-o 
perioadă de avînt re
voluționar, prin ho- 
tărîrea Congresului de 
la 8 mai de transfor
mare a partidului so
cialist în partid comu
nist. Speriate, burghe
zia și moșierimea au 
trecut la ofensivă: cen
zură, stare de asediu, 
folosirea forței arma 
te împotriva muncito
rilor care demonstrau, 
tribunale militare și 
încă multe altele. Pe 
toată această perioadă 
Istoria partidului nos
tru comunist și isto
ria poporului nostru 
au paginile pline de 
singe, dar și de măre
țe izbutiri. de lacrimi, 
dar și de izbînzi stră
lucite.

Istoria de două mi
lenii a poporului nos
tru a dovedit că 
poporul român este 
nemuritor. Nemuritor 
va fi și partidul aces
tui ponor — Partidul 
Comunist Român.

Schimbările profunde în structure 
societății noostre, rod ui forței 

înnoitoare a Perfidului Comunist Român
• MUNCITORII • ȚĂRANII • INTELECTUALII

La Porțile de Fier au început lucrările
de adincire a albiei Dunării

in sectorul portului aval al ecluzei

de

TURNU SEVERIN 
(prin telefon de Ia Ion 
Anghel). — In aria de 
complexa lucrări în
treprinse in vederea 
apropierii clipei fina
lizării marelui sistem 
hidroenergetic și
navigație Porțile de 
Fier, o dată cu înce
putul lunii mai, 
colectiv de 
condus de 
Radu Mihalcea de 
Grupul de șantiere de 
construcții și instala
ții, a inaugurat ope
rațiunile de adincire 
a albiei Dunării 
zona portului aval al 
ecluzei. Albia Dunării 
in acest sector ur
mează să fie adincită 
cu 1—4 metri pe o 
lungime de 2 km și 
o lățime de 270 me
tri. Șenalul navigabil, 
care se creează aici 
prin dislocarea a 
300 000 mc de stincă, 
are rostul să creeze 
condiții adecvate na
vigării prin ecluză a

un
lucrători 
Inginerul 

la

în

vaselor cu pescaj de 
3,5—4,5 m.

întreprinderea aces
tei amenajări a albiei 
Dunării a pus în fața 
lucrătorilor de la 
Grupul de șantiere de 
construcții și instalații 
Porțife de Fier o pro
blemă deosebit de di
ficilă. Intrucît deroca- 
rea stîncilor se reali
zează prin explozie 
sub apă, în apropiere 
de digul avanportului 
ecluzei a fost nece
sară o tehnologie spe
cială pentru a nu afec
ta construcțiile exis
tente.

Dar. mai mult de- 
eît atît, așa 
relatat ing. 
Mănescu, 
general al 
de șantiere 
strucții și
Porțile de Fier, lucră
rile de adincire a al
biei Dunării în aval 
de ecluză au prilejuit 
stabilirea a două per-

cum ne-a 
Nicolae 

directorul 
Grupului 
de con- 
instalații

formanțe mondiale în 
domeniul lucrărilor de 
excavațli în stincă sub 
apă curgătoare. întîia 
performanță constă în 
efectuarea excavațiilor 
în stîncă subacvatică 
în condițiile unei mari 
viteze de deplasare a 
apei. 3 metri pe se
cundă. precum și ale 
dificultăților create de 
trecerea inerentă a di
feritelor corpuri plu
titoare. A doua perfor
manță, care este și cea 
mai spectaculoasă pri
vește productivitatea 
înaltă realizată, , care 
este de cinci ori mai 
mare decît cea obținu
tă prin sistemele cla
sice.

Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii 
Grupului de șantiere 
de construcții și insta
lații Porțile de Fier 
consacră aceste succe
se apropiatei aniver
sări a semicentenaru
lui partidului.

T elegrame
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit din partea regentului Greciei, general 
Gheorghios Zoitakis, vii mulțumiri pentru felicitările transmise cu pri
lejul celei de-a 150-a aniversări a Zilei naționale a Greciei.

♦
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer, a primit mulțumiri din partea primului ministru 
al Greciei, Gheorghios Papadopoulos, pentru felicitările transmise cu pri
lejul Zilei naționale.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a primit pe ambasadorul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat, a primit, luni 
3 mai a. c., pe V. I. Drozdenko,

ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Uniunii Sovietice la 
București.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească.

0 politică fermă, consecventă de îmbunătățire a traiului țărănimii,
de ridicare a nivelului de civilizație al satelor

„GlNDURILE NOASTRE
SE ÎNDREAPTĂ CU RECUNOȘTINȚĂ 
CĂTRE CDNDUCEREA PARTIDULUI!“

Recenta Hotărîre a Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătățire 
a condițiilor de Viață ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție, 
a fost primită cu vie și' îndreptățită 
satisfacție. In cadrul adunărilor ge
nerale; care au loc în aceste zile, ță
ranii cooperatori adresează telegrame 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, expri- 
mînd cele mai 
călduroase mul- . 
țumiri pentru gri
ja permanentă pe 
care partidul și 
statul o acordă 
neîncetat dez
voltării agricul
turii noastre so
cialiste. îmbună
tățirii continue a 
vieții oamenilor 
muncii de la sate.

Cu profundă re
cunoștință. devo
tament și deose
bit interes, mem
brii cooperatori din C.A.P. Caianu, 
județul Cluj, întruniți în adunarea tri
mestrială, ne exprimăm atașamentul 
față de politica înțeleaptă a partidu
lui și hotărîrea de a munci cu mai 
mult elan pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ni le-am planificat în acest an , 
— se spune într-o telegramă.

Dind grai sentimentelor de profun
dă dragoste față de partid, de mul
țumire pentru grija părintească ce 
ne-o poartă, vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
îndeplini fiecare cu cinste sarcinile 
la locul de muncă, în scopul întăririi 
și dezvoltării continue a cooperativei 
noastre, al creșterii bunăstării fie
căruia dintre noi, pentru a vedea Ro
mânia înălțîndu-se zi de zi pe culmi 
tot mai înalte de progres și civili
zație.

Hotărîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la măsurile 
de îmbunătățire a condițiilor de via
ță ale membrilor cooperatori, se spu
ne în telegrama țăranilor cooperatori 
din comuna Tanacu, județul Vaslui, 
dovedește incă o dată grija perma
nentă a partidului și statului nostru 
pentru a făuri o viață tot mai bună 
pentru noi si cooiii noștri. Sintem 
conștienti că noile măsuri adoptate 
vor duce și mai mult la ridicarea ni
velului de trai al tuturor țăranilor 
cooperatori și ele trebuie susținute 
prin rezultatele tot mai bune ale 
muncii noastre, in toate sectoarele 
de producție. Veniturile membrilor 
cooperatori au sporit an de an ca 
urmare a creșterii puterii economice 
a cooperativei noastre, ajungînd la 
sfirșitul anului 1970 la peste 15 mi

lioane lei. In campania de primă
vară a acestui an ne-am străduit să 
însămînțăm la timp și în bune con
diții toate culturile, ceea ce con
stituie garanția îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de producție pe anul 
1971.

Răspunzînd acestei griji, asigurăm 
conducerea partidului, pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
și mai multă rîvnă pentru îndepli

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

DE MEMBRII COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE

nirea și depășirea sarcinilor prevă
zute în planul de producție. Ne an
gajăm să livrăm la fondul de stat, 
peste sarcinile de plan, 50 tone ce
reale, 50 tone struguri și 5 tone 
carne.

Cu aceeași bucurie au primit hotă
rîrea Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R. membrii 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Ciorăști, județul Vran- 
cea.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C al P.C.R.. tovarășului 
Nioolae Ceaușescu, se spune : Preve
derile acestei hotăriri dovedesc încă

o dată grija permanentă a partidului 
și statului nostru pentru îmbunătă
țirea continuă a nivelului de viață al 
țăranilor cooperatori. In cooperativa 
noastră, de exemplu, beneficiază de 
pensie lunară peste 400 de țărani 
cooperatori. Toate aceste măsuri lua
te de către partid în folosul nostru, 
al celor ce lucrăm pe ogoare, au 
constituit un stimulent puternic pen
tru țăranii cooperatori, care participă 
în număr tot mai mare la muncă, 

contribuind la ob
ținerea unor re
zultate tot mai 
bune.

Răspunzînd grijii 
deosebite pe care 
partidul și statul 
nostru, dumnea
voastră personal, 
tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o pur- 
tați țărănimii coo
peratiste, ne an
gajăm ca în anul 
1971 să realizăm 
la cultura porum
bului pe cele 1 100 
ha 5 000 kg boabe 

la ha, la grîu 3 000 kg boabe la
ha, la sfecla de zahăr 35 000 kg
la hectar, la floarea-soarelui 2 300 kg 
la ha. In zootehnie vom obține peste 
plan 200 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, precum și 300 porci grași. 
Prin realizarea acestor producții și 
valorificarea lor la fondul de stat vom 
realiza importante venituri peste plan.

Vă asigurăm incă o dată, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ță
ranii cooperatori din comun,?, noastră 
nU vor precupeți nici un efort pen
tru a traduce în viață directivei» 
Congresului al X-lea al P.C.R.

(Continuare în pag. a IV-a>

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat un interviu 
Televiziunii norvegiene

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 3 
mai pe Johann Otto Jahansen, șe
ful secției externe a Televiziunii

norvegiene. în timpul primirii, pre
ședintele Consiliului de Stat a a- 
cordat ziaristului norvegian un in
terviu filmat.

Ca și numeroase alte orașe ale țârii, Clujul se poate mîndri cu noile sale cartiere. în fotografie: cartierul Gheorghieni Foto: S. Cristian

Oamenii muncii din agricul
tură au încheiat însămînță- 
rile de primăvară pe cea mai 
mare parte din suprafețele 
prevăzute. Terminarea însă- 
mințării porumbului. în prin

cipalele județe cu pondere agricolă, 
este o realizare remarcabilă a meca
nizatorilor, cooperatorilor, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare. Pînă luni, 
3 mai, potrivit datelor centralizate la 
minister, semănatul porumbului s-a 
făcut pe 96 la sută din suprafețele 
prevăzute a se cultiva în întreprin
derile agricole de stat și 93 la sută 
în cooperativele agricole. Rezultă 
deci că pe aproape întreaga supra
față semănatul porumbului s-a fă
cut în limitele timpului optim, exe- 
cutîndu-se totodată, lucrări de bună 
calitate — condiții de mare însem
nătate pentru obținerea unor recolte 
mari la hectar. Ce trebuie făcut în 
continuare ?

La Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor se consideră necesar ca în ju
dețele în care nu s-a terminat se
mănatul porumbului să se conti
nue executarea acestei lucrări pen
tru a sâ putea realiza integral 
suprafețele prevăzute. O aten
ție deosebită trebuie acordată 
plantelor tehnice, unde semănatul tre-

ÎN CONDIȚIILE ACESTEI PRIMĂVERI

LUCRĂRILE DL ÎNTREȚINERE SÎNT
HOTĂRÎTOARE PENTRU NIVELUL RECOLTELOR
buie continuat pînă la realizarea su
prafețelor care să asigure cantități
le contractate. Obținerea unui volum 
cît mai mare de produse agricole re
clamă, de asemenea, însămînțarea 
fiecărui petic de pămint : terenul de 
la capătul tarlalelor, locurile unde 
au fost depozitate îngrășămintele sau 
paiele etc. Este necesar să se 
facă supraînsămînțări acolo unde 
se constată goluri determinate de 
funcționarea defectuoasă a mașini
lor, de folosirea unor semințe neco

respunzătoare sau ca urmare a dis
trugerii plantelor de dăunători. Exis
tă terenuri pe care au băltit a- 
pele care, pe măsura zvîntării. tre
buie insămînțate cu cele mai po
trivite culturi și îndeosebi cu po
rumb, folosindu-se hibrizi mai tim
purii.

Avantajele create ca urmare a în- 
sămînțării culturilor in limitele tim
pului optim trebuie folosite. in con
tinuare. prin executarea la un înalt 
nivel calitativ a lucrărilor de între
ținere. Intrucît temperatura solului

este destul de ridicată, plantele răsar 
în condiții bune. Dar avînd în vede
re, că în luna mai, timpul — după 
cum susțin meteorologii — ar putea 
să fie mai ploios, deci, favorabil în
mulțirii buruienilor, prășitul trebuie 
executat fără nici o întirziere. In u- 
nele zone ale țării vînturile favori
zează uscarea solului. Prin prașile 
repetate se preîntimpină pierderea a- 
pei din sol. Este bine că în multe 
unități agricole s-a trecut la execu
tarea lucrărilor de întreținere. îndeo
sebi la sfecla de zahăr și floarea*

soarelui. Datorită aplicării acordului 
global ca formă de retribuire a mun
cii, cooperatorii sînt cointeresați să 
execute la timp și de bună calitate 
aceste lucrări, știind că in felul a- 
cesta contribuie la sporirea recolte
lor. Ținîndu-se seama de volumul 
mare de lucrări care vor trebui e- 
xecutate în această perioadă, consi
liile de conducere din cooperative
le agricole. împreună cu conduce
rile S.M.A., să se ocupe îndeaproape 
de organizarea muncii, de crearea 
condițiilor materiale pentru ca toa
te aceste lucrări să fie executate la 
timp. Intrucît iarna a fost foarte 
ușoară, dăunătorii plantelor agricole 
n-au fost distruși decit în foarte mică 
măsură și de aceea pericolul atacu
lui lor e mai mare. Unde se constată 
înmulțirea acestora, să se treacă cu 
toate forțele la combaterea lor.

La culturile prășitoare nivelul re
coltelor fiind determinat, in mare 
măsură, de executarea la timp si de 
calitate a lucrărilor de întreținere 
este necesar ca, începînd din a- 
ceste prime zile ale lunii mai, toate 
forțele din agricultură să fie mobi
lizate la prășit. Succesele obținute la 
semănat să fie urmate de altele în 
campania de întreținere a culturilor, 
ceea ce va garanta obținerea unor 
recolte mari.
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De-a lungul celor două decenii și ju

mătate de eforturi susținute, rodnice 
pentru edificarea noii orînduiri, o data 
cu construirea economiei socialiste, vi
guroase, cu statornicirea relațiilor noi, 
socialiste, cu transformarea radicală o 
întregului chip al țării, ne-am transfor
mat noi înșine — milioanele de munci
tori, țărani și intelectuali, făurarii tutu
ror acestor minunate prefaceri pe pă- 
mîntul României.

k_ _ _ _ _  _ _ _ _ /
z

Pentru marile sale merite clasa munci
toare din România s-a acoperit de glorie 
nepieritoare, dovedindu-se cea mai avansată, 
mai revoluționara și mai consecventă clasa 
a societății, stegarul celor mai înaintate idea
luri ale națiunii.

Făurit în viitoarea marilor lupte 
proletare de la sfirșitul primului 
război mondial, continuator al vechii 
mișcări muncitorești și socialiste din 
România, Partidul Comunist Român 
s-a născut ca partid muncitoresc, pe 
stindardul său de luptă strălucind, 
de cinci decenii, insemnul ce simbo
lizează forța, dîrzenia, energia crea
toare a clasei muncitoare, in strînsă 
alianță cu țărănimea.

Purtător consecvent al idealurilor 
muncitorimii, unind cele mai înain
tate și mai combative elemente din 
rîndurile acesteia, partidul a pornit 
în întreaga sa activitate de la premisa 
fundamentală a socialismului știin
țific că clasa muncitoare constituie 
o clasă consecvent revoluționară, in 
măsură să-și asume și să îndepli
nească rolul de forță conducătoare 
a întregului popor muncitor în 
revoluția și construcția socialistă. 
A călăuzi proletariatul la înde
plinirea misiunii sale istorice, la pro
pria emancipare, ca și a tuturor celor 
ce muncesc, la făurirea orinduirii so
cialiste pe pămintul României a con
stituit de la inceput țelul întregii ac
tivități a partidului.

în perspectivă celor cinci decenii 
care au trecut de la crearea P.C.R., 
putem aprecia cit de departe a înain
tat clasa muncitoare pe aeest drum, 
ce uriașe transformări s-au petrecut 
in viața, ca și in structura ei, 
la ce înălțime s-a ridicat rolul ei în 
societatea noastră, datorită conducerii 
de către partidul comunist.

Călăuzită de partid, clasa mun
citoare s-a manifestat întotdeauna 
ca o luptătoare dirză, tenace, pen
tru interesele vitale ale tuturor celor 
ce muncesc, împotriva exploatării și 
asupririi, pentru libertatea și inde
pendența patriei. Ea a fost sufle
tul luptei întregului popor împo
triva fascismului, a dat cele mai 
numeroase jertfe în lupta îm
potriva dictaturii fasciste și a 
războiului hitlerist, a reprezentat for
ța socială hotărîtoare a insurecției 
din august 1944, care a deschis calea 
transformării României într-o țară 

liberă, independentă. Minunatele în
sușiri revoluționare ale clasei mun
citoare s-au verificat strălucit în 
anii revoluției populare, cind mun
citorii au constituit forța de bază a 
acțiunilor de masă, de o amploare 
și vigoare fără precedent, care au 
impus instaurarea guvernului demo
cratic, cind ei au asigurat, prin mun
ca lor încordată, plină de abnega
ție, susținerea frontului antihitlerist 
și redresarea intr-un timp record a 
economiei naționale.

Sub conducerea partidului, clasa 
muncitoare și-a sporit considerabil 
forța acțiunii sale sociale ; lichidind 
definitiv sciziunea ce i-a slăbit timp 
îndelungat forțele, ea și-.a făurit 
deplina unitate ideologică,' politică, 
organizatorică, ceea ce i-a dat posi
bilitatea să-și pună din plin în va? 
loare potențialul, revoluționar.

Este știut că 'clasei muncitoare ii 
revine înalta, misiune de a asigura 
înlăturarea oricărei exploatări a o- 
mului de către om. Dacă azi, ;în 
țara noastră, nu mai există sub 
nici o formă exploatarea și asu
prirea omului de către om nici la 
orașe, nici la sate, dacă totalitatea 
oamenilor muncii se bucură de o 
reală libertate și egalitate iu drep
turi, aceasta se datorește în primul 
rind și în mod hotăritor luptei clasei 
muncitoare, conduse de partid. Ins
piră o mare satisfacție și mîndrie 
faptul că clasa noastră muncitoare 
și-a îndeplinit și î.și îndeplinește cu 
succes misiunea ei eliberatoare și 
Înaintează cu pași siguri, în fruntea 
întregului popor, pe calea socialis
mului și comunismului.

întregul nostru popor este adine 
recunoscător clasei muncitoare pen
tru contribuția ei esențială, decisivă. 
Ia înfăptuirea politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării. Prin 
eforturile clasei muncitoare au fost 
înălțate în anii socialismului sute șl 
sute de fabrici și uzine moderne, au 
fost create ramuri industriale noi, în
treaga industrie s-a dezvoltat pu
ternic. ceea ce a făcut posibil progre
sul rapid al economiei, a asigurat o 

trainică bază materială noii orîn
duiri.

Eroismul, hărnicia; capacitatea de 
creație a clasei muncitoare se mani
festă eu deosebită forță in ultimii ani 
pe frontul larg al muncii pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pentru înfăptuirea măre
țului program elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R. Eforturilor ei ne
obosite; elanului eu, care s-a anga
jat in întrecerea socialistă i șe da
torase îri mod hotăritor succesul eu 
care a fost îndeplinit și depășit pla
nul cincinal pe 1936—1970.

Cu inepuizabilă energie și înalț spi
rit de răspundere a răspuns și răspun- 
ce clasa muncitoare sarcinilor noi. su
perioare calitativ, de a asigura dez
voltarea uhor asemenea ramuri noi. 
moderne ale industriei, cum silit 
electronica, electrotehnica. automati
ca, de a-și însuși tehnologiile cele 
mai înaintate, de a spori competitivi
tatea produselor românești în schim
burile internaționale de bunuri, de a 
imprima o eficiență mai înaltă între
gii activități economice. în tot ee s-a 
clădit pe pămintul patriei, în tot ce a 
transformat chipul țării și viața oa
menilor, în iot ceea ce constituie pu
terea și mindria României socialiste, 
aportul primordial îl reprezintă e- 
nergia, munca harnică, entuziasmul, 
maturitatea politică a minunatei 
noastre clase muncitoare. Pe drept 
cuvint arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu că „pentru marile sale me
rite, clasa muncitoare din România 
s-a acoperit de glorie nepieritoare, 
dovedindu-se cea mai avansată, eea 
mai revoluționară și mai consecven
tă clasă a societății, stegarul celor 
mai înaintate idealuri ale națiunii 
noastre".

Transformând din temelii societa
tea romanească, clasa muncitoare a 
cunoscut ea însăși un intens proces 
de evoluție în anii socialismului. Din 
orice unghi ar l’i privită — politic, 
economic, social, cultural — ea dez
văluie o fizionomie nouă, deosebită 
față de trecut și în eontinuă înnoire. 
Cea mai profundă schimbare o repre

zintă. evident, faptul că dint.r-o clasă 
exploatată și asuprită, cum era 
în trecut, clasa muncitoare este as
tăzi clasa conducătoare in stat, deți
nătoare. împreună cu întregul po
por, a puterii politice și eco
nomice, expresia esențială a a- 
cestei schimbări constituind-o, fi
rește. conducerea întregii societăți 
de către Partidul Comunist Român. 
Compoziția socială a partidului și 
componența organelor sale de con
ducere la toate nivelurile, compo
nența organelor puterii de stat pe 
plan central și local reflectă pe de
plin caracterul muncitoresc al parti
dului și statului nostru, rolul hotă- 
rîtor pe care reprezentanții munci
torimii ii joacă in elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe.

Este o trăsătură esențială a 
vieții noastre politice faptul că mun
citorii sînt consultați și participă ne
mijlocit la dezbaterea și soluționarea 
tuturor problemelor importante care 
privesc dezvoltarea societății noastre, 
la elaborarea și definitivarea planu
rilor de stat, a principalelor legi și 
măsuri aplicate în economie, ca și 
în celelalte domenii. Colectivele mun
citorești din fabrici și uzine sînt cel 
mai frecvent vizitate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, de alți conducători ai 
partidului și statului ; contactele sin
cere, deschise, cu muncitorii ocupă 
locul principal in dialogul perma
nent dintre partid și popo-r, ceea ce 
prilejuiește concluzii fertile nu nu
mai la scara unităților productive, 
ci a economiei naționale în ansam
blu. Niciodată nu a fost afirmată cu 
atîta forță și claritate, nu a apărut 
atît de limpede și de pregnant ca in 
acești ultimi ani și n-a fost atît de 
profund însușită ideea că muncitorii 
nu sînt numai producători, ci și pro
prietari ai mijloacelor de producție, 
adevărați stăpini, realmente clasa 
conducătoare in societatea noastră. 
Partidul nostru n-a văzut în aceasta 
doar o teză abstractă, ci un adevăr 
fundamental pentru a cărui transpu
nere în viață a luat măsuri concrete.

Este o realitate incontestabilă că în 
anii din urmă partidul a manifestat o 
înaltă grijă pentru a asigura întări
rea neîncetată a rolului conducător 
al clasei muncitoare în societate.

în acest sens au fost create în a» 
ceasta perioadă noi forme, noi struc
turi prin care clasa muncitoare iși 
manifestă practic, efectiv, direct, ne
mijlocit, rolul conducător în toa
te sferele de activitate. în an
samblul măsurilor privind per
fecționarea conducerii vieții econo
mice și sociale, adincirea democra
ției socialiste, se înscrie crearea, ca 
organe colective de conducere in 
economie, a comitetelor dc direcție, 
a consiliilor de administrație, din 
care fac parte și reprezentanți al 
muncitorilor. O excepțională im
portanță principială și practică are in- 
stituționalizarea adunărilor generals 
ale salariaților. ca for muncitoresc 
suprem de conducere a întreprinde
rilor. O expresie elocventă a încre
derii în capacitatea și maturitatea 
politică a clasei muncitoare o cons
tituie concepția nouă asupra sindica
telor, principala organizație de masă 
a acesteia, lărgirea atribuțiilor lor, 
incit să nu fie o simplă curea de 
transmisie, ca în trecut, ci organiza
ții menite să stimuleze și să favori
zeze manifestarea plenară a iniția
tivei muncitorilor. Muncitorii au 
un cuvint greu în toate proble
mele importante ale conducerii și 
gestiunii economice a întreprinderi
lor, în dezbaterea și elaborarea pla
nului, în rezolvarea problemelor so
ciale, ei au posibilitatea să-și dea 
girul activității comitetului de direc
ție sau să retragă acest gir.

Concomitent cu măsurile menit* 
să asigure întărirea rolului con
ducător al clasei muncitoare și 
contribuind la aceasta, acționează 
sporirea rapidă, neîntreruptă, a rîn- 
durilor ei. Se poate spune că dezvol- 
tind economia națională, clasa mun
citoare s-a dezvoltat și se dezvoltă 
pe sine însăși. Dacă în 1938 în Româ
nia existau circa 1 milion de mun
citori, iar in 1950 — 1 223 000. în anul

\_________

Țărănimea cooperatistă este o clasă noua, 
omogenă, care, împreună cu clasa munci
toare, cu întregul popor, contribuie cu succes 
la progresul și prosperitatea patriei, la iău- 
rirea orinduirii socialiste în România.

în configurația socială a Româ
niei la inceputul acestui deceniu, 
marcat de glorioasa aniversare a 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român, alături de-clasa mun
citoare — clasa conducătoare a so
cietății noastre. — țărănimea se 
manifestă ca o l’orțâ socială de bază, 
avînd un rol deosebit de important 
in intreaga viață a societății, a sta
tului nostru. Este vorba insă 
da o țărănime radical deosebită dt 
a-.eea de pe vremea regimului bur- 
g.iezo-moșieresc, de o țărănime 
noua, omogenă, cu un ideal social 
unitar, care și-a legat definitiv exis
tența de socialism, de marea pro
ducție moderna, aducind o contribu
ție de seamă la intreaga operă de 
construire a societății noastre noi. în 
schimbările adinei care s-au petre
cut in viața țărănimii noastre în anii 
socialismului își găsește o viguroasa 
expresie forța înnoitoare a politicii 
Partidului Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului nostru 
in opera de construire a socialis
mului.

★
Este cunoscut că datorită unor 

multiple cauze, intre care pactiza
rea forțelor principale ale burghe
ziei cu moșierimea și menținerea 
multă vreme a unor puternice res
turi feudale in economie, țărănimea 
muncitoare din țara noastră a fost 
supusă unei crunte exploatări atît 
din partea moșierimii. cît și a chia- 
b'urimii și a burgheziei, a cunoscut 
nedreptăți și abuzuri fără seamăn 
din partea regimului burghezo-mo- 
șieresc. Setea de dreptate socială și 
o viață mai bună a țărănimii, uria
șul ei potențial de energie revolu
ționară s-au manifestat cu vigoare 
în mari mișcări de mase și răscoale 
care au înscris nenumărate pagini e- 
roice in istoria patriei.

Datorită fărîmițării ei, izvorîtă 
din caracterul micii proprietăți ță
rănești și al relațiilor de producție

AȘA MUNCEAM..
In fotografi» : Țărani d n comuna Uzun-Vlașca la arat în 

primăvara anului 1945

AȘA MUNCIM...
Aslăzi, pe aceleași ogoare, tractorul și combina au înlocuit definitiv plugul, secer® 

și coasa de altădată

din agricultură. țărănimea n-a putut 
și nu putea, eu toată dîrzenia și 
hotărîrea sa de luptă, să scuture 
singură jugul exploatării și asupri
rii. O schimbare fundamentală in 
destinele țărănimii avea să se pro
ducă numai o dată cu apariția pe sce
na socială a clasei muncitoare, forța 
socială omogenă, consecvent revolu
ționară, capabilă să joace rolul unui 
pilon al unirii în lupta revoluțio
nară a tuturor claselor și păturilor 
asuprite ale societății, inclusiv a ma
selor largi ale țărănimii.

Ridicîndu-se încă de Ia crearea sa 
th apărarea intereselor vitale ale 
celor ce muncesc. Partidul Comunist 
Român și-a luat asupra sa sarcina is
torică de a realiza, ca o condiție ho- 
tărîtoare a victoriei in lupta revolu
ționară, alianța muncitorească-țără- 
nească, a militat neobosit pentru re
zolvarea problemei agrare, ca una 
din principalei» probleme ale dez

voltării societății românești. Trebuie 
spus însă că in soluționarea acestei 
probleme, P.C.R. a parcurs un drum 
lung și sinuos, trebuind să învingă 
reminiscențele concepțiilor de 
dreapta, neoiobăgiste, ca și concep
țiile sectarist-stingiste cu privire la 
„naționalizarea pămintului". la co
lectivizarea agriculturii prin „obști 
sătești" in condițiile orinduirii 
burgh azo-moșievești. să înlăture 
tendințele de preluare mecanică a 
unor lozinci corespunzătoare altor 
țari și altor stadii de evoluție so
cială. Adaptindu-și din ce in ce mai 
mult politica la realitățile ță
rii, la problemele specifice ale 
satului românesc. P.C.R. a izbu
tit să-și sporească influența in ma
sele țărănimii, mobilizindu-le, alături 
de clasa muncitoare și sub condu
cerea ei, la lupta împotriva exploa
tării moșierești și capitaliste.

în epoca istorică nouă, inaugurată 

prin victoria insurecției antifasciste 
din august 1944. partidul nostru co
munist a pus ia ordinea zilei pro
blema lichidării imediate a proprie
tății moșierești printr-o reformă 
agrară democratică. Legea adoptată 
la citeva zile după instaurarea gu
vernului de la 6 martie 1945 a con
sfințit înfăptuirea reformei agrare, 
la a cărei aplicare, pe cale revolu
ționară, țărănimea muncitoare por
nise încă mai înainte la chemarea 
partidului și cu sprijinul nemijlocit 
al clasei muncitoare. In focul acestei 
lupte s-a închegat alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime, imen
sa forță socială care a zdrobit și a 
alungat de la putere clasele exploa
tatoare. Alianța muncitorească-țără- 
nească a devenit baza socială a noii 
orînduiri.

Trecînd la înfăptuirea măreței o- 
pere de construire a socialismului, 
partidul nostru s-a preocupat în mod 

deosebit de transformarea socia» 
listă a satului, de trecerea micii pro
ducții țărănești, cu posibilitățile sala 
restrînse, la marea producție socia
listă — cea mai complexă sarcină a 
construcției socialiste.

Aplicind neabătut linia sa mar. 
xist-leninisiă, pornind de la analiza 
temeinică, științifică a condițiilor 
concrete, sociale și economice a'e 
satului românesc, partidul nostru a 
promovai. o politică realistă, pro
fund studiată și giudită, care a îm
binai crearea bazei tehnico-materia- 
le a agriculturii socialiste eu convin
gerea țărănimii, la școala formelor 
simple de asociere, asupra avantaje
lor agriculturii socialiste, cu consoli
darea economico-organizatorică a co
operativelor agricole de producție și, 
concomitent, crearea și consolidarea 
întreprinderilor agricole de stat. Este, 
totodată, demn de reliefat modul 
original, propriu, în care parti-

\_________

Intelectualitatea este astăzi produsul înăl
țării spre cultură, spre știință, spre cunoaș
tere a fiilor oamenilor muncii de la orașe și 
sate. Legată prin mii de fire de masele largi 
populare, ea este parte integrantă a întregu
lui popor, devotată fără margini cauzei socia
lismului și comunismului.

X---------------------------------------------------------------—-----

După mai bine de un veac de la 
eliberarea țării avem distanța in timp 
necesară spre a percepe dinamica și 
impresionantele dimensiuni ale pro
fundelor mutații produse în struc
tura societății noastre în anii socia
lismului.

Sînt deosebit de semnificative și 
impresionante în aeest sens schimbă
rile produse in poziția, .statutul, rolul 
social și profilul spiritual al intelec
tualității noastre. Acei care au cu
noscut parametrii ei . definitorii îna
inte de 23 August 1944 și au fost, 
ulterior, martorii acestor schimbări, 
smt în măsură să aprecieze întinde
rea și intensitatea acestui proces.

în repetate rînduri, autorii care au 
tratat diferitele aspecte ale acestui 
proces de transformare și formare 
a intelectualității României! socialiste 
s-au referit pentru exemplificare la 
situația polar opusă a intelec
tualilor . în perioada anterioară 
eliberării țării. Aceste realități nece
sită, desigur, un studiu aprofundat 
capabil să redea drama intelectua
lității românești silită să lucreze în 
condiții economice mizere, lovindu-s.; 
de nepăsarea și desconsiderarea 
cercurilor guvernante. S-ar putea e- 
voca acei oameni de știință români, 
ca Gh. Marinescu, Victor Babeș, N. 
Paulescu, Toma Ionescu. care -- 
formați in mari centre internaționale 
unde s-au ilustrat prin calitățile lor, 
deschizîndu-li-se porțile unor cariere 
strălucite — au preferat totuși să se 
întoarcă în patrie cu speranța că vor 
obține condițiile necesare unei acti
vități corespunzătoare. La nivelul cel 
mai înalt al intelectualității s-au 
produs în acel timp fenomene dure
roase de frustrare și subapreciere a 
unor personalități proeminente care 

au trebuit să caute in străinătate în
țelegere și sprijin pentru geniul lor 
creator.

în mod firesc, această situație nu 
putea să persiste in societatea noas
tră socialistă. Concepția care stă la 
baza politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român, forța 
conducătoare a societății noastre, o- 
biectivele grandioase . ale construirii 
unei orînduiri care nu-și găsește 
analogie în istoria umanității, au re
levat .cu mare forță înaltele răspun
deri . sociale ale intelectualității.

Socialismul, orînduirea celei mai 
Înaintate culturi umaniste, care se 
bazează pe tot ce a creat mai valoros 
gândirea omenească in decursul mi
leniilor, pe cele mai avansate cuceriri 
ale culturii și științei epocii noastre, 
are nevoie de știință și tehnică pentru 
a se autocoBstnii. Cu cît nivelul 
de dezvoltare al unei societăți socia
liste este mai înalt, cu atît știința și 
tehnica au condiții mai favorabile de 
dezvoltare, sînt chemate să aducă o 
contribuție mai amplă la dezvoltarea 
vieții economice și sociale, cele 
două componente — sociologice și 
•tehnico-științifice — coexistînd într-o 
relație de stimulare reciprocă. )

în asemenea condiții, a crescut 
considerabil rolul intelectualilor in 
dezvoltarea forțelor de producție, in 
procesul de producție al culturii spi
rituale și tehnice. Se schimbă insă ra
porturile dintre știință și tehnică. Spre 
deosebire de etapa precedentă a 
civilizației industriale, știința nu de
curge numai din nevoile practicii 
producției, ci precede tehnica și pro
ducția (bineînțeles nu în toate com
partimentele acestor relații comple
xa). în acest fel, știința devine ne
mijlocit o forță de producție, iar 

intelectualii, ca realizatori ai aces
tui proces, devin factori umani de 
primă necesitate în toate domeniile 
da activitate. Este un rol eare decurge 
organic din concepția partidului că 
societatea socialistă și comunistă nu 
pot fi construite pe haza unor mij
loace tehnico-științifice rudimentare.

în asemenea condiții nu-i de mi
rare că ponderea intelectualității a 
crescut in toate domeniile de activi
tate, îndeosebi in sectoarele cele 
mai importante ale vieții sociale. Un 
continuu și semnificativ proces de 
creștere a numărului intelectualilor 
in masa populației este asigurat de 
organizarea învățămintului de toate 
gradele care a cuprins întreg tinere
tul. Din această masă de milioane de 
școlari și studenți . se. formează, in
tr-un flux continuu, noi generații de 
intelectuali — fenomen care cores
punde procesului de „intelectuali- 
zare a producției", de continua regre
siune a muncii nespecializațe.

Statul socialist, este direct inte
resat in acest proces care asigură 
asimilarea multilaterală a cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice con
temporane și dezvoltarea unei eco
nomii moderne. Nu este deloc sur
prinzătoare preponderența crescindă 
a intelectualității tehnice. Spre deo
sebire de epocile trecute, in care 
intelectualitatea era formată mai a- 
les din cadre didactice și liber pro
fesioniști, in epoca noastră domină 
specialiștii care activează în dome
niul economic, îndeosebi în produc
ția industrială. Un loc important 
revine in acest contingent numărului 
crescînd al intelectualilor proveniți 
din rîndurile clasei muncitoare.

O nouă conștiință se formează 
astfel în acest impresionant proces. 

Astfel, în anii socialismului, intelec
tualitatea românească a devenit con
știentă de „natura social-construc- 
toare" a propriei sale activități ; iar 
partidul și statul socialist au redat 
muncii intelectuale întreaga demni
tate — de fapt l-au asigurat o dem
nitate și poziție socială cum n-a 
avut niciodată la noi — au dat o 
finalitate clară muncii intelectuale, 
au folosit toate mijloacele pentru a 
stimula dezvoltarea acestei conștiințe 
a răspunderilor și rolului intelectua
lității în noua orinduire.

Crearea de către partid a condi
țiilor necesare ca intelectualitatea, 
alături de clasa muncitoare și țără
nime, să-și desfășoare larg rolul de 
forță socială constructoare a, socia
lismului, i-a conferit acesteia un nou 
statut, o nouă poziție socială, și, tot
odată, un nou profil spiritual.

Numeroase sînt formele prin care 
partidul a dat o expresie concretă 
concepției sale privind rolul și răs
punderile intelectualității în construc
ția socialistă. Partidul a asigurat oa- 
tpenilor de știință o impunătoare 
bază materială. Avem în vedere do
tarea tehnică, cu aparatură de spe
cialitate modernă, care a presupus 
serioase eforturi din partea statului 
și. in același timp, măsuri ca 
transformarea vechii Academii Ro
mâne intr-un for cu răspunderi 
directe in dezvoltarea științei, re
centa înființare a 3 academii 
departamentale care, oferă condiții 
de muncă mai strips legate de un 
anumit specific al activității de in
vestigație, crearea Consiliului pentru 
știință și tehnică, înființarea a peste 
250 de institute de cercetări științi
fice, a laboratoarelor uzinale, a celor 
peste 1 000 de catedre universitare 

unde se desfășoară o activitate com
plexă didactică și științifică.

Tot atît de rodnice s-au dovedit 
preocuparea și sprijinul partidului în 
formarea gîndirii intelectualității în 
spiritul ideologiei marxist-leniniste. 
Este evident că într-o activitate crea
toare nu se poate realiza nimic fără 
o adeziune sinceră, totală la obiec
tivele de rezolvat, fără o concepție 
clară despre natura fenomenelor ce 
trebuie studiate, fără înțelegerea pre
miselor ideologice, a interpretărilor 
teoretice, ca și a necesității desfă
șurării activității intr-un flux d» 
energie dirijat.

Acest proces s-a desfășurat eu suc
ces datorită, în primul rind, tactului 
și înțelegerii manifestate de partid 
față de aspectele specifice ale acti
vității intelectualilor. în acest fel s-a 
ajuns la o tot mai strînsă apropiere 
a vechii intelectualități de noua in
telectualitate formată în anii socia
lismului. Unul din’ fenomenele cela 
mai caracteristice ale acestei conlu
crări între oameni de diferite gene
rații a fost contopirea lor in Efortul 
comun de făurire a noii orînduiri so
cialiste. S-a realizat astfel „miraco
lul" unei intelectualități care, intr-vii 
consens unic, fără divergențe de ge
nerații sau origine socială, și-a con
sacrat toate forțele înfloririi culturii, 
înfăptuirii grandioaselor planuri de 
electrificare, de valorificare a resur
selor hidro-epergetice, de prospec
tare de noi surse de materii prime.

Liantul care a sudat generațiile 
succesive de intelectuali este ade
ziunea la concepția rnaterialist-dia- 
lectică și la politica patriotică a parti
dului ; apare ca o trăsătură caracte
ristică a realităților noastre faptul că 
in raporturile ,de deplină încredere
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1970 numărul lor a ajuns la 3 836 000. 
In medie anual peste 100 000 de țărani 
intră în rindurile clasei muncitoare, 
în virtutea trăsăturilor ei politico-mo
rale și a modului ei de viață, clasa 
muncitoare își asimilează rapid, or
ganic, noile contingente ce-i îngroașă 
rindurile, formează o adevărată retor
tă socială în care acestea sînt supuse 
unui proces de educare și reconfigu- 
rare psihico-morală, ceea ce consti
tuie o chezășie a transmiterii conti
nue către noile generații de muncitori 
a spiritului revoluționar, a tradiți
ilor înaintate.

Dezvoltarea în rițmuri superioare 
a industriei are ca urmare creșterea 
mai accentuată a numărului munci
torilor în comparație cu alte cate
gorii de salariați. în timp ce în 1950 
ponderea muncitorilor în totalul sa- 
lariaților era de 57,6 la sută, în 1970 
ea este de peste 75,2 la sută. Deosebit 
de semnificativă este și creșterea 
puternică a numărului muncitorilor 
industriali, astfel că in prezent ma
joritatea clasei muncitoare este le
gată de forma cea mai înaltă a pro
ducției sociale — industria, ceea ce 
constituie și unul dintre principalii 
factori economici ai întăririi rolului 
său conducător în societate.

Politica partidului de repartizare 
armonioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării deschide noi 
posibilități pentru creșterea numerică 
a clasei muncitoare și, implicit, pentru 
sporirea influenței sale in viața so- 
cial-politică și spirituală din toate 
orașele și județele.

Elementul definitoriu al evoluției 
clasei muncitoare din România în 
anii construirii socialismului îl con
siderăm insă a fi mai ales schimbările 
de ordin calitativ. Un prim element 
care ne îndreptățește să facem aceas
tă afirmație îl constituie faptul că, 
drept urmare a orientării partidului 
nostru către dezvoltarea prioritară a 
ramurilor moderne ale economiei, 
purtătoare ale progresului tehnic, a 
sporit mai rapid numărul muncitori
lor din ramurile de specializare tot 
mai înaltă ale construcțiilor de ma-

) 

șini și prelucrării metalelor, «metalur
giei, chimiei, energiei electrice. Ast
fel, din totalul creșterii numă
rului de muncitori în industrie, în 
perioada 1950—1970, peste 48 la sută 
a revenit acestor ramuri.

Cerințele actualei revoluții tehni- 
co-științifice, faptul că partidul pune 
în prezent un accent atît de mare 
pe mecanizarea și automatizarea 
proceselor de producție, pe crea
rea a noi ramuri și subra- 
muri de producție industrială, de 
cea mai înaltă tehnicitate, deter
mină mutații adinei în condițiile de 
muncă, precum și în nivelul de ca
lificare al clasei muncitoare. Mun
citorii de azi nu mai lucrează în 
atelierele primitive, in.salh.bre. lip
site de cea mai elementară protecție 
a muncii, cum se întîmpla frecvent 
în trecut, ci in hale luminoase, mo
dern utilate, iar tehnica nouă de 
care dispun le ușurează oonsiderabil 
munca. Este de remarcat că s-a re
dus considerabil, tinzînd să dis
pară complet, ponderea acelor pro
fesiuni bazate în exclusivitate pe 
munca fizică, concomitent cu apari
ția și extinderea unor profesiuni noi, 
solicitate de tehnica modernă.

Noile utilaje și tehnologii cer din 
partea muncitorilor temeinice cu
noștințe științifice, un nivel de califi
care superioară, o largă receptivitate 
față de nou, față de necesitățile a- 
daptării elastice la modificările 
ce survin în diviziunea profe
sională a muncii. O înrîurire po
zitivă au exercitat și exercită în 
acest sens complexul de măsuri 
adoptate de partid și de stat 
pentru mărirea duratei învățămîntu- 
lui obligatoriu, extinderea învăță- 
mîntului mediu prin crearea liceelor 
de specialitate, dezvoltarea învăță- 
mintului profesional, perfecționarea 
învățămintului seral șl fără frecven
ță, a cursurilor de calificare. Din 
rindurile clasei muncitoare se for
mează necontenit un mare număr de 
ingineri, specialiști de fot felul. Este 
un motiv de mare satisfacție faptul 
că avem astăzi o clasă muncitoare 

cu un nivel de pregătire profesională 
și culturală care nu suferă nici o 
comparație cu trecutul. Proporția 
muncitorilor calificați a depășit pa
tru cincimi din total (în industrie 
fiind considerabil mai ridicată) iar 
la sfirșitul anului 1970 numărul 
muncitorilor cu studii medii repre
zenta circa 1/5 din numărul total de 
muncitori.

Trecind în revistă schimbările pe
trecute în situația clasei muncitoare, 
trebuie să relevăm, de asemenea, îm
bunătățirile considerabile intervenite 
în condițiile ei de trai. Figura mun
citorului subalimentat, prost îmbră
cat, condamnat, împreună cu în
treaga sa familie, la o viață de mi
zerie. a rămas pentru totdeauna de 

s domeniul trecutului. Considerabile 
îmbunătățiri în viața muncitorilor 
au determinat sutele de mii de lo
cuințe noi", construite în anii socia
lismului, amplele măsuri ale statu
lui in domeniul social-cultural. Pa 
măsura dezvoltării economiei, a creș
terii venitului național, au fost majo
rate salariile celor ce muncesc, pen
siile. Noul sistem de salarizare a adus, 
o dată cu creșterea veniturilor tutu
ror categoriilor de salariați, o sporire 
a cointeresării lor materiale, prin a- 
plicarea mai judicioasă a principiu
lui retribuției după cantitatea' și ca
litatea muncii depuse. Desigur, mai 
există lipsuri, greutăți. Efortul con
siderabil pe care-1 facem pentru a 
lichida cît mai rapid urmele moște
nirii din trecut și a înainta pe ca
lea progresului impune în mod 
inevitabil sacrificii. In abnegația eu 
care clasa muncitoare îndeplinește 
sarcinile mari ce-i revin în con
struirea socialismului, în dîrzenia cu 
care ea înfruntă orice fel de greu
tăți, se manifestă, o dată mai mult, 
rolul ei ca principală forță a pro
gresului în societatea noastră.

In direcția întăririi rolului con
ducător al clasei muncitoare în so
cietatea noastră acționează conti
nua dezvoltare a conștiinței sale po
litice, sub înrîurirea transformărilor 
generale din societate, a muncii ideo-

Așa se lucra în turnătoria uneia dintre cele mai mari uzine 
pe vremea capitaliștilor — uzinele „Malaxa"

Tot despre o turnătorie de fontă este vorba și în această imagine luată din noua hală 
a uzinei de autocamioane din Brașov

logice și cultural-educative desfășu
rate de partid, afirmarea tot mai 
puternică a trăsăturilor moral-poli- 
tice înaintate care o definesc — 
spirit revoluționar, bărbăție, fermi
tate și dîrzenie, disciplină și capaci
tate de organizare, devotament ne
clintit față de cauza socialismului, 
față de interesele vitale ale națiunii 
noastre, hotărîrea neșovăitoare de a 
apăra și dezvolta cuceririle revolu
ționare. O expresie a înaltei conștiin
țe politice a clasei muncitoare este 
patriotismul ei nedezmințit. Verificat 
zi de zi în vasta muncă constructivă 
desfășurată pe întreg cuprinsul țării, 
patriotismul muncitoresc s-a mani
festat cu o deosebită forță într-o 
asemenea grea încercare ca lupta cu 
stihiile naturii din primăvara anu
lui trecut, cînd muncitorii n-au ezi
tat nici o clipă să muncească peste 
program, să organizeze schimburi de 
12 ore, să transforme duminicile în 
zile de lucru, să preia asupra loc 
sarcinile tovarășilor lor din întreprin
derile calamitate, să organizeze largi 
acțiuni de ajutorare a sinistraților — 

toate acestea pentru a înlătura cît 
mai grabnic pagubele, a compensa 
pierderile.

O dată cu patriotismul înflăcărat, 
este caracteristic clasei noastre mun
citoare internaționalismul ei activ, 
consecvent. Cuvîntul ei cald, răspi
cat în sprijinul luptei clasei munci
toare de pretutindeni, al popoarelor 
asuprite, s-a făcut și se face cu vi
goare auzit, ca o vie expresie a sen
timentelor internaționaliste ce o ani
mă. Conștiința intemaționalistă a 
clasei ’ noastre muncitoare se ma
nifestă pregnant în convingerea ei 
că obținind tot mai mari succese 
în opera de construire a socialismu
lui, asigură progresul țării, și, în a- 
celași timp, își aduce contribuția la 
întărirea forțelor mondiale ale so
cialismului și păcii.

Purtătoare fermă a ideologiei par
tidului, a ideilor marxism-Ieninis- 
mului, clasa muncitoare dă un stră
lucit exemplu tuturor celor ce mun
cesc, le inspiră forță, bărbăție, te
nacitate în realizarea politicii parti
dului.

Urmînd procesul ascendent, deter
minat de mersul înainte al societă
ții noastre pe calea socialismului, 
schimbările petrecute în situația, 
structura, profilul clasei muncitoare 
prefigurează altele noi, mereu mai 
profunde, ai căror martori vom fi in 
acest nou deceniu. Programul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, conturat de Congresul al 
X-lea al partidului, ne dă o imagine 
clară a acestor noi schimbări : o 
continuă creștere numerică, astfel 
incit clasa muncitoare va deveni tot 
mai puternic preponderentă in struc
tura socială a țării, ridicarea sen
sibilă a ponderii muncitorilor din 
ramurile industriale de cea mai 
înaltă tehnicitate, creșterea nive
lului cultural și profesional al în
tregii clase muncitoare, in pas cu 
progresul tehnic, avansarea pe ca
lea ștergerii treptate a deosebirilor 
dintre munca fizică și intelectuală. 
Măsurile luate de partidul și de sta
tul nostru cu privire la perfecționa
rea calificării, policalificare și reci
clare, legiferarea dreptului și obliga

ției fiecăruia de a-și îmbogăți neîn
cetat cunoștințele, de a ține pasul cu 
noutățile științei și tehnicii vor avea 
o contribuție hotăritoace la înfăptui
rea procesului amplu de ridicare a 
nivelului de cultură al muncitorilor.

Prin ponderea sa deosebită în 
masa populației active, prin calitățila 
sale moral-politice unanim recunos
cute și rolul său conducător în com
plexul organism social-economic și 
politic al României contemporane 
clasa muncitoare oferă — la înce
putul deceniului al 8-lea al acestui 
veac de adînci prefaceri Istorice — 
imaginea tonică a nucleului de ener
gie, vigoare revoluționară și forță 
creatoare a unui popor talentat, 
făurar harnic și priceput, sub con
ducerea gloriosului partid al comu
niștilor, al viitorului său luminos.

Prof. dr.
Constantin I0NESCU

dul nostru a rezolvat problema țăra
nilor ’înstăriți, luînd măsuri de în
grădire treptată a exploatării și crea
rea posibilității pentru această cate
gorie de țărani de a se încadra ca 
oameni ai muncii în opera de con- 
ștrucție socialistă.

Drept rezultat al activității răbdă- 
tdare, desfășurate de partidul nostru, 
cu stricta respectare a princi
piului liberului consimțămint, coo
perativizarea agriculturii, această 
vastă acțiune, care a durat aproape 
14 ani, s-a realizat in țara noastră 
fără zguduiri sociale și economice ; 
mai mult, ca urmare a măsurilor 
luate pențru crearea și dezvoltarea 
unei putednice baze tehnice-materiale 
a agriculturii socialiste, a sprijinu
lui material și tehnic acordat de stat 
tinerelor unități agricole cooperatiste, 
a stimulării in producție a țărănimii, 
procesul de cooperativizare a fost 
însoțit de o creștere continuă a pro
ducției agricole.

S-a asigurat astfel, așa cum 
este cunoscut, satisfacerea în con
diții tot mai bune a nevoilor 
de consum ale populației, precum 
și acoperirea celorlalte cerințe alo 
economiei naționale. In mod nemij
locit, rezultatele tot mai bune alo 
cooperativelor agricole au influențat 
creșterea veniturilor obținute de că
tre cooperatori din producția ob
ștească. Aceste venituri în prin
cipal, ca și cele obținute din gos
podăria personală și din alte activi
tăți se răsfrîng în profundele trans
formări înnoitoare petrecute în viața 
satului românesc, în general. Trans
formările la care ne referim, înfățișa
te, de altfel, pe larg în presa noas
tră și de către radioteleviziune, cu 
prilejul popularizării realizărilor din 
cincinalul care s-a încheiat o dată cu 
sfirșitul anului 1970, sînt cunoscute 
tuturor. Reamintim doar cîteva cifre 
sintetice în intenția de a sublinia și 
mai puternic justețea, politicii parti

dului nostru la sate, efectele deose
bit de pozitive ale aplicării ei.

Numai în cincinalul 1966—1970 
s-au construit în mediul rural, din 
fonduri proprii ale țărănimii 260 000 
de locuințe, acestea adăugîndq-se 
la cele peste 1 milion clădite 
în 15 ani anteriori ; în ultimii cinci 
ani s-au electrificat 4 077 de sate ; 
în mediul rural funcționează 209 spi
tale, cu 19 556 de paturi, 1636 case 
de naștere, 449 staționare.

Grija acordată soluționării proble
melor de ordin social ale țărănimii 
se reflectă și în faptul că în ultimii 
ani au fost introduse și majorate pen
siile de bătrînețe și în caz de inva
liditate pentru țăranii cooperatori. 
Zilele trecute s-au făcut cunos
cute noile măsuri adoptate de Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
și supuse dezbaterii adunărilor ge
nerale ale cooperativelor : acorda
rea gratuită de asistență medicală 
și medicamente pe timpul internă
rii în spitale, tratament în sta
țiunile balneo-climaterice, ajutoa
re pentru incapacitate temporară 
de muncă, concediu plătit femeilor 
cooperatoare pentru sarcină și lehu- 
zie, ajutoare pentru copii..Toate aces
te măsuri, primite cu îndreptățită 
satisfacție de către întreaga noastră 
țărănime, vor constitui, fără îndoială, 
un nou și puternic imbold în munca 
țărănimii cooperatiste pentru crește
rea producției agricole și întărirea 
economică a cooperativei — oondiție 
fundamentală a creșterii neîncetate 
a nivelului ei de trai.

Țărănimea beneficiază din plin de 
una din realizările de seamă ale re
gimului nostru — dezvoltarea amplă 
a invățămintului și culturii : la sate 
rețeaua învățămintului cuprinde 
12 636 unități din care 164 licee de 
cultură generală, școli frecventate 
de aproape 2 milioane de elevi ; exis
tă aproape 6 000 de cinematografe, un 
număr de aproape 4 ori mai mare de 
cămine culturale decît în 1938. La toa

te acestea se adaugă faptul că în 1970 
numărul abonamentelor la radio și 
radioficare in mediul rural era de 
1 378 984, cu 15,6 la sută mai mare de- 
cit în 1965, iar numărul abonamente
lor la- televiziunea cresttit de^%4«țri.

•Sorbind despre situația. ț&răni-iHii 
s- 

noile relații de producție statornicite 
la sate au determinat transformări 
profunde nu numai în nivelul ei de 
trai material și cultural, care se a- 
propie tot mai mult de condițiile și 
modul de viață de la orașe, dar au 
transformat fundamental condiția sa 
socială.

Structura profund democratică a 
vieții noastre de stat asigură parti
ciparea largă a țărănimii, ca aliată 
de nădejde a clasei muncitoare, la 
conducerea statului, a treburilor 
obștești, la elaborarea legilor. Țără
nimea își are reprezentanți în forul 
suprem de conducere al țării, Marea 
Adunare Națională, în consiliile 
populare, și, evident, în uniunile coo
peratiste, în organele de conducere 
și îndrumare a agriculturii, partici- 
pînd astfel direct și activ la rezolva
rea tuturor problemelor de care de
pinde progresul agriculturii și al în
tregii economii, prosperitatea patriei.

Așa cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „experiența Ro
mâniei a confirmat că unirea țără
nimii în cooperative de producție 
este o cale sigură de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale și a produc
ției agricole, de îmbunătățire a vie
ții țăranilor, de lichidare a instabili
tății economice și sociale pe care o 
generează mica producție de mărfuri, 
o condiție esențială pentru asigura
rea trăiniciei noii orinduiri. Viața a 
demonstrat in mod convingător că 
instaurarea proprietății obștești a 
determinat profunde înnoiri in viața 
satului românesc, a deschis calea 
largă a progresului atît în domeniul 
producției, cit și al nivelului de trai 

al oamenilor muncii din mediul ru
ral".

în activitatea perseverentă desfă
șurată de partidul nostru comunist 
pentru progresul continuu al agri
culturii noastre se evidențiază cu 
deuseWă Pregnanță măsurile luate 
de parțid in perioada ultimilor ani, 
pe baza orientării date de con
gresele al IX-lea și al X-lea, în 
scopul făuririi unei agriculturi mo
derne, multilateral dezvoltate care 
să asigure, an de an, producții tot 
mai ridicate cu cheltuieli materiale 
și de muncă minime. Supunînd unei 
analize exigente situația din agri
cultură, criticînd o seamă de nea
junsuri și rămîneri în urmă care s-au 
manifestat, conducerea partidului a 
luat o serie de măsuri energice pri
vind îmbunătățirea activității în a- 
cest domeniu. întreaga perioadă a 
acestor ani stă mărturie eforturi
lor făcute de partid pentru a asigura 
un progres susținut al acestei im
portante ramuri a economiei, astfel 
incit să fie valorificate din plin re
zervele existente, ca organizarea ei 
socialistă să dea toate roadele. Par
tidul a pornit în această privință de 
Ia ideea că încheierea cooperativi
zării agriculturii constituie de fapt 
numai punctul de pleeare în asigu
rarea progresului ei, avantajele sis
temului socialist de organizare a 
producției agricole puțind fi folosite 
numai dezvoltind baza tehnică-mate- 
rială, asigurind tot ceea ce este ne
cesar pentru sporirea producției.

încă la plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1965 s-a subliniat că 
,;fără un grad inalt de mecanizare, 
prin extinderea chimizării și irigații
lor, fără asigurarea mijloacelor co
respunzătoare de transport și depo
zitare agricole, a unor condiții op
time de prelucrare agro-industrială 
nu se poate concepe o agricultură 
modernă în stare să satisfacă nevoile 
alimentare ale populației și cererile 
sporite de materie primă ale indus

triei”. Succesele obținute la înfăptui
rea acestei orientări sînt ilustrate de 
faptul că — drept rezultat al indus
trializării socialiste a țării — 
agricultura dispune in prezent 
de peste 107 000 tractoare, 50 000 
combine cerealiere și alte mașini a- 
gricole, suprafața arabilă pe un 
tractor fizic fiind de 91 hectare, față 
de 121 hectare în 1965 ; s-a dublat 
cantitatea de îngrășăminte chi
mice. O mare amploare au 
luat lucrările de îmbunătățiri fun
ciare și îndeosebi de extindere a iri
gațiilor, ajungindu-se ca în prezent 
să existe aproape un milion de hec
tare amenajate pentru irigații, din 
care peste 70 la sută s-au realizat 
în perioada cincinalului 1965—1970.

Ca urmare a eforturilor mate
riale făcute de stat și a mun
cii neobosite a țărănimii noastre 
cooperatiste, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare, agricultura noastră a în
registrat an de an progrese, concre
tizate în importante creșteri ale pro
ducției agricole. Deși, îndeosebi în 
ultimii trei ani, condițiile cli
materice au creat o serie de 
greutăți, producția agricolă glo
bală a fost în cincinalul 1966—1970 
cu 24 la sută mai mare decît în pe
rioada cincinalului anterior.

Perspective noi, incomparabil mal 
largi pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a agriculturii noastre, 
s-au deschis ca urmare a măsu
rilor luate în acest scop de condu
cerea partidului și statului nostru 
pentru perioada noului cincinal. în
tre acestea, pe loc de frunte se în
scriu programele naționale privind 
lucrările de hidroameliorații și de 
sporire a producției zootehnice. Toa
te aceste măsuri sînt susținute 
prin masive investiții. Astfel, 
in cincinalul pe care l-am început, 
investițiile în agricultură se vor ri
dica la mai mult decît dublul inves
tițiilor din cincinalul precedent.

Pornindu-se de la experiența do-

X
cooperativă șl își îndeplinesc sarci
nile de producție. Campania agri
colă din primăvara acestui an a 
evidențiat pe deplin avantajele noi
lor forme de organizare și retribuire 
a muncii,, țărănimea cooperatistă 
parl.iL'ipind activ. <la. executarea însă- 
mmîarilorMi asigunnd efectuarea unor 
ftlA'afi de cea rrini ‘ bună calitate.

Etapa nouă, superioară, în dezvol
tarea agriculturii noastre se caracte
rizează și prin lărgirea democrației 
cooperatiste. Atribuțiile largi ale a- 
dunărilor generale ale cooperato
rilor, exercitarea lor efectivă fac 
ca aceste adunări să repre
zinte un autentic for democrație 
care rezolvă multitudinea probleme
lor legate de activitatea economică, 
în cadrul lor toți membrii cooperati
vei puțind să-și spună cuvintul re
feritor la 
producției 
fondurilor 
tribuțiilor 
ne, îmbunătățirea compoziției și 
activității uniunilor 
creează posibilități 
rare mai largă a inițiativei cadrelor 

bîndită în cursul anilor, cercetîn- 
du-se cu toată atenția problemele 
specifice ale evoluției agriculturii 
cooperatiste și ținîndu-se seama de 
sarcinije mari care revin agriculturii 
în actualul cincinal, conducerea 
partidului a dat soluții noi în pe pțir 
vește organizarea, planificarea ș| 
conducerea agriculturii cooperatistei:

Realismul, garanția eficienței aces
tor soluții izvorăsc din faptul că 
elaborarea lor se fundamentează pe 
larga consultare cu masele efectuată 
cu prilejul numeroaselor întîlniri ale 
conducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu masele de oa
meni ai muncii și specialiști din a- 
gricultură, în vizitele făcute în uni
tățile de producție, în participarea 
la adunări ale activului de partid 
din agricultură ; diferitele programe, 
legi și acte normative privind dez
voltarea agriculturii au fost supuse 
unei largi dezbateri publice. Pe aceas
tă bază a avut lor reorganizarea în
treprinderilor de mecanizare, crea
rea consiliilor intercooperatiste, dez
voltarea cooperării între unită
țile de stat și cooperativele agri
cole, îmbunătățirea organizării pro- • de conducere din cooperative, a spe- 
ducției și a muncii în cooperative, 
concentrarea, profilarea și speciali
zarea acestora. Crearea consiliilor 
intercooperatiste, de exemplu, asi
gură munca în comun a forțelor mai 
multor cooperative în vederea folo- 

. sirii raționale a pămîntului, a fondu
rilor de investiții, a mijloacelor me
canice, a întregii forțe de muncă pen
tru creșterea continuă a producției și 
a veniturilor cooperatorilor. O impor
tanță deosebită au măsurile care au 
fost luate pentru sporirea cointeresă
rii materiale a cooperatorilor în 
sporirea producției agricole : a- 
plicarea noii forme de retribuire 
a muncii în acordul global, care leagă 
direct ciștigul lor de rezultatele 
obținute în producție, asigurarea 
unui cîștig lunar minim garantat 
pentru cei ce lucrează permanent în

planificare, la organizarea 
și a muncii, la cheltuirea 
de investiții. Lărgirea a- , 
organelor agricole județe- 

a 
cooperatiste 

de desfășu-

cialiștilor și cooperatorilor.
Continua dezvoltare a agriculturii, 

ca urmare a înfăptuirii politicii parti
dului, transformarea ei într-o ramu
ră economică modernă, cu un mare 
aport la dezvoltarea economică ge
nerală a țării, la satisfacerea tot mai 
completă a nevoilor crescînde de 
consum ale populației, vor avea, în 
mod firesc, repercusiuni adînci, deo
sebit de favorabile asupra întregii 
vieți a țărănimii noastre, căreia de
ceniul 8 al secolului XX îi deschide 
noi șl înfloritoare perspective spre 
a se manifesta plenar, alături 
clasa muncitoare, în strînsă 
și prietenie cu aceasta, cu 
popor, ca o puternică forță 
greș a societății românești.

Ion CUMPĂÎIAȘU

de 
alianță 

întregul 
de pro-

Drama unei intelectualități... în fotografie : profesori de 
liceu, învățători și funcționari, șomeri în fața unui oficiu 

de plasare din București în anul 1932

Cerințele construirii noii orinduiri sociale au deschis intelectualității un teren fertil 
de creație în toate domeniile culturii și științei. în fotografie: aspect din atelierele 

Institutului de proiectări laminoare din Capitală

reciprocă statornicite între partid și 
1 intelectualitate nu au apărut niciodată 

fisuri, cu atît mai puțin fenomene 
de încordare sau criză.

In acest context trebuie spus că 
istoria va consemna, cu relieful ce-1 
dă timpul evenimentelor cotidiene, 
marele rol ce a revenit partidului în 
opera de integrare în socialism a tra
dițiilor progresiste ale intelectualită
ții românești. Personalități ilus
tre ale științei și culturii ro
mânești s-au situat printre a- 
depții vechil noastre mișcări socia
liste, printre miiitanții pentru pro
gres social. Sint cunoscute lapidara 
formulare a lui Victor Babeș : „lea
cul pelagrei 7 vi-1 dau eu — împro

prietărirea țăranilor” ; refuzul demn 
al lui Gheorghe Marinescu de a se 
înfeuda unui partid politic al cla
selor dominante în schimbul unor a- 
vantaje personale ; participarea cu
rajoasă a prof. C. I. Parhon la acțiu
nile inițiate de partid în anii ilegali
tății ; încadrarea fermă a celor mai 
prestigioase figuri ale culturii româ
nești in lupta împotriva fascismului 
— intelectuali ca Iorga sau Madgearu 
plătind cu viața consecvența pozi
ției lor antihitleriste.

In acest sens putem vorbi de ade
ziunea din zilele noastre a tuturor ge
nerațiilor intelectualității românești 
față de politica patriotică promovată 
de partid ca despre continuarea unei 

tradiții generoase ilustrate de cele 
mai ilustre personalități ale cultu
rii românești.

în anii socialismului, legăturile 
strinse închegate încă în anii ilega
lității de partid cu reprezentanți de 
frunte ai intelectualității s-au am
plificat și consolidat. Această uimi
toare integrăre și omogenizare, acest 
profil unitar al întregii noastre inte
lectualități, deși căile de acces și ori
ginea ei au fost diferite, este rezul
tanta transformării omului sub acțiu
nea mediului social, care ilustrează, 
la rîndul lui, forța transformatoare a 
politicii partidului. înalta prețuire 
pe care Partidul Comunist Român o 
acordă intelectualității este ilustrată 

de participarea sa activă la întreaga 
activitate de conducere a statului, 
reflectată în atîtea forme — de la ale
gerea a numeroși reprezentanți de 
vază ăi intelectualității in organele 
supreme de, conducere ale țării, 
pînă la consultarea prealabilă, sis
tematică a specialiștilor din fie
care domeniu de activitate asupra 
celor mai importante măsuri. Ea este 
ilustrată, totodată, de dezbaterea 
aprofundată a problemelor vieții spi
rituale, ale științei și culturii la toa
te congresele partidului, la diferita 
plenare ale Comitetului Central. 
Oaspeți de peste hotare remarcă cu 
interes atenția și receptivitatea con

ducerii de partid față de cuvintul 
intelectualilor, stihiularea climatului 
propice schimbului de opinii, im
pulsul dat întregii activități de crea
ție literară, artistică, științifică in 
urma dialogului permanent al tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu inte
lectualitatea, a frecventelor consfă
tuiri și intilniri ale sale cu oameni 
de știință, scriitori, artiști.

Este evident că, in aceste condiții, 
cind socialismul, cerințele construi
rii noii orinduiri sociale se afirmă 
ca cel mai fertil teren al creației in 
toate domeniile culturii și științei, 
intelectualitatea patriei noastre și-a 
dovedit prin fapte conștiința marii 
sale responsabilități civice, ea a do- 
bindit locul ce 1 se cuvine in stima 
și afecțiunea poporului nostru. Am
pla contribuție la dezvoltarea econo
miei și culturii, la valorificarea pro
priului nostru potențial de gîndire 
științifică și tehnică, la îmbogățirea 
patrimoniului culturii și științei ro
mânești constituie o ilustrare a de
voțiunii și patriotismului intelectua
lității noastre.

P.C.R. nu numai că a adre
sat chemarea plină de robustă 
încredere privind valorificarea de
plină a potențialului nostru original 
ele inteligență, dar a și creat condi
ții superioare in acest sens, rezul
tatul fiind noi afirmări prestigioase, 
pe plan intern și internațional, ale 
științei și culturii românești.

Desigur, valorificarea potențialului 
intelectualității e de neconceput fără 
asigurarea izvoarelor permanente de 
informare asupra a tot ce e nou în 
știința și cultura mondială, fără o 
continuă infuzie a cuceririlor știin
ței și tehnicii epocii noastre. Partidul 
și statul socialist au creat în a

cest scop condiții și mijloace la care 
nici nu visam în trecut. înființarea 
unităților moderne de informare, 
dezvoltarea bibliotecilor, variatele 
cursuri de specializare și perfecțio
nare, multiplele întîlniri internațio
nale organizate în țara noastră — sim
pozioane, conferințe etc. — concreti
zează posibilitățile oferite intelectua
lității noastre da a răspunde chemă
rii secretarului general al partidului 
privind necesitatea unui efort perma
nent pentru însușirea noului in știin
ță, cultură și tehnică.

Alături de celelalte modalități de ac
celerare a progresului material și 
spiritual al societății noastre, crește
rea rolului intelectualității în con
strucția socialistă se integrează in 
profundele schimbări petrecute in 
toate sectoarele vieții noastre sociale 
ca rezultat al înfăptuirii politicii par
tidului.

Intelectualitatea noastră împărtă
șește aspirațiile și idealurile poporu
lui ; ea se situează nu pe pozițiile 
unei pături sociale care ar tinde 
spre o poziție privilegiată ci, dim
potrivă, a unei categorii sociale care 
nu cunoaște țel mai inalt decît sluji
rea intereselor fundamentale ale po
porului, ale societății socialiste.

Sporirea rolului și a ponderii in
telectualilor în societate, creșterea 
enormă a masei „consumatorilor de 
cultură", a celor care se împărtășesc 
din valorile creației intelectuale au 
dus la intensificarea schimbului de 
valori între intelectualitate și restul 
poporului, în ambele sensuri.

Comunitatea intereselor fundamen
tale, schimbul reciproc de valori, ri
dicarea nivelului general de cultură 
al întregii populații determină un 
proces de omogenizare a societății 

noastre ; în rindurile ei nu există o- 
poziție între intelectualitate și ce
lelalte categorii sociale, ci raporturi 
de strînsă unitate și incredere, de 
comuniune clară a intereselor.

Intelectualitatea se simte onorată 
de Încrederea, stima și prețuirea cu 
care o înconjoară partidul, clasa 
muncitoare, intreaga societate, de a« 
precierea dată contribuției ■ sale 1* 
opera de construire a socialismului. 
La rîndul ei, intelectualitatea pre
țuiește și stimează clasa muncitoara 
pentru devotamentul cu care își în
deplinește rolul de clasă . conducă
toare în societate. Nimic nu poate 
separa intelectualitatea socialistă de 
masa poporului căreia îi aparține, 
ale cărui interese și năzuințe Ie îm
părtășește. Raporturile de încredere 
între intelectuali și celelalte cate
gorii sociale iși găsesc materiali
zare in conlucrarea lor fructuoasă în 
toate domeniile construcției socialiste. 
Este suficient să participi un timp 
la viața unui mare șantier de con
strucție pentru a sesiza unitatea co
lectivului de mii de constructori, re
lațiile de colaborare și încredere in
tre muncitori și specialiști. în ma
rile uzine și combinate moderne, ca 
și în organizații de partid impresio
nează această conlucrare armonioasă 
care stă la baza progreselor realizate.

La aniversarea semicentenarului 
partidului, intelectualitatea noastră se 
afirmă ca o forță socială’ atașată cu 
trup și suflet cauzei socialismului, 
strîns unită în jurul partidului, con- 
sacrîndu-și talentul, capacitatea, toate 
forțele creatoare înfloririi patriei so
cialiste.

. Acad. Ștefan MBLCU
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Telegrame adresate
C. C. al P. C. R„ 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Exprimindu-și bucuria pentru a- 
tentia pe care conducerea partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal o manifestă față de dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste și față 
de viața celor ce muncesc pe ogoare, 
țăranii cooperatori din comuna Dom
nești, județul Ilfov, se angajează ca 
in cinstea aniversării semicentenaru
lui Partidului Comunist Român și 
în întregul an 1971 să muncească cu 
toată abnegația pentru îndeplinirea 
planului de producție și depășirea 
acestuia la grîu cu 11 tone, la po
rumb boabe cu 70 tone, iar floarea- 
aoarelui cu 6 tone, la legume cu 100 
tone, la lapte de vacă cu 350 hectoli
tri, la carne de bovine cu 10 tone.

Vă urăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să trăiți mulțiani pentru 
binele-și fericirea poporului nostru, 
se spune in încheierea telegramei.

Membrii cooperativei agricole de 
producție din orașul Jibou, județul 
Sălaj, exprimă o adîncă recunoștin
ță față de recenta hotărîre cu pri
vire la unele măsuri de îmbunătățire 
e condițiilor de viață ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție, 
care ne-a demonstrat încă o dată 
grija și dragostea pe care partidul 
nostru drag o poartă celor ee mun
cesc pe ogoarele patriei.

Ne vom uni și mai mult în jurul 
partidului nostru drag, al dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, șine vom înzeci 
eforturile pentru a duce la îndepli
nire sarcinile economice oe revin 
cooperativelor agricole de producție 
în vederea creșterii nivelului de trai 
al întregului nostru popor.

Ne angajăm ca, pe lîngă îndeplini
rea exemplară a tuturor sarcinilor 
din planul de producție pe 1971, să 
depășim cu 200 000 lei veniturile din 
activitățile industriale și din prestă
rile de servicii.

Noile măsuri cuprinse în recenta 
hotărîre. se spune în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către membrii 
cooperativei agricole de producție din 
comuna Codâiești, județul Vaslui, 
constituie o- nouă dovadă grăitoare a 
preocupărilor constante ale partidului 
de a asigura țărănimii, întregului 
popor condiții de viață tot mai bune, 
posibilități»de satisfacere a cerințe
lor materiale și spirituale. Recentele 
măsuri ilustrează fidel și convingător 
că directivele Congresului al X-lea 
privitoare la creșterea nivelului de 
trai al tuturor cetățenilor patriei se 
înfăptuiesc cu succes. Țăranii coope
ratori din comuna noastră își exțprimă 
și cu această ocazie profunda recu
noștință și atașamentul total față de 
politica științifică a partidului nostru.

Asigurăm conducerea superioară de 
partid, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
depune toate eforturile. întreaga 
noastră capacitate de muncă pentru 
a îndeplini și depăși prevederile pla
nului de producție, aducîndu-ne în 
felul acesta prinosul recunoștinței 
noastre față de grija părintească cu 
care partidul ne călăuzește spre feri
cire și prosperitate.

Intr-o altă telegramă se «pune : în 
numele tuturor membrilor de partid 
și al membrilor cooperatori, comite
tul de partid din cooperativa agri
colă de producție Pniești și consiliul 
de conducere al cooperativei agricole 
de producție Puiești, comuna Valea 
Mare, județul Vîlcea, aducem vii mul
țumiri Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru recentele 
măsuri adoptate în scopul îmbunătă
țirii condițiilor de viață ale țăranilor 
cooperatori din patria noastră.

Nutrim, tovarășe secretar general, 
un sentiment de profundă mîndrie 
patriotică, venerație și adine respect 
pentru activitatea laborioasă desfă
șurată de Partidul Comunist Român, 
pentru eforturile și consecvența pil
duitoare cu care dumneavoastră în
șivă acționați în slujba progresului 
și civilizației, a propășirii României 
socialiste, se spune în telegrama ță
ranilor cooperatori din comuna Tu- 
tova, județul Vaslui.

Ne angajăm solemn să nu precu
pețim niei un efort pentru a aplica 
și promova neabătut normele și 
principiile partidului nostru, să ac
ționăm fără preget pentru a obține 
recolte tot mai mari pe ogoarele 
noastre, dînd peste plan la hectar 
cite 200 kg floarea-soarelui, 300 kg 
porumb, 100 tone struguri, 1 000 kg 
legume. De asemenea vom realiza în 
plus 500 kg lină, 50 hl lapte oaie și 
4 tone carne de porc.

tn încheierea telegramei se spune: 
Ne unim gîndurile și cugetele în 
fața partidului. în fața dumneavoas- 

. tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, angaiîndu-ne să muncim 
cu nestăvilit avînt pentru fericirea 
poporului nostru, pentru propășirea 
scumpei noastre patrii. România so
cialistă. '

întreaga masă de țărani coopera
tori, se spune într-o telegramă expe
diată din comuna Lunca Banului, 
județul Vaslui, a luat cunoștință cu 
satisfacție de hotărirea Comitetului 
Executiv al Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român privind 
recentele măsuri de Îmbunătățire a 
condițiilor de viață ale membrilor 
cooperatori.

Fată de grija partidului și statu
lui nostru, a dumneavoastră perso
nal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea bunăstării mate
riale a țărănimii oooperatiste, pentru 
dezvoltarea întregii noastre societăți 
socialiste, ne angajăm să depunem 
eforturi sporite pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de producție 
prevăzute in plan, contribuind astfel 
la asigurarea fondului centralizat al 
statului, la ridicarea societății noas
tre eocialiste pe o treaptă superioară.

Exprimindu-și deplina lor satisfac
ție față de noile măsuri, țăranii coo
peratori din cooperativa agricolă 
Tîrzii, comuna Oltenești, județul 
Vaslui, raportează că angajamentele 
privind depășirea planului de produc
ție și de livrare au fost îndeplinite 
în întregime.

Ne angajăm, se spune în telegra
mă, ca și în viitor să depășim pro
ducțiile planificate la toți indicatorii.

Țăranii cooperatori din cele trei 
cooperative agricole de producție din 
comuna Murgeni, județul Vaslui, au 
primit cu o deosebită satisfacție mă
surile stabilite de conducerea parti
dului cu privire la unele măsuri de 
îmbunătățire a condițiilor de viață 
ale membrilor cooperativelor agricole 
de producție. Hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. ne dă un 
nou imbold în activitatea pe care o 
desfășurăm pe ogoare. Asigurăm Co
mitetul Central, pe dumneavoastră 
personal, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea și depăși
rea producției agricole vegetale și 
animale planificate.

Comuniștii și membrii cooperatori 
din comuna Fălciu. județul Vaslui, 
au primit cu entuziasm și mare sa
tisfacție hotărirea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
unele măsuri de îmbunătățire a con
dițiilor de viață ale membrilor coo
perativelor agricole de producție, ceea 
ce reflectă grija permanentă pe care 
partidul nostru o acordă țărănimii 
cooperatiste.

Ne angajăm în fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncim cu abnegație pentru îndepli
nirea și depășirea planului anual de 
producție și de perspectivă în vede
rea înfăptuirii programului stabilit de 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

în numele membrilor cooperatori 
din comuna Suraia, județul Vran- 
cca, comitetul comunal de partid 
mulțumește Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al P.C.R. pentru 
măsurile adoptate în scopul îmbună
tățirii condițiilor de viață ale mem
brilor cooperatori.

Ne exprimăm convingerea, se 
spune în telegramă, că măsurile luate 
vor contribui la mobilizarea membri
lor cooperatori în vederea îndepli
nirii și depășirii planului de produc
ție pe anul 1971, precum și a sarci
nilor planului de perspectivă.

Asistența socială și tratament gra
tuit, ajutoarele pentru incapacitate 
temporală de muncă, acordarea de 
concedii de maternitate plătite fe
meilor care muncesc în cooperativele 
agricole și ajutorul lunar acordat 
pentru fiecare copil al membrilor 
cooperatori atestă grija deosebită a 
conducerii partidului nostru, a dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea 
necontenită a nivelului nostru de trai 
— se spune în telegrama țăranilor 
cooperatori din Huși, județul Vaslui.

Măsurile adoptate recent vor con
stitui un nou prilej de mobilizare ă 
celor peste două mii membri coope
ratori din comuna noastră la înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin pentru 
dezvoltarea sectoarelor aducătoare de 
mari venituri, pentru folosirea rațio
nală a fondului funciar și pentru 
efectuarea Ia timp a tuturor lucrări
lor agricole.

Membrii cooperativei agricole de 
producție „Scînteia" din comuna 
Luna, județul Cluj, au primit cu 
deosebită satisfacție recenta hotărîre 
care exprimă grija permanentă pe 
care partidul nostru o acordă harni
cei țărănimi cooperatiste. în dezba
terile care au avut loc în cadrul for
mațiunilor de lucru, membrii coope
ratori s-au angajat să muncească cu 
și mai multă abnegație pentru înde
plinirea și depășirea planului de pro
ducție, pentru dezvoltarea economi- 
co-organizatorică a cooperativei lor. 
pentru înfăptuirea mărețului program 
stabilit de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., de ridicare continuă a Ro
mâniei pe treptele tot mai înalte ale 
progresului și civilizației.

Adoptarea noilor măsuri, se spune 
în telegrama țăranilor cooperatori și 
a celor cu gospodării individuale din 
comuna Tulnici, județul Vraneea, 
vine să confirme încă o dată grija 
deosebită pe care o acordă partidul 
și statul nostru, peraonal dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolas 
Ceaușescu. țărănimii din patria noas
tră. ridicării nivelului de viață ma
terial și cultural al întregului nostru 
popor. Ne angajăm să muncim 
neobosit pentru dezvoltarea șeptelu- 
lui, creșterea producției animaliere. 
Astfel, numărul taurinelor va crește 
cu 30 la sută față de 1970, iar al 
ovinelor cu 40 la sută, fapt care va 
contribui la o mai bună aprovizio
nare a populației.

Membrii cooperativei agricole de 
producție din orașul Drăgășani. ju
dețul Vîlcea, au studiat cu viu in
teres hotărirea Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al P.C.R. 
cil privire la măsurile de îmbunătă
țire a condițiilor de viață ale mem
brilor cooperatori. Ne angajăm să 
realizăm și să depășim prevederile 
planului de producție și financiar pe 
anul 1971.

La rîndul lor, țăranii cooperatori 
din comuna Popricani, județul Iași, 
adresează Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român,' dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, deosebite 
mulțumiri pentru grija permanentă 
pe care o manifestați față de creș
terea nivelului de trai al țăranilor 
cooperatori. Recenta hotărîre pe care 
am primit-o cu mare bucurie și en
tuziasm ne determină să muncim mai 
bine, pentru a obține producții cit 
mai mari, contribuind astfel la 
realizarea sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al partidului 
nostru.

Realizări demne 
de marea sărbătoare
Din întreaga țară continuă »ă no sosească oeș# despre realizările deosebite cu «are oamenii muncii în- 

tfmpină gloriosul semicentenar al partidului

• Reuniuni științifice
• Expoziții
• Noi apariții editoriale

PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ 
IN VALOARE DE 72 MILIOANE LEI

ORADEA (corespondentul „Scînteii", Aurel Pop) : 
Aniversarea semicentenarului partidului este întim- 
pinată de oamenii muncii români și maghiari din ju
dețul Bihor cu realizări remarcabile în producție. 
Sarcinile de plan și angajamentele luate în întrecere 
pentru etapa pină la 8 Mai au fost îndeplinite și de
pășite. S-a estimat că pînă la această dată se va da «v 
producție globală suplimentară în valoare de aproape 
72 milioane lei — aproape dublu față de angajamen
tul luat — iar beneficiile vor depăși prevederile cu 
20 milioane lei. Numai în patru luni s-au realizat 
peste plan .416 tone de alumină, mai bine de 1000 
tone cărbune, 660 tone ulei comestibil, 5 000 tricotaje 
diferite, 32 000 mp de țesături și alte produse. Rezul
tate deosebite s-au obținut și în domeniul exportului. 
Pînă în prezent s-au livrat la export, peste prevede
rile angajamentului luat, produse în valoare de 
aproape 2,3 milioane lei.

CONSTRUCTORII DE NAVE DIN GALAȚI 
RAPORTEAZĂ :

în întîmpinarea semicentenarului partidului, con
structorii de nave de la Șantierul naval din Galați au 
obținut două importante realizări : de la cala de ar
mare a șantierului a fost lansat un nou cargou de 4 500 
tone pentru mărfuri generale, destinat exportului, și 
a plecat in probe de marș, la mare, un mineralier de 
12 500 tone, cu care va fi înzestrată flota noastră ma
ritimă comercială. Nava de 4 500 tone a fost lansată 
cu două săptămîni înainte de termenul planificat, iar 
mineralierul ..Vulcan" a pornit în probe cu un avans 
de 10 zile față de data stabilită inițial. în această 
primă confruntare cu marea, echipajul este însoțit de 
specialiști ai șantierului gălățean și de reprezentanți 
ai beneficiarului.

IN INDUSTRIA CAPITALEI 
PATRU SUTE DE PRODUSE NOI

Numărul noilor produse introduse în fabricație, în 
cinstea semicentenarului partidului, de către industria 
bucureșteană se cifrează la peste 400. Printre acestea 
se află tipuri perfecționate de mașini și utilaje, dis
pozitive, agregate industriale, chimicale, obiecte de 
larg consum, produse alimentare și de îmbrăcăminte 
ele. Astfel, Uzina mecanică de material rulant 
„București-Triaj" a înscris în nomenclatorul sorti
mentelor sale vagoanele de cale ferată pentru trans
port containerize, care asigură vehicularea, mărfurilor 
în condiții economice ’ și rapide ; Intri'prinae'rea de 
ventilatoare a asimilat noile tipuri de mare capa
citate „V 515“ și „V 524" ; uzina „Danubiana" a rea
lizat cîteva modele de anvelope pentru autovehicule, 
destinate rulării pe drumuri de munte, pietruite, fo
restiere sau rurale ; întreprinderea „Victoria" a în
ceput fabricarea unor noi chimicale, printre care oxi
dul verde de crom și fenolina etc.

Potrivit angajamentelor, urmează a fi omologate și 
alte produse. Uzina „Timpuri noi" introduce in fa
bricație un motor de 8 cilindri în V și un motocom
presor de înaltă tehnicitate, uzina „Metalica" — unde

s-a realizat pînă acum un tip perfecționat de motocor 
sitoare pentru lucrai pe terenuri în pantă — va pro
duce noi utilaje agricole, uzina „Vulcan" va fabrica 
cazane de 4 tone abur pe oră etc.

O atenție deosebită a fost acordată diversificării 
gamei de bunuri pentru consum. între altele, de 
pildă, Combinatul de mătase a creat pentru a fi con
tractate de comerț 127 de noi țesături, precum și im
primeuri în 700 de desene.

A 100-A LOCOMOTIVĂ ELECTRICĂ
La Uzina „Electroputere" din Craiova a intrat în 

fluxul de montaj, în avans față de prevederile din 
grafic, locomotiva electrică de 5100 kW, purtînd nu
mărul de fabricație 100. Uzina craioveană a construit 
pînă acum 1100 de locomotive Diesel-electrice de 
2 100 CP și electrice de 5 100 kW. Adăugind acest nou 
succes la realizările anterioare, colectivul uzinei ra
portează îndeplinirea angajamentelor asumate în în
trecere in cinstea jubileului partidului.

SUCCESE ALE CHIMIȘTILOR
Angajamentele luate în cinstea semicentenarului 

partidului au fost îndeplinite și depășite de colectivele 
a numeroase unități ale industriei chimice. Chimiștii 
din întreprinderile care alcătuiesc Grupul industrial 
de petrochimie din Borzești au realizat pînă la 1 Mai, 
peste angajamentul asumat, o producție globală de 7.3 
milioane lei și au livrat în plus la export mărfuri 
in valoare de 1,2 milioane lei valută. Pină la aceeași 
dată, Grupul industrial petrochimic din Pitești și-a 
depășit angajamentul la producța globală cu 18 mi
lioane lei, realizind suplimentar aproape 250 tone 
polietilenă și 120 tone propilenă. La rîndul lor, rafi
norii din Centrala industrială a prelucrării țițeiului 
din Ploiești au realizat peste angajament 780 tone 
benzină, 2 000 tone uleiuri, aproape 1 700 tone moto
rină. La beneficii angajamentul a fost întrecut cu 5.7 
milioane lei.

(Agerpres)

In judelui Suceava : NOI CAPACITĂȚI 
INTRĂ IN PRODUCȚIE IN AVANS 

FAȚA DE TERMEN
SUCEAVA (corespondentul „Scînteii", Ion Manea) : 

Unul din angajamentele de seamă luate de către co
lectivele de oameni ai muncii din industria județului 
Suceava în cinstea ' serhicentenaralui partidul® il 
constituie devansarea unor lucrări de investiții in ve
derea punerii în funcțiune a capacităților de produc- 
ți e~pîWăztrte ■ pentru acest an. cu mult în avans față 
de termenul stabilit prin graficele de execuție. Astfel, 
mobilizîndu-și toate eforturile pentru ca acest anga
jament să devină fapt împlinit, constructorii de pe 
șantierul întreprinderii mecanice din Suceava au pus 
în funcțiune, cu 8 luni înainte de termen, noua capa
citate de producție de 1 000 tone mașini-unelte. Prin 
aceasta s-a creat posibilitatea obținerii în plus față 
de planul inițial a unor mașini de găurit, de ruluit 
tabla, foarfeci mecanice și polizoare in valoare de 
circa 17 milioane lei.

Tot in aceste zile a fost pusă în funcțiune o nouă 
capacitate de producție de 2 000 tone la Fabrica de 
conserve legume-fructe din Burdujeni. •

cinema
• Serata : PATRIA — 9; 11,30;
14 ; în completare : După zece 
ani — film de scurt-metraj.
• Frații (spectacol de gală) : 
PATRIA — 19,30.
• Pe cometă : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16.
• Triunghiul de foc : Prieteni de 
vatră veche ; Hunedoara, oameni 
și oțel; Galați, oameni și oțel; 
Trepte; După zece ani : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.
• Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 14,30; 17,15;
20,15.
• Zestrea domniței Ralu : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Mihai Viteazul : DACIA — 8
— 19,15 în continuare.
• DACII : MUNCA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Domiciliul conjugal : CAPI
TOL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Haiducii lui Șaptecai : AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• Haiducii Iui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Moartea filatelistului : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 : 20,15.
• Răutăciosul adolescent: LARO- 
MET — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 16,30 ; 21, FEROVIAR — 8,30;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20,30, FLAMURA — 9; 11.15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30. FAVORIT — 9,15;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15; 20,30.
• B.D. intră în acțiune: UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Fecioara. — 9 ; Strigătul —
10.30 ; 12.30 •; 14,30 ; Rocco și fra
ții săi (ambele serii) — 16,30 ; Se 
ivesc zorile — 21: CINEMATECA 
(sala Union).
• Z.: LUMINA — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 20,45.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,15; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16,15; 20.
• Adio, Granada ! : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 19; 20,15.
• Străzile au amintiri : MIO
RIȚA — 15,45.
• Los Tarantos : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20, FERENTARI — 15,30; 17.45; 20.
• Prețul puterii : BUZEȘTI — 
15,30; 18, RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• Canarul și viscolul : BUZEȘTI 
•— 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
BUCEGI — 15; 17,45: 20,30, VII
TORUL — 15; 17,45; 20,30.

„Zilele filmului 
românesc"

Numeroaselor mani
festări care, in aceste 
zile aniversare, ex
primă atașamentul oa
menilor de artă și cul
tură din tara noastră 
față de partid li se a- 
daugă, incepind de du
minică, incă una : 
„Zilele filmului româ
nesc" (2-6 mai, la ci
nematograful Patria}. 
Este o trecere în re
vistă a unor noi filme 
artistice de lung me
traj și scurt-metraje 
create în cinstea semi
centenarului P.C.R., 
realizări care se înscriu 
in contextul eforturi
lor cinematografiei na
ționale de a contribui 
la constituirea unei 
tradiții, a unui profil 
propriu, de a răspunde 
înaltelor exigențe pe 
care marele public le 
manifestă față, de cea 
mai populară dintre 
arte.

Inspirate din istoria 
recentă a patriei noas
tre, a luptei comuniș
tilor pentru libertate 
și independență sau a- 
bordînd o tematică ac
tuală, propunîndu-și 
să răspundă unor pre
ocupări ale oamenilor 
de azi, filmele din 
programul acestor zile 
(ca și o serie de al-te 
producții dedicate de 
autorii lor semicente
narului, • filme aflate 
încă în lucru) se adau
gă acelor realizări ale 
celor peste douăzeci de 
ani de cinematografie 
românească contempo
rană, care au contri
buit, prin mesajul și 
prin ecoul lor, la popu
laritatea filmului nos
tru, la opera de edu
care cetățenească, pa
triotică, a spectatorilor. 
Prezența în acest fes
tival a unor scriitori 
și scenariști de pres
tigiu, a unor regizori 
cu experiență în arta 
filmului, precum și a 
unora dintre noii ve- 
niți in acest domeniu

al creației, realiză
rile actoricești a- 
parținind unor inter- 
preți de prestigiu ai 
scenei și filmului ro
mânesc, precum și 
consacrarea unor nu
me noi vor aduce încă 
y dovadă a capacită
ților, a disponibilită
ților cinematografiei 
românești, contempo
rane. Diversitatea te
matică a filmelor pre
zentate, (asupra că
rora vom reveni in 
cronici viitoare), pre
ocuparea statornică a 
creatorilor lor de a 
sublinia idei de sem
nificație majoră, de a 
surprinde aspecte ale 
istoriei și vieții noas
tre contemporane, ca
litatea și profesionali- 
tatea celor mai izbutite 
dintre peliculele actu
alei confruntări vor 
contribui, fără îndoia
lă, la afirmarea în 
continuare a responsa
bilității și maturiffiții 
către care aspiră ci
nematografia noastră. 
„Zilele filmului româ
nesc" au debutat du
minică seara cu filmul 
„AȘTEPTAREA" (sce
nariul — Horia Pătraș- 
cu; regia — Șerban 
Creangă) ; ieri seara a 
fost proiectat filmul 
„SERATA" (scenariul 
și regia — Malvina 
Urșianu). In continuare 
vor rula filmele : 
„FRAȚII" (scenariul — 
Nicolae Țic, C-tin Bor- 
deianu ; regia Mircea 
Moldovan. Gică Gheor
ghe), „APA CA UN 
BIVOL NEGRU" (do
cumentar artistic de 
lung metraj. Scenariul 
— Andrei Cătălin Bă- 
leanu, Petre Bokor, 
Stere Gulea, Roxana 
Pană, Dan Pița, Mir
cea Veroiu, Youssouff 
Aidaby ; regizori : An
drei Cătălin Băieanu, 
Petre Bokor, Dan Pița, 
Mircea Veroiu, Yous
souff Aidaby), „FA
CEREA LUMII" (sce

nariul — Eugen Bar
bu ; regia — Gheor- 
ghe Vitanidis).

Acestor cinci filme 
de lung metraj li se 
vor adăuga cinci scurt- 
metraje atestlnd vir
tuțile, experiența re
cunoscute ale docu
mentariștilor noștri.

Aceste noi scurt-me- 
traje vor fi : HUNE
DOARA, OAMENI ȘI 
OȚEL (scenariul : Mi
hai Stoian, Alex. Bo
iangiu, care semnează 
și regia); DUPĂ ZECE 
ANI (scenariul : .Vir
gil Calotescu ; regia : 
Eugenia Guțu): TREP
TE (scenariul și regia 
Octav Ionită) ; BA
LADĂ PENTRU CEI 
CĂZUȚI (regia : Pom- 
piliu Gilmeanu ; ima
ginea : Miliutin Obra- 
dovici) ; ÎNTÎLNIRE 
CU VECHII MEI PRI
ETENI (scenariul și 
regia : MIREL ILI- 
EȘU).

Scriind o cronică 
vie, actuală, a vieții și 
activității oamenilor 
muncii, asupra erois
mului cotidian mate
rializat în edificarea 
noii societăți, în dez
voltarea multilaterală 
a patriei socialiste sau 
evocind — dintr-o 
perspectivă contempo
rană, cu o concepție 
materialistă asupra is
toriei — momente 
semnificative din lupta 
poporului și partidu
lui, aceste filme de 
scurt-metraj vor con
tribui, alături de cele
lalte creații realizaie 
în această perioadă, la 
omagierea celor ce in 
fruntea poporului și a 
țării au asigurat un 
drum mereu ascendent 
patriei — comuniștii, 
vor constitui argu
mentele concrete ale 
prețuirii și încrederii 
cu care creatorii noștri 
privesc Partidul Co
munist Român, glo
rioasa sa aniversare.

TIMIȘOARA (corespondent ® 
„Scînteii", Cezar Ioana) : în
sala Teatrului Național din Timi
șoara a avut loc o intîlnire a tova
rășului Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș ai 
P.C.R., cu reprezentanții tinerei ge
nerații din acest oraș. într-o amplii 
expunere, el a infățișat drumul glo
rios de luptă străbătut de partid in 
cei 50 de ani de existență. în în
cheiere, participanții la mtîlnire au 
adresat, o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care muncitorii, stu
denții și elevii din Timișoara își ex
primă recunoștința pentru minuna
tele condiții de muncă, învățătură și 
de viață create tineretului, hotărirea 
lor fermă de a deveni constructori de 
nădejde ai societății socialiste.

CRAIOVA (corespondentul „Scîn
teii", N. Țuicu). — în sala de festivi
tăți a Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. a avut loc în curs® zilei de 
ieri o sesiune de referate intitula
tă „Omagiu partidului" organizată cu 
ocazia aniversării a 50 de am de la 
crearea Partidului Comunist Român. 
Tovarășul Constantin Băbălău, prim- 
secretar al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., a prezentat expunerea 
„Partidul Comunist Român, condu
cătorul transformărilor revoluționare 
din țara noastră". Numeroși partici- 
panți la dezbateri au evocat pagini 
din istoria partidului, au evidențiat 
marile înfăptuiri dobîndite de po
porul nostru, sub conducerea P.C.R., 
în edificarea, societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scînteii", Radu Apostol) : Luni 
după-amiază, în Sala sporturilor din 
Constanța, in cadrai manifestărilor 
consacrate semicentenarului partidu
lui, tovarășul Vasile Vîlcu, prim-se
cretar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., s-a întîlnit cu ca
drele de bază din unitățile militare 
din județul Constanța, aparținînd 
Ministerului Forțelor Armate, Minis
terul® Afacerilor Interne și Consi
liului Securității Stat®ui. Cu acest 
prilej el a făcut o amplă expunere 
despre principalele momente din 
lupta P.C.R. pentru eliberarea țării 
de sub jug® fascist și apărarea cu
ceririlor revoluționare ale poporului 
nostru.

★
La Casa de cultură a tineret®® și 

studenților din Iași a avut lot‘<o a- 
dunare consacrată semicentenarului, 
partidului, la care au participat 
peste 900 de; tineri muncitori, elevi; 
studenți, reprezentanți ai tinerilor 
din întreprinderi, instituții, școli și 
.facultăți. La adunare a luat cuvîntul 
tovarășul Miu Dobrescu, prim-secre
tar al comitetului județean de par
tid, care a subliniat roiul uriaș al 
Partid®® Comunist Român in con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate. în încheierea festi
vității. formații artistice studențeșii 
au prezentat un reușit' spectacol.

(Agerpres)
GALAȚI (corespondent® „Scîn

teii", Steliau Savin). Cu sprijinul 
Uniunii scriitorilor. Consiliul jude
țean Galați al Frontului Unității.So
cialiste și comitetul județean pentru 
cultură și artă au organizat luni 
seara, la casa de cultură a sindica
telor, un reușit festival literar de
dicat sărbătoririi semicentenarului 
P.C.R. După cuvîntul introductiv al 
poetul® Eugen Jebeleanu au citit 
din versurile lor Cicerone Teodo- 
rescu, Gheorghe Dinu, Ștefan Po
pescu, Vlaicu Bîrna, Virgil Gheor
ghiu, Traian Iancu, precum și un 
grup de publiciști gălățeni. Au par
ticipat tovarăș® Constantin Dăscă- 
lescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, membri ai birou
lui comitetului județean de partid, ai 
comitet®ui executiv al consiliului 
popular județean, un numeros pu
blic.

MIERCUREA CIUC (prin telefon, 
de la Bartunek Istvăn). în cadrul 
programului de manifestări organi
zate in cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Ludovic Fazekaș, prim-secretar 
al Comitetului județean Harghita al 
P.C.R., s-a îbitîlnit i«ri cu pionierii 
din Miercurea Ciuc. El a evocat cu 
acest prilej momente din lupta 
P.C.R. Comitetul județean a organi
zat intîlniri ale tineretului la To- 
pilița, precum și în comunele Ditrău 
și Remetea.

★
Luni după-amiază, în sala Consi

liului popular județean din Rm. Vîl
cea a avut loc simpozionul omagial 
„Gloriosul jubileu al Partidului Co
munist Român". După cuvîntul de 
deschidere, rostit de tovarășul Petre 
Dănică, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, au 1'ost pre
zentate expuneri care au relevat 
însemnătatea istorică a creării Par
tidului Comunist Român, lupta parti

dului in ilegalitate și în anii revo
luției populare, tradițiile de luptă 
revoluționară ale mișcării muncito
rești și țărănești din județul Vîl
cea.

★
în sala „Arta" din Brașov a avut 

loc vernisajul expoziției de artă plas
tică organizată în cinstea semicente
narului partidului. La festivitate au 
luat parte tovarășul Constantin Dra
gan. prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, oameni de artă șl 
cultură.

Expoziția cuprinde peste 100 de 
lucrări de pictură, sculptură și gra
fică inspirate din lupta eroică dusă 
de comuniști în anii ilegalității, pre
cum și din munca neobosită a po
porului nostru pentru edificarea orîn- 
duirii socialiste.

(Agerpres)
CLUJ (corespondentul „Scîn

teii". Al. Mureș an). — Luni după- 
amiază a avut loc în sălile Galeriei 
de artă din Cluj vernisajul expozi
ției județene de artă plastică închi
nată semicentenarului P.C.R. Sînt 
expuse peste 230 de lucrări de pic
tură, grafică, sculptură și artă de
corativă, aparținînd a peste 140 de 
artiști. La deschidere a participat 
tovarășul Aurel Duca, prim-secretar 
al Comitet®® județean Cluj al 
P.C.R., numeroși oameni de cultură 
și artă, oameni ai muncii, studenți.

★
în sălile Muzeului de istorie din 

Tg. Mureș a avut Ioc luni vermsaj® 
expoziției „50 de ani de Ia crearea 
P.C.R.". Sînt expuse documente, fo
tografii și fotocopii, numeroase o- 
biecte și alte mărturii relevînd lupta 
desfășurată de comuniști în anii grei 
ai ilegalității, munca depusă în pe
rioada de început a construcției so
cialismului, precum și realizările ob
ținute de oamenii muncii români, 
maghiari și germani din județ în pe
rioada ultimului cincinal.

în aceeași zi, în sălile Fondului 
plastic din Tg. Mureș a avut loc ver
nisaj® salonului județean de artă 
plastică, dedicat semicentenarului 
partidului. Sint expuse peste 70 da 
lucrări de pictură, sculptură și gra
fică, inspirate din bogata activitate 
desfășurată de partidul comunist în 
cele cinci decenii de existență, de 
muncă și luptă pentru libertatea, 
bunăstarea și fericirea celor ce mun
cesc din patria noastră. în expoziție 
sint prezenți cu lucrări peste 30 de 
arțiști plastici români, maghiari și I 
gefrnani. *

La vernisaj a participat tovarășul , 
Nicolae Vâreș. prim-secretar al comi
tetului județean de partid.

(Agerpres)

SF; GHEORGHE. (Prin telefon de 
la TomSri Geza). — în prezența to
varășului Carol "'kirâly. prim-secre
tar al Comitetului județean Covasna 
al P.C.R,, a avut loc la Sf. Gheorghe 
festivitatea dedeschidere a expozi
ției industriei locale din județ® Co
vasna. organizată în cinstea semicen
tenarului partidului. Sînt expuse pro
dusele întreprinderilor de industri» 
locală din județul Covasna .

BAIA MARE (corespondentul 
„Scînteii", V. Gaftone). — în cadrai 
manifestărilor care au loc în cinstea 
aniversării P.C.R. s-a inaugurat ex
poziția „Maramureș® în anii semi
centenarului partidului", organizată 
în parc® expozițional din Bate 
Mare. La festivitate a participat to
varăș® Gheorghe Blaj, prim-secre
tar al comitetului județean de par
tid. Expoziția înfățișează sugestiv 
tablo® profundelor transformări pe
trecute în industria mimeră, chimi- 
co-metalurgică, constructoare de ma
șini, de prelucrare a lemn®®. în 
agricultură și activitatea social-c®- 
turală a Maramui-eșul® de astăzi.

★
Sub egida secției de propagandă a 

Comitet®® județean de partid Con
stanța au fost, editate două lucrări 
monografice : „Constanța, județ în 
plină dezvoltare" și „Bilanț, rodnic 
— perspective însuflețitoare", ambelo 
lucrări infățișînd dinamic® tablou al 
dezvoltării economice și social-cul- 
turale a județului în anii construc
ției socialiste.

*
Printre culegerile antologice ti

părite de editurile noastre în cinstea 
semicentenarului partidului se nu
mără și antologia „întrecerea flori
lor", recent apărută în Editura fc- 
nerva, o selecție reprezentativă din 
folclorul naționalităților conlocui
toare din țara noastră.

A «părut numărul 4/1971 
al revistei

„PRESA NOASTRĂ", 
dedicat semicentenarului 

partidului

In Editura științifică

a apărut:

CREAREA 

PARTIDULUI 
COMUNIST 
ROMÂN 

(MAI 1921)
Lucrarea a fost elaborată sub redacția lui Ion Popescu- 

Puțuri fi Augustin Deac
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FAPTUL
DIVERS
Din
adîncurile 
Atlanticului, 
la muzeu

Cu cîtva timp în urmă, nava 
franceză de cercetări „Talassa" 
a întreprins o expediție științi
fică în Oceanul Atlantic, pe coas
ta vest-africană, între insulele 
Canare și Capul Verde. Partici- 
pînd din partea țării noastre, 
prof. dr. docent Mihai Băcescu, 
directorul muzeului de istorie 
naturală „Grigore Antipa" din 
Capitală, a adunat numeroase 
specii faunistice (peste 60 soiuri 
de pești, zeci de specii de never
tebrate, numeroase crustacee), 
dintre care unele de un deosebit 
interes științific. Printre ele — 
rechinul negru (pește care tră
iește la mare adîncime), peștii 
negri pelagigi de abis, melcul 
„Ety“, caracteristic numai coas
telor africane, o specie de crab 
cu anvergura labelor de peste un 
metru și numeroase alte vietăți 
marine. Toate piesele recoltate 
formează acum obiectul unei ri
guroase selectări și cercetări 
științifice, urmind ca nu peste 
mult timp să îmbogățească co
lecția de exponate a muzeului.

Fantoma
n-a ieșit

9

la pensie
le-aErau trei, dar, într-o zi, 

venit ideea de a fi... patru ! E 
drept, la început, Anghel Sultan, 
Mircea Chiru și Andrei Dinaci. 
— toți trei salariați ai Direcției 
județene. P.T.T.R. Teleorman — 
nu erau prea convinși că ideea 
respectivă ar putea fi și pusă in - 
practică. Dar, cum ultimul din
tre ei era șeful serviciului per
sonal, nu li se părea nici cu to
tul irealizabilă. In consecință, 
au trecut la aplicare. Au făcut 
o cerere, au pus pe ea diverse 
rezoluții, au prezentat-o direc
torului spre aprobare, au dat o 
decizie de încadrare și, pe sta
tele de plată, a apărut un nou 
angajat: Florea Nițu din co
muna Brînceni, care habar n-a- 
vea că de la o vreme începuse 
să.semneze, in fiecare zi, condica 
de prezență și să încaseze un sa
lariu de la amintita instituție. 
Nu se știe dacă cei trei își puse
seră în gind să asigure și o pen
sie ih plus. 'N-ar fi apucat, în- , 
trucît la o mai atentă despicare 
a firului în patru, afacerea lor 
a ieșit în vileag. Acum, vor fi 
„pontați" și ei așa cum se cu
vine.

După faptă
Intr-una din serile trecute, 

Ilie Rusu din comuna Dersca 
(Botoșani) se întorcea acasă, îm
preună cu soția, de la o petre
cere. Pe drum, din una din alta, 
i-a venit chef de o discuție „se
rioasă" în contradictoriu. La un 
moment dat, în toiul acesteia, 
înfierbintat de băutură, a recurs 
la cîteva „argumente" tari, care 
au făcut imediat necesară inter
venția... medicilor ! Foarte cu- 
rînd însă, și aceasta s-a dovedit 
zadarnică. Pentru că, în urma lo
viturilor primite, Aglaia Rusu a 
decedat. După această faptă, ur
mează intervenția tribunalului.

O afacere 
cu... sfinți
loan Codău și Petre Dihel, 

ambii din Arad, colindau comu
nele județului Bacău vinzînd 
icoane. în timp de trei luni de 
zile, acest gen de comerț le-a 
adus un cîștig în sumă de 
peste 70 000 lei. Nepărînd a fi 
un lucru prea curat la m.loc, 
în urma cercetărilor întreprinse 
de organele de resort, s-a stabi
lit că I. C. și P. D. cumpărau 
icoanele din Arad și Timișoara 
la prețul de 25 lei și 5 lei bucata 
și le revindeau cu 50 și, respec
tiv, 10 lei. Cu alte cuvinte, fă
ceau speculă în toată puterea 
cuvîntului. Și, cum pentru ase
menea fapte, codul penal pre
vede pedepse adecvate, pe a- 
mîndoi îi așteaptă o perioadă 
de... pioasă reculegere.

„Insecti- 
cidul“ fatal

Cristina Gurgu, din satul Tit- 
cov, comuna Frecăței (Brăila), a 
vrut să stir.pească purecii din 
casă, In acest scop (cum i-o fi 
venit o asemenea idee ?!), a a- 
mesiecat petrol cu praf de DDT, 
intr-un lighean pe care l-a pus 
la încălzit. „Insecticidul" respec
tiv a avut însă alte urmări de- 
cit cele așteptate. Prin supraîn
călzire. amestecul din lighean s-a 
aprins și a făcut explozie. Atît 
gospodina, cît și fiica ei Con
stanța, în vîrștă de 13 ani, au su
ferit arsuri grave. Fetița a dece
dat ulterior la Spitalul nr. 3 din 
Brăila, iar C. G. se află inter
nată în stare foarte gravă la spi
talul din Măcin. unde medicii îi 
aplică tratamentul adecvat. O 
imprudență plătită seump.

ae :

Sosirea in Capitală a tovarășilor
Gv orgy Aczel și Zoltan Koniocsin

La invitația C.C. al P.C.R., luni 
seara au sosit în Capitală tovarășii 
Gyorgy Aczel și Zoltan Komocsin, 
membri ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.M.S.U., împreună cu 
Lâszlo Perjesi, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U., care vor face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de tova-

rășii Manea Mănescu, Paul Nicules
cu-Mizil, membri ai Comitetului Exe
cutiv, ai Prezidiului Permanent, se
cretari ai C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

Întîlnire la C. C. al P. C. R
Luni după-amiază, tovarășul Paul 

Niculescu-Mizil, 
tetului Executiv, 
manent, secretar 
s-a întîlnit cu 
Abarca, membru
tice, al Secretariatului C.C. al Par
tidului Comunist Peruan, care ■

membru al Comi- 
al Prezidiului Per- 
al C.C. al P.C.R.. 
tovarășul Alfredo 
al Comisiei Poli-

participat la lucrările sesiunii știin
țifice organizate în cinstea semicen
tenarului Partidului Comunist Român 
și a făcut o vizită în țara noastră.

A participat tovarășul Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Intilnirea a decurs într-o atmosfe
ră cordială, tovărășească.

Cronica zilei
Luni seara au plecat în R.S.F. Iu

goslavia, pentru a participa la cel 
de-al II-lea Congres al autocondu- 
cerii în calitate de observatori :

Din partea C.C. al P.C.R. Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste ;
' Din partea Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Gheorghe Pe
trescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R. ;

Din partea Uniunii Tineretului Co
munist, Voinea Coriolan, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., prim-secretar 
al Comitetului județean U.T.C. Pra
hova.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost prezenți tovarășii Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ga- 
vrilescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., Nicolae Matees- 
cu, membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., activiști de partid, sindicat 
și ai U.T.C.

A fost de față ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Iso Njego- 
van, și membri ai ambasadei.

★
Luni a plecat spre Budapesta o 

delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din

România, condusă de Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., pentru a lua parte la cel 
de-al XXII-lea Congres al sindica
telor din R. P. Ungară.

Printre persoanele oficiale pre
zente la plecare pe aeroportul Oto
peni se afla Ferenc 
sadorul R. P. Ungare

★
Ministrul afacerilor ______ _ ...

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit de la primul mi
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Greciei, Gheorghios Papa
dopoulos, o telegramă de mulțumiri 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul Zilei naționale a Greciei.

★
Luni, în noua clădire a facultății 

de mecanică a Institutului politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara s-a des
chis o expoziție de aparate și instru
mente tehnice, aparținând grupării de 
întreprinderi franceze Cornet Paris. 
La deschiderea expoziției au partici
pat oameni de știință, cercetători, ca
dre didactice și alți specialiști din 
institute de învățămint superior și de 
cercetare din localitate.

Expoziția prezintă utilaje din do
meniul electrotehnicii și electronicii, 
informaticii, telecomunicațiilor, fi
zicii, chimiei și medicinei nucleare.

(Agerpres)

Martin, amba
la București.

externe al Re-
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Adunării Populare Am asistat la o impresionantă
demonstrație a sentimentelor

Luni dimineața, membrii 
Adunării Populare ă

delegației 
.. Republicii 

Populare Bulgaria, condusă de acad, 
prof. Sava Ganovski, membru al C.C. 
al P.C.B., președirMele Biroului Adu
nării Populare, au făcut o vizită la 
Consiliul popular al municipiului 
București, unde s-au întilrut cu Du
mitru Popa, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul general al 
Capitalei.

La intrevedere au participat Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin Scar- 
lat, deputat în M.A.N., Dumitru Joița. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
membri ai comitetului executiv al 
consiliului popular al municipiului.

A fost de față Spas Gospodov, am
basadorul R.P, Bulgaria la Bucu
rești.

în timpul discuția! care a avut loc 
cu acest prilej, oaspeții au luat cu
noștință de activitatea consiliului 
popular municipal și de preocupările 
deputaților municipali pentru rezol
varea principalelor probleme econo
mice, social-culturale și edilitar-gos- 
podărești ale Capitalei. Membrii de
legației Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria s-au interesat de atribuțiile 
consiliilor populare de sector, de fe
lul în care este asigurată aprovizio
narea și deservirea populației bucu- 
reștene, de activitatea care se des
fășoară în principalele sectoare eco
nomice ale orașului.

★
Tot în cursul dimineții, membrii, 

delegației Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria au vizitat Capitala, noile 
cartiere Titan, Balta Albă și Drumul 
Taberei, precum și aeroportul Oto
peni.

★
După-amiază, membri ai delega

ției Adunării Populare a R. P. Bul
garia. în frunte cu acad. prof. Sava 
Ganovski, au fost oaspeții Institu
tului agronomic „Nicolae Bălcescu". 
Parlamentarii bulgari au fost salu
tați cu căldură de rectorul institu
tului, prof. dr. docent Gheorghe Băl- 
teanu, membri ai Senatului universi
tar, profesori, studenți.

Membrii delegației au participat 
la o discuție cu reprezentanți ai 
conducerii institutului, privind acti
vitatea științifică și de învățămint ce 
se desfășoară aici, după care au vi
zitat laboratoare și alte dotări des
tinate procesului inslructiv-educativ 
și activității social-culturale desfășu
rate de studenți.

A fost prezent ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București, Spas Gospo
dov.

★
Alți membri ai delegației au. făcut 

o vizită la Consiliul Național al Fe
meilor, unde s-au întîlnit cu Suzana 
Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal ăl Femeilor, membru al Consi
liului de Stat.

★
Eiroul Marii Adunări Naționale a 

oferit, luni seara, o recepție, la Pa
latul M.A.N., in onoarea delegației 
Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, condusă de acad. prof. 
Sava Ganovski, membru al C.C. al 
P.C.B., președintele Biroului Adună
rii Populare a R. P. Bulgaria.

La recepție, care s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Dumitru Popa, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ilie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula, vice
președinți ai M.A.N., Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Ilie Rădulescu și Ion Circei, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., loan Avram, 
Mircea Malița, Horia Hulubei, mi
niștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, pre
ședinți de oomisii permanente ale 
M.A.N., membri ai Consiliului de 
Stat, secretari ai M.A.N.. conducători 
ai unor instituții centrale, organiza
ții de masă.și obștești, deputați, aca
demicieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, generali, ziariști.

Au participat Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. < Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpree)

internaționaliste ale oamenilor
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muncii din România
DECLARAȚII ALE OASPEȚILOR STRĂINI CU PRILEJUL 

ZILEI DE 1 MAI
Continuăm să publicăm declarații făcute reporterilor ziarului nostru do 

oaspeții străini prezenți in Capitală cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
ziua internațională a solidarității oamenilor muncii din întreaga lume.

Extragerea I : Categ. 2 : 3,50 va
riante a 22 222 lei ; a 3-a : 15,55 a 
5 002 lei ; a 4-a : 69,15 a 1 125 lei ; a 
5-a : 189,49 a 411 lei ; a 6-a : 6 258,15 
a 40 lei.

REPORT CATEG. I : 1 160 684 lei.
Extragerea a H-a : Categ. B : 14,25 

variante a 5 812 lei ; C : 43,05 a 1 92-1 
lei ; D : 2 401,80 a 60 lei ; E : 226,50 
a 200 lei : F : 3 857,95 a 40 lei.

REPORT CATEG. A : 459 269 lei.

Administrația Asigurărilor de Stat 
anunță că la tragerea de amortizare 
a ’asigurărilor mixte de viață din 
30 aprilie 1971 au ieșit următoarele 

litete : , .
5. K.L.L.
6. G. U. F.
7. X. A. I.
8. W. T. Z. 

care ■ au polițele

opt combinații de
1. D. O. T.
2. P. M. F.
3. U. O. R.
4. X. V. P.

Toți asigurații
vigoare și au trecute în ele una 
sau mai multe din aceste combinații 
ale căror litere sînt înscrise în ordi
nea: ieșirii la tragere se vor pre
zenta la unitățile A.D.A.S., pentru 
a-și primi sumele cuvenite.

în

La invitația Ministerului Invăță- 
mîntului a sosit in Capitală o dele
gație din R.D. Germană, condusă de 
Hans Joachim Bohme, ministrul 
pentru învățămîntul superior și de 
specialitate din această tară. Timp 
die mai multe zile, oaspeții vor vizita 
institute de învățămint, cu care pri
lej vor lua cunoștință de modul de 
organizare a șoolii noastre.

★
în aceeași zi, delegația a făcut •

vizită la Ministerul învățămintului, 
unde a avut o întrevedere cu minis
trul Mircea Mailița. Au participat 
Alexe Popescu și Vasile Alexandre- 
scu, adjuncți ai ministrului, funcțio
nari superiori din minister.

Au fost 
însărcinat 
Republicii 
București,

prezenți Willy Hoffmann, 
cu afaceri 
Democrate 
și membri

ad-initerim al 
Germane la 
ai ambasadei 

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 8 și 7 mai. In țarii : Vreme instabilă, 
mai ales la începutul intervalului. 
Innorări mal accentuate se vor sem
nala în jumătatea de sud-vest a țării,

unde vor cădea ploi de scurtă durată 
însoțite pe alocuri de descărcări elec
trice. In rest ploi locale. Vînt potrivit 
cu intensificări trecătoare, tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
5 și 15 grade, iar maximele intre 16 și 
23 de grade. La București : Vremea va 
fi în general călduroasă, dar ușor 
instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, mai ales 
în cursul după-amiezelor. Vînt potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
• MECIURI FRUMOASE ÎN GALELE DE IERI

Pentru prima oară în istoria loc, 
campionatele naționale s-au desfășu
rat într-o arenă acoperită, în propor
țiile oferite de patinoarul „23 Au
gust". în jurul ringului, plasat in 
mijlocul sălii, exact ca la „europe
nele" pe care le-a găzduit Bucu- 
reștiul în primăvara lui 1969, pot lua 
acum loc 7 000 de spectatori, cam de 
trei ori mai mulți decît în Sala Flo
reasca. Cadrul larg, aerisit, foarte 
agreabil, organizarea pusă la punct 
sint tot atîtea elemente de invitare a 
suporterilor boxului la galele acestor 
finale de pe urma cărora vom cu
noaște nu numai pe campionii tării, 
ci și pe cei 11 candidați români la 
titlurile continentale...

In puține cuvinte despre cele patru 
meciuri ale categoriei muscă, care 
au fixat drept semifinaliști pe 
Gruiescu (în dauna lui Cordoș, însă 
după o partidă aproape egală). Vasile 
Ivan (victorios la Cojan), Cerchia (în 
fața lui Al. Dumbravă) și Ciucă (în
vingător la puncte, după un meci di
ficil cu Pop Carol). Prin urmare, toți 
favoriții au ciștigat, confirmincl pro
nosticurile. Lectorul universitar Eus- 
tațiu Mărgărit, fost multiplu campion 
al țării, ne spunea că deși luptătorii 
cei mai puternici din cadrul catego
riei 
tat, 
cut de 
încă departe de o bună formă. După 
opinia lui Mărgărit, campionul eu
ropean 1969, adică Ciucă, are și azi 
șansele cele mai mari pentru a cu
ceri un nou titlu național.

Lă categoria pană, am asistat la 
un meci numai „seîntei", între 
Pometcu și Gîju. Din păcate pentru 
acesta din urmă s-au adeverit pre
vederile propriului său antrenor, 
Ion Chiriac, care, cu două săptă- 
mîni în urmă, ne spusese : „Dacă 
Gîju va continua să eschiveze și să 
sa retragă în partea dreaptă, el va 
intra în croșeele lui Pometcu și va 
pierde întrecerea". Intr-adevăr, Gîju. 
deși sfătuit insistent de către antre
norul său. nu s-a arătat în stare 
să se retragă prin stînga și a recep
ționat puternice croșee și directe, 
care, în primul rund, l-au adus în 
situația de K.D. în reprizele urmă
toare. Gîju și-a mai ameliorat lup
ta, totuși el n-a mai putut reface 
terenul pierdut, nici măcar n-a 
putut cîștigă ultimul rund al acestui 
foarte frumos meci. Ceilalți semifi
naliști ai categoriei pană sînt M. Du- 
mitrașcu, O. Amăzăroale și P. Nedel- 
ce». Insă acesta, trebuie să spunem, 
a fost favorizat prin decizia juriu
lui (3—2), în dauna lui V. Kiss. Ele
vul lui I. Mihalik a boxat bine teh-

au cîștigat în mod mări
ei a rămas, totuși, nesatisfă- 

Constantin Gruiescu, aflat

nic și tactic, chiar foarte bine, termî- 
nind superior in cel puțin două dintre 
cele trei runduri. Publicul prezent 
în sală ieri după-amiază . (peste 2 000 
de spectatori) a dezaprobai înde
lung verdictul acordat lui Nedelcea.

In limitele categoriei ușoară, N. 
Paraschiv l-a învins la puncte pe 
Gh. Roșea, iar Mathe Ladislau a 
pierdut prin R.S.C. la prea puterni
cul Paul Dobreseu. Clujeanul, cu 
boxul lui tehnic, i-a dat lui Dobres- 
cu multe lovituri care, probabil, pe 
altul l-ar fi scos din luptă. Dar Do- 
brescu e tare ca o stîncă și, parcă 
indiferent la directele, și croșeele lui 
Mathe, n-a dat un pas înapoi. Apoi 
seriile de lovituri năpraznice cu care 
a ripostat Dobreseu l-au silit pe 
arbitru să-l abandoneze Pe Mathe. 
Iacob Augustin bate La puncte pe 
Gh. Bădoi. Calistrat Cuțov cîștigă 
prin abandon, in repriza a II-a, in 
fața lui Iftimie. Samson.

Cel mai frumos meci al galelor 
de ieri l-au furnizat, fără îndoială. 
Ion Covaci și V. Țirb (mijlocie- 
mică), primul cîștigind la puncte.

Alte rezultate : mijlocie-mică : N. 
Tudor b.p. D. Mihalcea, M. Dehelea- 
nu b. p. Kerim Negip, I. Gyorfi b. p. 
N. Moț ; semigrea : I. Monea cîștigă 
prin neprezentarea lui D. Bucur, 
1. Siliște b. p. M. Constantinescu. 
D. Pirvu cîștigă prin R.S.C. repriza 
a Il-a la P. Cojocaru, P. Cîmpeanu 
b. R.S.C. III pe M. Florea.

Din galele de astăzi se impun 
citeva partide. La ora 15 : A. Ilies
cu — V. Antoniu, C. Bumb — Simiou 
Aurel, C. Hoduț — Gh. Ciochină (în 
cadrul categoriei semiușoară), iar la 

A. Năstac — S. Tîrilă. Gh.
■ I. Petrea, 

(in cadrul

ora 19 : .
Chivăr — 
I. Olteanu 
locie).

I. Stumph — 
categoriei mij-

V.

• •

MIRONESCU

Prin serviciul de propagandă al 
C.N.E.F.S. aflăm că în această săp- 
tămînă cele mai importante mani
festări sportive sînt următoarele: 
BOX. Turneul final al campionate
lor naționale (la patinoarul acoperit 
„23 August" — bilete la casele pa
tinoarului,. la stadionul Dinamo, la 
C.N.E.F.S. str. V. Conta 16 și la Loto- 
Pronosport din Calea Victoriei nr. 
2) ; NÂTAȚIE. Turneu internațional 
de polo pe apă (la bazinul Dinamo). 
Echipa României joacă la 7 mai cu 
Bulgaria (ora 17), La 8 mai cu Italia

I între 25 și 30 mai
1

Elita scrimei mondiale — la București
întrecerile din cadrul „Cupei Eu

ropei" la sabie — competiție încheia
tă la sfîrșitul săptămînii trecute la 

' Budapesta— -a constituit un bun pri
lej de afirmare a sabrerilor români 
pe plan internațional. Echipa de sa
bie a clubului Steaua, campioana 
țării noastre, a reușit să obțină — 
într-o competiție la startul căreia 
s-au prezentat 11 formații din 10 țări 
— locul IV, performanță neatinsă 
pînă acum de vreo echipă româneas
că la această probă. Și numai faptul 
că țara organizatoare a înscris două 
echipe in competiție a făcut ca sa- 
brerii noștri să nu . ocupe locul III, 
cum dc altfel s-au clasat pe națiuni, 
după Uniunea Sovietică și Ungaria.

Sabrerii clubului Steaua au fost în
vinși pe tot parcursul competiției 
numai de echipa Honved Budapesta 
cu 2—9, ei obținind in „serie" victorii 
la campioanele Cehoslovaciei, Italiei, 
R. F. a Germaniei și Bulgariei.

Cu acest rezultat, sportivii români 
încep. să intre în plutonul fruntaș al 
echipelor care își dispută întiietatea 
pe plan internațional. Este de obser
vat însă faptul că între primele două 
clasate (echipele Uniunii Sovietice 
și Ungariei) și un grup de 3—4 for
mații, printre care și cea a Româ
niei, există totuși o diferență apre
ciabilă de valoare.

Ținînd cont că țara noastră va 
găzdui la sfîrșitul acestei luni — în
tre 25—30 mai — turneul țărilor so
cialiste la scrimă, o ultimă „repeti
ție". înaintea campionatelor mondiale, 
am căutat să stau de vorbă cu o se
rie de specialiști prezenți în sala Ja- 
tekcsarnok din Budapesta, pentru a 
afla unele amănunte in ceea ce pri
vește participarea echipelor lor la 
întrecerile de la București.

Scopul pe care îl urmăresc antre-

norii este aceiași : verificarea mai 
multor sportivi, riu numai a „titula
rilor", și aceasta pentru ca în echi
pele pentru „mondiale" să fie intro
duși cei mai în formă sportivi.

Ce valoare o să aibă competiția 
pe care o va organiza țara noastră 
nu cred că este cazul să mai spun, 
dar voi afirma doar atit că. toate 
cele 4 echipe campioane mondiale — 
Uniunea Sovietică la floretă (fete și 
băieți) și sabie, Ungaria la spadă — 
vor fi prezente cu primele formații, 
iar trei dill cei 4 campioni mondiali . 
în probele individuale (Gorohova — 
floretă fete, Nikancikov — spadă, 
Pezsa — sabie) se vor prezenta pe 
planșele din sala Floreasca,

'Tibor Pezsa imi declara : „Dat 
fiind caracterul de selecție și veri
ficare pe care-1 capătă întrecerile din 
țara dv., se poale afirma că ele 
nu vor fi cu nimic mai prejos decît 
C. M._ mai ales că aproape toate e- 
chipele țărilor socialiste sînt clasate 
în primele 4 locuri în ierarhia mon
dială".

C. MATTART, reprezentant 
Centralei generale a serviciilor 
blice din Belgia :

— Vigoare, tinerețe, bucuria de a 
trăi și de a împlini idealurile scumpe 
tuturor muncitorilor — iată ce mi se 
pare remarcabil la demonstrația de 
față. Totul indică conștiința unui 
popor liber, stăpîn pe destinele sale, 
participant activ la viața politică, la 
conducerea tuturor treburilor țării. 
Succesele dv., ale celorlalte țări so
cialiste sînt o puternică încurajare 
în lupta pe care noi, oamenii muncii 
din Occident, o ducem pentru apăra
rea drepturilor și libertăților, pen
tru- progres și pace. Doresc să sub
liniez în mod special atenția cu care 
sînt urmărite în țara noastră activi
tatea internațională a României, e- 
forturile ei pentru dezvoltarea legă
turilor cu toate statele, pentru des
tindere și securitate în Europa.

DONKA MINCEVA, secretară * 
Consiliului județean al sindicatelor- 
Plevna — K.P. Bulgaria :

— Pentru mine a fost de-a dreptul 
emoționant entuziasmul coloanelor de 
demonstranți care și-au prezentat în 
mod sugestiv mărețele succese do
bîndite in anii socialismului, manifes- 
tîndu-și adeziunea deplină față de 
politica partidului comunist în 
preajma sărbătoririi unui glorios 
jubileu — 50 de ani de la crearea sa. 
Realizările remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea par
tidului, sînt bine cunoscute și apre
ciate in țara mea. Bulgarii și românii 
sint legați printr-o prietenie traini
că, cu vechi tradiții. Fiecare cetățean 
al patriei noastre știe și prețuiește 
faptul că mulți dintre revoluționarii 
bulgari au găsit sprijin și adăpost în 
tara vecină de la nord de Dunăre. 
Poporul bulgar păstrează o adincă re
cunoștință armatelor române din rln- 
dul cărora s-au jertfit, numai in re
giunea Plevnei. peste 7 000 de ostași. 
Popoarele noastre, călăuzite de parti
dele lor comuniste, sînt animate de 
puternice sentimente de solidaritate 
internaționalistă față de lupta oame
nilor muncii de pretutindeni pentru 
împlinirea aspirațiilor lor la o viață 
mai bună, sînt vital interesate în 
asigurarea păcii și securității în lume.

ROGER LECOUR, membru al 
roului Federației funcționarilor 
Confederația Generală a Muncii 
Franța (C.G.T.) :

— Sint bucuros să reprezint la 
bătorirea în România a zilei de 1 
C.G.T.. cea mai puternică 
sindicală franceză, — 
mult cu cît acum, cînd 
50 de ani de existență 
un binevenit prilej de 
dițiile vechi și bogate, 
tate și luptă comună 
muncitoare din Franța și România''. 
Magnifica demonstrație la care am 
asistat ilustrează în modul cel mai 
pregnant cu putință atașamentul și 
încrederea clasei muncitoare, a po
porului român, în conducătorii săi. 
Cunoaștem activitatea pe care o des
fășoară P.C.R.. sindicatele din Româ
nia, pentru dezvoltarea legăturilor de 
colaborate cu diferitele detașamente 
ale mișcării muncitorești și sindicale 
din țările capitaliste și apreciem că 
aceasta are un rol pozitiv pentru pro
pria noastră luptă.

MICHEL P. HAMELET, publicist 
francez, autorul studiului biografie 
„Nicolae Ceaușescu" :

— Pentru mine, demonstrația a 
fost o strălucită confirmare a uni
tății poporului __ _ „___
conducerii sale, a președintelui ță- 

venit din- 
unde ziua 
de expri- 
oamenilor 
acest flux

rii. 
tr-o 
de 1 
mare

V w v A v

(ora 18) și la 9 mai cu R. D. Ger
mană (ora 18) ; BASCHET. Meci in
ternațional intre echipele masculine 
ale României și Albaniei (sala Flo- 
reasca, 9 mai — de la ora 11,30) : 
MODELISM. Concurs internațional 
de micromodele „Indoor ’71", între 
9 și 11 mai, la Slănic Prahova ; 
JUDO. Finalele campionatului na
țional de eopii (sala Dinamo — 8 
mai între orele 9—12 și 9 mai între 
orele 17—20). La acest concurs, toți 
elevii au intrare gratuită.

V
*

î

î

î

Octavian VINTILA

teatre
„George

Ateneul Român) :
Dirijor :

• Filarmonica de stat
Enescu“ (la
Concert extraordinar. ___ „___
Mircea Cristescu. Soliști : Harry 
Datiner (Elveția) ; Valentin 
Gheorghiu — 20.
• Opera Română : Liliacul — 

. 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny — 
20 ; (sala Studio) : Travesti — 29.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sșla din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Play Strindberg — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Purî- 
cele în ureche— 20.
• Teatrul 
Magheru) :
• Teatrul
19,30.
• Teatrul 
nocchio —
• Teatrul ___ ____ _ _________
tul de căsătorie — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă-

„Ion Creangă" : PI- 
16.
evreiesc de stat : Ae-

,,C. I. Nottara" (sala 
Adio Charlie — 19,30. 
Giulești : Freddy —

*i 
pu-

Bi- 
din 
din

săr-
Mai 

centrală 
cu atît mai 
dv. aniversați 
a. P.C.R., este 
a evoca tra
de solidari- 

dintre clasa

demonstrația a

român în jurul
Pentru 

țară
' Mai

a revendicărilor 
muncii, această încredere, ________
viu care se simte că există intre po
porul țării dv și conducătorii săi este 
lucrul cel mai remarcabil. Manifes
tația aceasta sărbătorească, ca și tot 
ceea ce am văzut pînă acum in 
România sintetizează, cred eu, îmbi
narea dintre elanul revoluționar al 
prezentului și aspirațiile cele mai 
bune ale poporului român. Personal, 
m-a izbit, de asemenea, extraordi
nar, tinerețea mârii majorități a 
participanților. De altfel, in tot ceea 
ce am întîlnit in România am con
statat prezența acestui spirit al ti
nereții, care caracterizează atit po
porul român cit și pe conducătorii 
săi. Iar tinereții, după cit se știe, îi 
aparține viitorul.

un ziarist 
occidentală, 
este prilej

nașe" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Sonatul Lunii — 19,30.

? Teatrul „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei) : Șoricelul și pă

pușa — 10 ; (sala din str. Acade
miei) : Bandiții din Kardemome 
— 17,30.
• Circul de Stat : Circul Mare 
din Moscova — 16 și 19,30.

tv
10,00—11,00 Teleșcoală — Emisi

une realizată în colaborare 
cu Ministerul Invățămîntu- 
lui • Limba română, clasa 
a VIII-a : Probleme de gra
matică • Fizică, clasa a 
VIII-a : Fenomenul de in
ducție electromagnetică.

18,00 Deschiderea emisiunii Ate
neu — Emisiune de actuali
tate muzicală „Viața și 
perspectivele muzicii româ
nești"

18,30 Ex-Terra ’71 — Emislune- 
concurs de construcții teh
nice pentru pionieri și șco
lari

\

RUDI MALZ, membru al Prezi
diului conducerii centrale a Federa
ției Sindicatelor Libere Germane :

— Demonstrația de 1 Mai a ilus
trat în mod strălucit bucuria de a 
trăi a populației capitalei țării dv., 
marea forță pe care o reprezintă 
oamenii muncii conduși de partid. 
Ea a fost expresia conducerii înțe
lepte a Partidului Comunist Ro
mân, a legăturilor sale cu masele. 
Demonstrația a constituit totodată o 
mărturie pregnantă a sentimentelor 
de solidaritate frățească ale Partidu
lui Comunist Român, ale oamenilor 
muncii din România cu oamenii 
muncii din celelalte țări socialiste, 
cu clasa muncitoare de pretutindeni, 
cu mișcările de eliberare. Noi no 
bucurăm de succesele dv. în con
struirea socialismului. Partidul Co
munist Român ne este un partid 
frate. Atît P.C.R. cit și P.S.U.G. sînt 
detașamente importante ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale și ideile noastre, ideile mar- 
xism-leninismului. exercită o înrîu- 
rire tot mai mare asupra evoluției 
societății contemporane, asupra isto
riei mondiale.

MOHAMED A. NOUVAR, secre
tar general al - sindicatului muncito
rilor din industria fosfafilor, repre
zentant al Uniunii Marocane a 
Muncii :

— Sint profund mișcat de căldura 
acestei demonstrații, de entuziasmul 
exuberant al coloanelor de demon
stranți. Un întreg popor este ferici*, 
și mindru pentru progresele pe caro 
le-a realizat. După mine, aceste 
succese au fost dobîndite grație uni
rii muncitorilor, a întregului popor, 
care sprijină ferm o politică pusă in 
slujba unui țel măreț : a scoate 
țara din înapoiere și a o așeza sta
tornic pe făgașul progresului. Doresc 
să subliniez cu satisfacție că aceasta 
pditică de ridicare a țării se împle
tește cu activitatea statului român 
pentru sprijinirea eforturilor tuturor 
popoarelor care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, pentru 
promovarea destinderii păcii și co
laborării în lume. Din acest punct 
de vedere, vizita pe care 
tele Nicolae Ceaușescu 
în Maroc s-a înscris ca 
ment de neuitat. *--•

președin- 
a făcut-o 
un eveni-

TERBIȘ. președintele. . „ Consiliu
lui sindical din regiunea Obs — Re
publica Populară Mongolă :

— La măreața demonstrație de 
1 Mai, oamenii muncii din România 
socialistă s-au prezentat cu realizări 
remarcabile. Poporul mongol se 
bucură sincer de aceste succese, care 
au o mare însemnătate nu numai 
pentru poporul român, dar și pen
tru toate țările socialiste, pentru 
prestigiul socialismului în lume. 
Toate înfăptuirile dv reflectă activi
tatea Partidului Comunist Român, 
iar demonstrația de 1 Mai, care a avut 
loc în preajma aniversării partidului, 
este o puternică mărturie a atașamen
tului clasei muncitoare, al întregului 
popor român față de P.C.R.. care în
deplinește cu abnegație rolul de forță 
conducătoare a societății socialiste. 
Urez partidului și poporului dv., in 
continuare noi și mari succese. La 
întoarcere, voi povesti cu plăcere 
despre realizările poporului dv. 
Doresc să se întărească continuu 
prietenia dintre țările și popoare;* 
noastre.

PUSZTAI LASZLO, secretar al 
Consiliului sindical al județului Zala 
(R. P. Ungară) :

— Fluviul demonstranților, însufle
țirea deosebită și entuziasmul lor — 
iată dovada cea mai grăitoare a șita- 
șamentului față de Partidul Comunist 
Român, față de socialism, față 
de ideile solidarității internaționaliste. 
Este un foarte frumos simbol faptul 
că sărbătoarea de 1 Mai se împleteș
te anul acesta în țara dv. cu aniver
sarea a 50 de ani de existență a Par
tidului Comunist Român. în trecutul 
lor istoric, forțele revoluționare din 
România și Ungaria au cunoscut 
multe momente de luptă comună. Cu 
atit mai mult ne bucură faptul că, 
ih prezent, între cele două partide, 
intre cele două țări socialiste vecina 
există relații de prietenie și colabo
rare tovărășească. Nu putem dori de- 
cît ca aceste relații să se dezvolta 
și mai mult, în interesul celor două 
popoare, al unității țărilor socialiste, 
al luptei noastre comune.

19.00 Reflector
19,15 Publicitate
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici
19,30 Telejurnalul de seară
20,00 50 de ani în 50 de evocări
20,25 Moment poetic — Versuri de: 

Radu Boureanu, Emil Giur- 
glucfi, Dimitrie Stelaru. Ma
rin Sorescu, Adrian Beldea- 
nu, Horvath Istvan, Ion 
Alexandru Durac

20,35 In această țară, comu-
Realizatpr

această 
nlștii... (IV) 
Eugen Mândrie

21,25 Seară de teatru;
Elvira Godeanu. ________
de Sică Alexandrescu. Invi
tații emisiunii : Marcel An- 
ghelescu, Nicolae Brancomir, 
Geo Barton, Constantin Băr- 
bulescu, Chirii Economii, Ion 
Ulmeni, Emil Liptac, Alfred 
Demetrlu, Nic. Gr. Bălă- 
nescu, I. Lbrentz, Rin Ne
grea, George Paul Avram, 
Traian Zecheru, Didona Po
pescu, Ilinca Tomoroveanu, 
Aimâe lacobescu, Cristina 
Deleanu, Valeria Marian, 
Valentin Zaharescu

22,30 Telejurnalul de noapte
22,40 Box. Campionatele naționale 

individuale (sferturi de fi
nală). înregistrare de la pa
tinoarul „23 August".

Telerecital 
Emisiune

V

') 
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viața internațională
M u

ORIENTUL

APROPIAT
Turneul lui W. Rogers

AMMAN 3 (Agerpres). — Secreta
rul 'de stat ai S.U.A., William Rogers, 
și-a încheiat vizita la Amman. El a 
avut convorbiri cu regele Hussein și 
cu alte oficialități iordaniene. Au 
fost abordate probleme referitoare la 
posibilitățile de soluționare a crizei 
din Orientul Apropiat și la asistența 
economică și militară pe care Statele 
Unite o acordă Iordaniei.

în cursul dimineții de luni, secre
tarul de stat, însoțit de Joseph Sisco, 
secretar de stat adjunct pentru pro
blemele Orientului Apropiat, și de 
oficialități militare iordaniene, a sur
volat timp de două ore și jumătate 
valea Iordanului, de la extremitatea 
nordică a Mării Moarte, pînă la la
cul Tiberiada. Au fost survolate, de 
asemenea, nordul Ammanului, lo
calitatea Jerash și tabăra de refugiati 
palestineni de la Zarka. în aceeași 
zi. William Rogers a plecat spre - 
Beirut

Luni, William Rogers a sosit Ia 
Beirut, cea de-a treia etapă a tur
neului pe care-1 întreprinde într-o 
serie de țări din Orientul Apropiat. 
Referindu-se la posibilitățile de solu
ționare politică a conflictului din 
regiune, șeful diplomației americane 
a declarat, la sosirea sa în capitala 
libaneză, că „o asemenea reglemen
tare, pentru a fi justă și durabilă, 
trebuie să se bazeze pe respectul 
deplin al independenței politice și al 
integrității tuturor statelor din re
giune".

★
CAIRO 3 (Agerpres). — în baza 

unui decret semnat de către Anwar 
Sadat, președintele Republicii Arabe 
Unite, anunță agenția M.E.N., Alt 
Sabri, a fost eliberat din funcția de 
vicepreședinte al R.A.U.

VIETNAMUL DE SUD

BAZE MILITARE SUB TIRUL INTENSIFICAT
AL FORȚELOR PATRIOTICE

SAIGON 3 (Agerpres). — Forțele 
patriotice sudvietnameze și-au in
tensificat acțiunile de luptă în zona 
Da Nang, unde se află, după cum 
se știe, o mare bază aeriană a S.U.A., 
precum și instalații militare saigo- 
neze. Agențiile de presă semna
lează, de asemenea, lupte în distric
tul Dai Loc. Aici, patrioții au atacat

punctul de comandă al trupelor sai- 
goneze, precum și o bază militară 
din apropiere. După cum relevă un 
comunicat al comandamentului mili
tar al S.U.A., după citeva ore de 
luptă, situația trupelor saigoneze 
devenise atît de critică, încît au fost 
nevoite să cheme în sprijinul lor 
avioane americane.

Aspect de la o recentă demonstrație antirăzboinică la Washington
(Telefoto : — A. P. — Agerpres)

COMUNICAT COMUN IUGOSLAVO-EGIPTEAN
cu privire la vizita Ia Cairo a unei delegații a U. C. I.

CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 
și Belgrad a fost dat publicității co
municatul comun cu privire la vizita 
în R.A.U. a delegației Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă de 
Niaz Dizdarevici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului U.C.I. în 
cursul convorbirilor, se arată în co
municat, a fost efectuat un util 
schimb de păreri. Părțile au conve
nit să depună eforturi pentru întă
rirea în continuare a colaborării 
reciproce multilaterale dintre Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia și 
Uniunea Socialistă Arabă. în acest 
scop a fost stabilit programul de 
colaborare pe perioada 1971—1972.

Examinînd situația din Orientul

Apropiat în lumina ultimelor iniția
tive ale R.A.U., cele două delegații 
au căzut de acord că soluționarea pe 
cale pașnică a crizei, precum și in
staurarea unei păci juste și trainice 
în această regiune a lumii pot fi rea
lizate numai prin retragerea trupelor 
israeliene de pe toate teritoriile arabe 
ocupate și lichidarea consecințelor 
războiului, precum și prin respecta
rea drepturilor legitime ale poporului 
arab al Palestinei.

Cele două delegații au subliniat în
semnătatea stabilirii și dezvoltării 
unei colaborări pașnice între toate 
popoarele și statele din regiunea 
Mării Mediterane, pe baza egalității 
în drepturi.

UN „CALLEY“

CU EPOLEȚI

DE GENERAL?

franța Propunere de reluare 
a convorbirilor dintre P. C. F. si P. S. F. 1

Scrisoare adresata de Georges Marchais lui Aiain Savary
PARIS 3 (Agerpres). — Georges 

Marchais, secretar general adjunct 
al Partidului Comunist Francez, a a- 
dresat o scrisoare lui Alain Savary, 
prim-secretar al Partidului Socialist 
Francez, în care a propus reluarea 
convorbirilor în vederea realizării 
unității de acțiune între cele două 
partide. în scrisoare, al cărei text a 
fost publicat luni de ziarul „l’Hu- 
manite", se subliniază că succesele 
obținute de forțele de stînga la ale
gerile municipale, pe baza acordu

rilor realizate privind acțiunile co
mune, au întărit speranțele maselor 
într-o alianță a P.C.F. cu P.S.F. 
„Situația actuală, se arată în scri
soare, conferă o deosebită actualita
te reluării convorbirilor noastre în 
scopul realizării unei ințelegeri po
litice clare și de lungă durată între 
cele două partide. O asemenea înțe
legere ar avea o influență favorabilă 
asupra alianței forțelor muncitorești 
și democratice, in ansamblul lor".

WASHINGTON 3 (Agerpres). 
— Vn purtător de cuvint al Pen
tagonului a anunțat că un ge
neral de brigadă din cadrul for
țelor armate ale S.U.A. este SUb 
anchetă în legătură cu compor
tarea pe care a avut-o în Viet
nam. El a refuzat insă să-l nu
mească pe cel în cauză și să 
facă precizări suplimentare 
„pină la definitivarea cercetări
lor".

Dezvăluirea reprezentantului 
Pentagonului a survenit aproape 
imediat după ce revista ameri
cană „Time" a relatat faptul că 
un general american — pe care, 
de asemenea, nu l-a numit — a 
fost acuzat de cițiva piloți și alți 
martori oculari de „vinarea" din 
zborul elicopterului a unor ță
rani din provincia sud-vietna- 
meză Quang Ngai, spre sfirșitul 
anului 1968. „Dacă vor fi sufici
ente probe — scrie „Time" — 
generalul va fi tradus în fața 
curții marțiale. Avîndu-se in 
vedere verdictul- în procesul 
lui Calley, este puțin probabil 
ca guvernul să aleagă o altă cale, 
indiferent de cîte stele au epo
leții generalului".

BOLIVIA SUBSTRATUL
UNEI AFACERI TENEBROASE

De mai mult timp, atmos
fera politică boliviana este 
agitată de un scandal de 
mari proporții, legat de o 
misterioasă contrabandă de 
arme și de o și mai miste
rioasă serie de asasinate.' 
Scandalul a dobindit chiar 
dimensiuni internaționale, 
repercutindu-se pe meri
diane îndepărtate. Ultima 
victimă a tenebroasei afa
ceri a căzut, nu de mult, 
tocmai la Hamburg. Rober
to Quintanilla, diplomat și 
piesă cheie in investigații
le asupra împrejurărilor 
marții ex-președintelui 
Rene Barrientos, a fost a- 
sasinat de o femeie in mo
mentul cind se pregătea să 
se întoarcă in Bolivia pen
tru a face depoziții în fața 
justiției. E de presupus că 
Quintanilla a murit fiindcă 
știa prea multe, dar in mo
mentul de fața există și 
alți bolivieni (poate și ne- 
bolivieni) chinuiți de gin- 
dul că ar putea urma la 
rind în lanțul de șase asa
sinate comise pină acum.

Scandalul a izbucnit pe 
etape, incepind cu zvonuri 
care circulau în surdină 
despre circumstanțele mar
ții lui Barrientos și culmi- 
nînd cu declarațiile lui 
Richard Heber, vest-ger
man rezident in Bolivia. 
Revelațiile sale că elicop
terul in care călătorea Bar
rientos nu s-a prăbușit ac
cidental, ci din cauza unuia 
sau a mai multor focuri de 
armă trase de pe sol, au 
produs stupoare in La Paz. 
Următoarele dezvăluiri au 
fost și mai „tari". Pe scurt,

Heber afirma că Barrien
tos a cumpărat arme din 
Belgia și Spania, aparent 
pentru a echipa armata bo- 
liviană, dar în realitate 
pentru a le transfera Israe
lului, că în această opera
ție a utilizat un împrumut 
nord-american destinat a- 
chiziționării de armament 
și că a încasat un comision 
de cinci milioane de dolari, 
plus un procent adițional. 
Dar colaboratorul său cel 
mai apropiat, generalul O- 
vando Candia, ulterior și el

ția. Cam în același timp, 
un glonț anonim l-a atins 
mortal pe liderul sindical 
și politic din Cochabamba, 
Jorge Soliz, suspectat de a 
ști și el deva despre con
trabanda cu arme și urmă
rile sale. Heber pretinde că 
a investigat toate acestea la 
cererea familiei Alexander. 
Dar prin asta rolul lui He
ber nu apare încă lămurit. 
Oricine e tentat de între
barea cum a reușit o șim- 
plă persoană particulară să 
aibă acces la informații a-

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU 
PENTRU AMERICA LATINA, V. OROS

președinte al republicii 
pentru o scurtă perioadă 
(pe atunci comandant-șef al 
armatei și părtaș inevitabil 
la o afacere de acest gen), 
a pus la cale asasinarea lui 
Barrientos pentru a nu fi 
nevoit să împartă cu acesta 
cîștigul. Un ziarist bolivian, 
Jaime Otero, care dăduse 
de firul acestei incîlcite a- 
faceri, a fost ucis de necu- 
noscuți. Înainte de a-l asa
sina pe Otero, prezumtivii 
emisari ai generalului O- 
vando Candia — sau ai alt
cuiva ? — l-au torturat
pentru a afla dacă a divul
gat cuiva informațiile pe 
care le posedă, iar victima 
ar fi dat un nume : ziaris
tul' Alfredo Alexander, care 
în scurt timp a fost asasi
nat și el, împreună cu so

supra unei afaceri pe care 
el insuși a descris-o ca „un 
secret deosebit de bine pă
zit al serviciilor internațio
nale de spionaj". Nu cum
va acele servicii l-au con
dus intenționat pe o pistă 
falsă, în cazul cind, evi
dent, nu este un stipendiat 
al lor ? Judecind după ca
racterul complicat și extrem 
de incoerent al desfășură
rii cazului, pare certă mina 
unor profesioniști.

Investigațiile continuă^ 
Rămân încă multe aspecte 
de clarificat. Ovando Can
dia, actualmente ambasador 
la Madrid, a fost che
mat oficial în Bolivia 
să răspundă in termen 
de 30 de zile acuzații
lor cei se aduc, dar s-a 
declarat brusc bolnav, in-

ternindu-se într-o clinică. 
Un reprezentant al ministe
rului bolivian al justiției a 
declarat că, dată fiind expi
rarea termenului, se va cere 
extrădarea lui Ovando ; in
tre timp, acesta a fost re
vocat din funcția sa de 
ambasador. Ulterior s-a 
mai anunțat încă un asasi
nat, căruia i-a căzut victi
mă un fost ministru bo
livian al economiei, Alber
to Larrea.

Vălul misterului rămâne 
în continuare greu de pă
truns. Începe însă să-și facă 
loc, cu tot mai multă in
sistență, părerea că scan
dalul declanșat constituie o 
afacere savant montată, o 
piesă din arsenalul campa
niei de subminare a actua
lului guvern bolivian, de 
care faimoasa C.I.A. nu ar 
fi deloc străină. Indiferent 
de existența contrabandei 
și de urmările ei, se pune 
întrebarea de ce revelațiile 
au întârziat circa doi ani și 
de ce coincid cu o suită de 
comploturi (ultimul dejucat 
de autorități la începutul 
lunii aprilie), unde prezența 
C.I.A. a fost constatată și 
denunțată oficial in La 
Paz ? In această lumină, iși 
pun întrebarea persoanele 
avizate din capitala Boli- 
viei, nu constituie vilva 
creată în jurul contraban
dei cu arme și al cazului 
Barrientos un mijloc de a 
distrage atenția de la o 
conjurație in care sint im
plicate forțele ostile orien
tării progresiste a guvernu
lui Torres ?
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MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Corespondență de la L. Duță și 
S. Podină : La muzeul „Marx- 
Engels" din Moscova s-a des
chis expoziția documentară 
„Partidul Comunist Român la 
cea de-a 50-a aniversare", or
ganizată de Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România. Expoziția înfățișează 
momente esențiale ale mișcării 
muncitorești din România, dru
mul glorios de luptă al partidu
lui, de la înființarea sa pînă în 
prezent.

La vernisajul expoziției au 
participat V.I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președin
tele conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână, G.A. Kiseliov, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
N.N. ■ Ivanov, directorul muzeu
lui „Marx-Engels", activiști ai 
C.C. al P.C.U.S. și funcționari 
superiori din M.A.E. al U.R.S.S.. 
oameni de știință.

Au fost de față Gheorghe Za- 
haria, director adjunct al Insti
tutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., membri ai ambasadei 
române din Moscova.

Luînd cuvîntul, P.A. Rodionov, 
prim-locțiitor al directorului In
stitutului de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
a evocat activitatea rodnică a 
P.C.R., succesele istorice repur
tate de poporul român sub con
ducerea partidului său comu
nist, tradițiile de solidaritate in
ternationalists. relațiile actuale 
de prietenie și colaborare ale 
poporului sovietic și ale P.C.U.S. 
cu poporul român și P.C.R.

însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Moscova, Ion Ciu- 
botaru, a vorbit despre* lupta 
Partidului Comunist Român care, 
în întreaga sa activitate, s-a 
identificat cu interesele poporu
lui, a împletit patriotismul fier
binte cu internaționalismul pro
letar. El a relevat legăturile 
tradiționale de prietenie jși co
laborare 
P.C.U.S., 
U.R.S.S.

dintre 
dintre

P.C.R. . și
România și

PARIS 3 — Corespondentul A- 
gerpres, P. Diaconescu, trans
mite : în sala municipalității 
din Nanterre a avut loc verni
sajul expozițiilor „Partidul Co
munist Român la a 50-a aniver
sare" și „România nouă". Cu a- 
celași prilej, a fost organizat 
un stand cu cărți despre Româ
nia, printre care se 
volumul biografic 
Ceaușescu", apărut în 
„Destine politice" a 
Seghers din Paris, lucrare a pu
blicistului francez Michel Pierre 
Hamelet. La vernisaj au luat 
parte Raymond Barbet, pri
marul orașului, deputat in Adu
narea Națională, membru al C.C. 
al P.C.F., și alte oficialități lo
cale. A fost de față Constantin 
Flitan, ambasadorul României la 
Paris.

remarcă 
„Nicolae 
colecția 
editurii

BERLIN 3 — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : 
Ambasadorul României în R.D. 
Germană, Nicolae Ghenea, a 
conferențiat la școala superioa
ră de partid de pe lingă C.C. al 
P.S.U.G. „Karl Marx" din 
Berlin despre lupta și succesele 
dobîndite de P.C.R. in cei 50 de 
ani de existență. Expunerea
fost urmărită cu mult interes de 
cei prezenți, printre care se a- 
flau reprezentanți ai Secției de 
relații internaționale a C.C. 
P.S.U.G., ai Institutului de 
torie a partidului și Ministerului 
de Externe al R.D.G.

a

al 
is-

0 delegație a Partidului 
celor ce muncesc din Viet
nam, condusă de Nguyen Duy 
Trinh, membrii al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al R.D.V., a 
făcut o vizită la Pekin — informează 
agenția China Nouă. Cian Ciun-Ciao 
și Ciu Hui-tzo, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, au ofe
rit un banchet in cinstea delegației 
vietnameze. Totodată, Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, a avut o convorbire cu 
Nguyen Duy Trinh — menționează 
aceeași agenție.

0 rezoluție care se pro
nunță în favoarea organi
zării unei conferințe gene- 
ral-europene pentru secu
ritate a ^ost adoptată in cadrul 
unei reuniuni a reprezentanților bi
sericilor din Europa, desfășurate în 
orașul danez Nyborg. La o aseme
nea conferință, se arată în docu
ment, ar trebui să participe ambele 
state germane, pe baze egale.

BERLIN 3 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. transmite Comunicatul celei 
de-a XVI-a plenare a C.C. al 
P.S.U.G., care a avut loc la Berlin.

La primul punct de pe ordinea de 
zi, se spune în comunicat, tovarășul 
Walter Ulbricht a făcut o declarație. 
EI a rugat Comitetul Central să-1 
elibereze, din motive de vîrstă, din 
funcția de prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

După o gîndire temeinică, a spus 
vorbitorul, m-am hotărît să rog Co
mitetul Central în plenara sa de as
tăzi să mă elibereze din funcția de 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. 
Anii își cer dreptul și nu-mi mai 
permit să exercit o activitate atît de 
intensă cum este cea de prim-secre
tar al C.C. Consider, de aceea, că a 
sosit timpul să las această funcție 
pe mîini mai tinere și propun să ale
gem pe tovarășul Erich Honecker ca 
prim-secretar al C.C.

Activez de 60 de ani în cadrul miș
cării muncitorești germane, a spus 
în continuare Walter Ulbricht, sînt 
activist de partid de la întemeierea 
P.C.G., în 1918, am făcut parte din 
Liga Spartacus și am participat la 
întemeierea P.C.G. La pregătirea și 
înfăptuirea unificării clasei munci
toare germane în 1945 și la unifica
rea din 1946 — anul întemeierii
P.S.U.G. — m-am numărat printre 
activiștii conducători.

în continuare, Walter Ulbricht a 
spus : Sint ferm convins că Comite
tul nostru Central și Biroul nostru 
Politic vor oonduce la fel de ferm și 
de unit partidul și după acceptarea 
propunerii mele. O garanție o va 
constitui activitatea' tovarășului 
Erich Honecker ca prim-secretar al 
C.C. Aceasta este propunerea una
nimă a Biroului Politic și aceasta 
este și convingerea mea fermă.

în încheierea declarației sale, 
Walter Ulbricht a transmis tuturor 
membrilor și membrilor supleanți ai 
Comitetului Central sincere mulțu
miri pentru sprijinul acordat timp de 
mtîlți ani, cîț a activat ca prim-se
cretar al Comitetului Central. După 
ce și-a exprimat fericirea și mîn- 
dria de a fi activat ca prim-secretar 
în acest colectiv, vorbitorul a arătat 
că pentru el va fi în continuare o 
mare cinste și un motiv de satis
facție să lucreze, după puterile sale, 
în Comitetul Central și Biroul Poli
tic, să-și îndeplinească cu conștiin
ciozitate funcția de președinte al 
Consiliului de Stat.

Comitetul Central a aprobat în 
unanimitate declarația tovarășului 
Walter Ulbricht și a hotărît, la pro
punerea Biroului Politic, să dea curs 
cererii sale. Pentru meritele sale — 
se arată în comunicat — tovarășul 
Walter Ulbricht a fost ales președin
te al P.S.U.G. și va funcționa în con
tinuare ca președinte al Consiliului 
de Stat al R.D.G.

Comitetul Central a ales în unani
mitate pe tovarășul Erich Honecker 
in funcția de prim-secretar al Comi
tetului Central al P.S.U.G.

Tovarășul Willi Stoph a citit, în 
numele Biroului Politic, o scrisoare 
adresată tovarășului Walter Ulbricht, 
în care Comitetul Central îi mulțu
mește din inimă pentru activitatea 
sa de decenii în fruntea partidului și 
îi urează mulți ani de sănătate și 
forță creatoare. Comitetul Central 
l-a asigurat pe tovarășul Ulbricht. 
că, sub conducerea primului său 
secretar, tovarășul Erich Honecker, 
va continua în mod Unitar, ferm și 
cu succes, în spiritul fidelității față 
de ideile marxism-leninismului, în 
strînsă legătură cu Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și cu întreaga 
mișcare 'comunistă internațională, 
marea operă de construire a orîndui- 
rii sociale socialiste.

Comitetul Central a aprobat a- 
ceastă scrisoare în unanimitate.

Tovarășul Erich Honecker a mul
țumit pentru alegerea sa în funcția 
de prim-secretar al C.C. și pentru în
crederea manifestată față de el.

După ce a urat lui Walter Ulbricht 
multă sănătate și putere de muncă 
în funcția de președinte al partidului 
și de președinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G., Erich Honecker a spus : 
Sînt pe deplin conștient de povara 
răspunderii pe care o preiau o dată 
cu funcția de prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G. Puteți fi convinși, dragi to
varăși, că nu-mi voi cruța forțele 
pentru a arăta că sint vrednic de a- 
ceastă răspundere și de încrederea 
Comitetului Central și a întregului 
nostru partid.

Dacă dau glas aici certitudinii că 
vom continua orientarea noastră fer
mă și sigură, a spus în continuare 
vorbitorul, o fac. în primul rînd, pen
tru că noi, cu toții, sîntem conștienți 
de maturitatea marxist-leninistă și de

forța de luptă a partidului nostru, 
pentru că rîndurile noastre au unitate 
și coeziune. Ne putem bizui ferm pe 
permanenta capacitate de acțiune a 
tuturor membrilor partidului, pe co
laborarea lor tovărășească și plină de 
încredere, precum și pe strînsa lor 
legătură cu clasa muncitoare, cu oa
menii muncii din R.D.G. Ne putem 
bizui pe încercata colectivitate a tu
turor forurilor conducătoare ale parti
dului. de la organizațiile de bază și 
pînă la Comitetul Central. Biroul Po
litic și Secretariatul său. Chezășia 
propășirii noastre sigure și cu succes 
în continuare rezidă, în primul rînd, 
în legătura noastră frățească, de ne
zdruncinat, cu partidul lui Lenin, 
P.C.U.S., a spus Erich Honecker. în 
calitate de detașament puternic al 
mișcării comuniste internaționale, ne 
vom adinei relațiile frățești cu toate 
partidele marxist-leniniste și ne vom 
aduce contribuția la consolidarea 
comunității statelor socialiste și a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Ne este nespus de prețios tezaurul 
de experiență și bogăția de gîndire a 
clasei muncitoare, a țăranilor coope
ratori, a intelectualității și a tuturor 
oamenilor muncii din țara noastră, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
societății socialiste dezvoltate, a ară
tat Erich Honecker.

Comitetul Central a confirmat apoi 
ordinea de zi stabilită pentru cel 
de-al VIII-lea Congres al P.S.U.G.

în continuarea lucrărilor, tovarășul 
Erich Honecker a prezentat raportul 
delegației C.C. al P.S.U.G. cu privire 
la cel de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S., iar tovarășul Willi Stoph a 
prezentat proiectul de directive al 
cincinalului pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale pe anii 1971—1975. 
Proiectul de directive — se arată în 
încheierea comunicatului — urmează 
să fie dat publicității și dezbătut în 
toate organizațiile de partid, în colec
tivele agricole și in alte adunări, cu 
oamenii muncii din instituții și în
treprinderi.

TOVARĂȘUL ERICH HONECKER,
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

— Date biografice —
BERLIN 3 (Ager

pres). — Agenția 
A.D.N. transmite bio
grafia lui Erich Ho
necker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

Erich Honecker s-a 
născut la 25 august 
1912, la Neunkirchen 
(Saar), într-o familie 
de mineri. Tatăl său a 
fost membru al P.C. 
din Germania. La vîr- 
sta de 10 ani, Erich 
Honecker a intrat în 
grupele comuniste de 
copii. După terminarea 
școlii, el a început u- 
cenicia în meseria de 
dulgher și a intrat în 
sindicatul muncitorilor 
dulgheri. în 1926 a de
venit membru al or
ganizației comuniste 
de tineret, iar în de
cembrie 1929 a intrat în 
P.C.G. Tovarășul Erich 
Honecker a participat 
activ la mișcarea mun
citorească de gimnas
tică și sport „Fichte".

în 1930, tovarășii săi 
l-au delegat la școala 
Internaționalei Comu
niste de Tineret de la
Moscova. în această perioadă, el 
a făcut parte și din brigăzile 
de muncă care au contribuit la 
construirea uzinei siderurgice de 
la Magnitogorsk. După aceea, întors 
in țară, Erich Honecker a activat ca 
secretar al conducerii regionale 
Saar a Uniunii Comuniste de Tineret 
din Germania (K.J.V.D.). iar în 1934 
a fost ales membru în Comitetul 
Central al K.J.V.D.

Lupta împotriva regimului hitlerist 
a marcat multe momente însemnate 
în activitatea lui Erich Honecker : 
participarea la conferința internațio
nală a tineretului antifascist în 1933, 
la Paris, organizarea activității ile
gale a K.J.V.D. în regiunea Ruhr, 
în Baden, Hessen, Wiirttemberg și 
Palatinat, iar din toamna anului 1933 
organizează lupta pentru acțiuni co
mune a tinerilor comuniști și social- 
democrați. Din însărcinarea Comite
tului Central, conduce activitatea 
ilegală a Ligii Comuniste de Tineret 
în regiunea Berlin. în decembrie 
1935, Erich Honecker a fost arestat, 
fiind condamnat de tribunalul fas
cist la 10 ani închisoare. A fost în
temnițat în închisoarea Brandem- 
burg-Goerden.

După eliberarea sa de către armata 
sovietică, Erich Honecker s-a numă
rat de la început printre cei mai ac
tivi militanți. în calitate de secretar 
al organizației de tineret de pe lin
gă Comitetul Central al P.C.G. și 
apoi în cea de conducător al Comi
siei Centrale de tineret, el și-a folosit 
toată experiența și energia pentru a 
atrage tineretul să participe la con
struirea unei vieți noi.

Erich Honecker s-a numărat prin
tre întemeietorii organizației Tine
retului Liber German și a fost, din 
1946 pînă în 1955, președintele aces
tei organizații. El a adus o impor

tantă contribuție la elaborarea și în
făptuirea prevederilor referitoare la 
drepturile fundamentale ale tinerei 
generații. In 1947, a condus prima 
delegație de tineret care a vizitat 
după cel de-al doilea război mon
dial Uniunea Sovietică Din 1949 pînă 
în 1955 a fost membru al Comite
tului Executiv al Federației Mon
diale a Tineretului Democrat.

Ales din 1946 membru al C.C. al 
P.C.G., Erich Honecker a participat 
intens la unificarea celor două parti
de muncitorești. Congresul de unifi
care l-a ales în conducerea P.S.U.G. 
La toate congresele următoare, Erich 
Honecker a fost ales în conducerea 
colectivă a . partidului, Comitetul 
Central. Din 1950, el a făcut parte 
fără întrerupere din Biroul Politic. 
După o perioadă de studii petrecută 
în Uniunea Sovietică, din 1955 pînă 
în 1956, Erich Honecker și-a conti
nuat activitatea în conducere!1' 
P.S.U.G. începînd din 1958, el este 
secretar al Comitetului Central.

în anii trecuți, Erich Honecker a 
participat la toate întîlnirile impor
tante ale conducerilor de partid și 
de stat ale țărilor socialiste. A luat 
parte activă la pregătirea și desfă
șurarea Consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din 1969 de la Moscova.

Erich Honecker este deputat în 
Camera Populară de la întemeierea 
Republicii Democrate Germane. Mai 
înainte, el făcuse parte din Consi
liul Popular German și din Prezidiul 
acestuia. Pentru activitatea sa con
secventă, plină de abnegație în inte
resul oamenilor muncii, pentru viața 
sa militantă, Erich Honecker a fost 
distins cu Ordinul Karl Marx. și cu 
titlul de Erou al Muncii, precum și 
cu alte înalte ordine.

agențiile de presă transmit:
Ciu En-lai și Go Mo-jo au 

primit pe membrii delegației Socie
tății Australia—China, condusă de 
Edward Bull, și o delegație a tinere
tului franci, condusă de Susette De
lon, care efectuează vizite în R.P. 
Chineză. Cu acest prilej, anunță 
agenția China Nouă, între conducăto
rii chinezi și oaspeții de peste ho
tare, a avut loc o convorbire foarte 
cordială.

In Republica Krabă Ye- 
JțJCn Abdel Rahman El Iriani a 
fost ales1 duminică în funcția de pre
ședinte al Consiliului Revoluției, 
anunță agenția France Presse. Cu 
același prilej, membrii Consiliului 
au depus jurămîntul în fața Adunării 
Consultative. Președintele El Iriani 
l-a însărcinat pe Ahmed Mohamed 
Noaman cu formarea noului guvern.

Ministerul pentru proble
mele economice externe

al R. D. Germane, transmite 
agenția A.D.N., a adresat Ministerului 
Economiei al R. F. a Germaniei un 
protest în legătură cu profanarea 
drapelului R.D.G. arborat Ia Tirgul 
de la Hanovra, cerînd să fie luate 
toate măsurile necesare pentru pe
depsirea vinovaților și pentru a fi 
împiedicate pe viitor astfel de acte, 
în noaptea de miercuri spre joi, re
latează agenția A.D.N., elemente neo
naziste au dat jos și sustras drapelul 
R.D.G., arborat la intrarea principală 
a tîrgului.

După cum relatează agenția D.P.A., 
conducerea tîrgului a dispus, încă în 
cursul nopții respective, arborarea 
unui alt drapel al R.D.G.

Noi incidente la Belfast 
au avut loc duminică între ma- 
nifestanți din rîndul populației cato
lice și trupele britanice care patrulau 
pe străzile capitalei Irlandei de nord. 
Manifestanții au incendiat automobile 
și au atacat eu pietre vehiculele mi
litare. Au fost operate arestări.

In cadrul vizitei în Iugo
slavia, îtobetî Finch și Donald 
Rumsfeld, consilieri ai președintelui 
S.U.A.. au fost primiți de Mitia Ri- 
bicici, președintele Vecei Executive 
Federale. S-a constatat că raporturile 
iugoslavo—americane se dezvoltă fa
vorabil în toate domeniile, îndeosebi 
pe plan eoonomic. Au fost discutate, 
de asemenea, relevă agenția Taniug, 
probleme legate de vizita pe care ur
mează să o facă președintele R. S. F. 
Iugoslavia, losip Broz Tito, în S.U.A., 
în cursul acestui an.

H încetat din viață Li Su- 
kUUn, ^ost membru al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Național al Consiliului Consultativ 
Politic Popular și vicepreședinte al 
Academiei de Științe a R. P. Chineze 
— anunță agenția China Nouă. La 
ceremonia înhumării au participat 
Ciu En-lai, Li Sien-nien, Go Mo-jo 
și alți conducători de partid și de 
stat chinezi.
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