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CONFERIREA TITLULUI DE
EROU AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA"

SI A ORDINULUI „VICTORIA SOCIALISMULUI
L » 17

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Decret

al Consiliului de Stat
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a emis 

următorul decret :
Pentru activitate îndelungată în mișcarea revoluționară și 

aportul deosebit la eliberarea țării și edificarea orânduirii socia
liste, pentru înalta contribuție pe care o aduce în fruntea parti
dului și a statului la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe, la dezvoltarea prieteniei trainice cu toate țările 
socialiste și a colaborării internaționale cu toate popoarele 
lumii, la cauza victoriei socialismului și a păcii, cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre
tează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă titlul de „Erou al Republicii 
Socialiste România" și ordinul „Victoria Socialismului" tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

SEMNEAZĂ f

EMIL BODNARAȘ, MANEA MĂNESCU, ȘTEFAN PETERFI, 
VASILE VÎLCU, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, CON
STANTIN STATESCU, secretarul Consiliului de Stat, ION 
ANTON, GHEORGHE BALTEANU, AUREL BOZGAN, CON
STANȚA CIONTU, ION COMAN, CONSTANTIN DAICOVICIU, 
CONSTANTIN DRAGAN, EDUARD EISENBURGER, SUZANA 
GADEA, ION GLUVACOV, ATHANASE JOJA, CAROL KI- 
RALY, ROMAN MOLDOVAN, GHEORGHE PANA, DUMI
TRU PETRESCU, ION POPESCU-PUȚURI, CRISTOFOR SIMIO- 
NESCU, ION SPATARELU, GHEORGHE STOICA, LUDOVIC 
TAKACS, membri ai Consiliului de Stat.

București, 6 mai 19țl.

u

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE
în ziua de 6 mai 1971 a avut loc 

ședința Consiliului de Stat, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat

Consiliul de Stat a adoptat de
cretul privind instituirea titlului 
de „Erou al Republicii Socialiste 
România" și decretul privind insti
tuirea ordinului „Victoria Socia
lismului".

în unanimitate, Consiliul de Stat 
■ adoptat apoi decretul prin care

se conferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
titlul de „Erou al Republicii So
cialiste România" și ordinul „Vic
toria Socialismului", cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a parti
dului.

De asemenea, Consiliul de Stat a 
adoptat decretul prin care se con
feră ordinul „Victoria Socialismu-

lui" tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Constantin 
Pîrvulescu, Alexandru Sencovici și 
Gheorghe Vasilichi.

în continuare. Consiliul de Stat 
a adoptat decretele prin care au 
fost conferite, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a partidului, titlul 
de „Erou al Muncii Socialiste", 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România, precum și meda

STAT
lia jubiliară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", unor 
membri ai Partidului Comunist 
Român cu îndelungată activitate în 
mișcarea revoluționară, precum și 
unui mare număr de muncitori, 
țărani, oameni de știință și cul
tură, activiști de partid și din or
ganizațiile de masă, cu merite de
osebite în construirea socialismu
lui și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului.

DECRET DECRET
PRIVIND INSTITUIREA TITLULUIDL

PLENARA
C.C. AL P.C.R

In zilele de 5 și 6 mai a.c. a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La lucrări au participat, ca 
invitați, membri ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, președinți ai comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale, secretari ai Con
siliului Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor și ai Comitetului Central ql Uniunii __ Consiliului 
Tineretului Comunist, conducători ai unor in- ” 
stituții centrale, ai unor organizații obștești, 
redactori-șefi din presa centrală.

Participanții la plenară au studiat și dezbă
tut proiectul planului de dezvoltare a econo- 
miei Naționale in perioada 1971—1975^

La dezbateri asupra proiectului de plan au 
luat cuvîntul tovarășii: Gheorghe Roșu, Marin 
Drăgan, Ștefan Boboș, Trandafir Cocîrlă, 
Nicolae Agachi, Ioachim Moga, Mihnea Gheor
ghiu, Traian Ispas, Traian Dudaș, Ion Crăciun, 
Ion Potoceanu, Bujor Almășan, Dumitru Coliu, 
Constantin Pîrvulescu.

Plenara a apreciat că proiectul planului 
cincinal corespunde Directivelor Congresului al 
X-lea al P.C.R., asigură condiții pentru pu
nerea în valoare a noi resurse ale economiei 
naționale, în concordanță cu indicațiile plena
relor anterioare ale C.C. al P.C.R., pentru dez
voltarea susținută a întregii economii națio
nale și ridicarea în continuare a nivelului de 
trai al populației, pentru înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Comitetul Central a aprobat în unanimitate 
proiectul planului de dezvoltare a 
naționale pe perioada 1971—1975 și 
fie supus legiferării Marii Adunări

Plenara a hotărit să se treacă la 
unor studii de prognoză cu privire 
tarea economică socială de perspectivă a Româ
niei. In acest scop a fost constituită o comisie 
centrală de partid și de stat, alcătuită din 
membrii Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Mi-

economiei 
a decis să 
Naționale, 
elaborarea 
la dezvol-
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CIHtl DECENII DE LUPTA
IN SLUJBA INTERESELOR 

POPORULUI MUNCITOR,
A CAUZEI SOCIALISMULUI

Un articol al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărut în ziarul „Pravda"

H

Cu prilejul glorioasei aniversări a 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român, la Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România a avut 
loc, joi după-amiază, solemnitatea 
inminării unor Înalte ordine și a 
medaliei jubiliare „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Român".

La solemnitate au luat parte con
ducătorii de partid și de stat, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri.

în marea sală de marmură a Pa
latului Consiliului de Stat se aflau, 
de asemenea, veterani ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, vechi 
membri ai partidului care In anii 
grei ai ilegalității au purtat cu cinste 
și eroism titlul de comunist, activiști 
de partid și de stat, generali, con
ducători ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, oameni ai mun
cii din mari Întreprinderi Industriale 
și din agricultură, oameni de știință, 
artă și cultură.

Cei prezenți au primit cu puter
nice aplauze decorarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu titlul de „Erou 
al Republicii Socialiste România",

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Art. 1. — Se instituie titlul de 
„Erou al Republicii Socialiste Ro
mânia*.

Art. 2. — Titlul de „Erou al Re
publicii Socialiste România" este 
cea mai înaltă distincție a Repu
blicii Socialiste România.

Art. 3. — Titlul de „Erou al Re
publicii Socialiste România" se 
conferă persoanelor care au me
rite deosebite în înfăptuirea poli
ticii interne și externe a Partidu
lui Comunist Român, în apărarea 
patriei și a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului român, în opera 
de construire a socialismului.

Art. 4. — Se aprobă Regulamen
tul privind descrierea și modul de 
purtare a însemnului titlului de 
„Erou al Republicii Socialiste Ro
mânia".
Președintele Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România decretează :

Art. 1. Se instituie ordinul „Vic
toria Socialismului".

Art. 2. în ierarhia decorațiilor, 
ordinul „Victoria Socialismului" 
ocupă un loc egal cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Ro
mânia".

Art. 3. Ordinul „Victoria So
cialismului* se conferă persoane
lor care au fost distinse cu titlul 
de „Erou al Republicii Socialiste 
România".

Acest ordin poate fi conferit și

separat de titlul de „Erou al Re
publicii Socialiste România" per
soanelor care au adus o importantă 
contribuție la opera de construire 
a socialismului, de apărare a pa
triei și a cuceririlor revoluționare 
ale poporului.

Art. 4. Se aprobă Regulamentul 
privind descrierea și modul de 
purtare a ordinului „Victoria So
cialismului".

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

r
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niștri, alți membri ai Comitetului Central al 
partidului, conducători ai unor organe centra
le, specialiști din economie, institute de cer
cetări și proiectări, profesori, oameni de știin
ță și cultură. La propunerea tovarășului Manea 
Mănescu, președinte al comisiei a fost desem
nat tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărit să recomanda 
“ -- - I stat jns|ituirea titlului de
„Erou al Republicii Socialiste România** și a 
ordinului „Victoria Socialismului".

TovarășuIIon Gheorghe Maurer a propus 
plenarei să se confere titlul de „Erou al Repu
blicii Socialiste România**, însoțit de ordinul 
„Victoria Socialismului" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Plenara a aprobat în unanimitate 
această propunere. In legătură cu aceasta, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a spus : „Cred 
că cea mai frumoasă și convingătoare justifi
care a acestei propuneri se găsește în modul 
cum ea a fost primită de Comitetul Central. 
Cu toate astea, aș dori să spun că în mintea 
mea, ca șî în mintea dumneavoastră, a tuturor, 
propunerea aceasta se justifică prin calitățile 
secretarului nostru general, calități care au de
terminat o cotitură fericită și importantă în 
munca noastră, a tuturor, in munca partidului. 
Luciditatea și spiritul științific cu care abor
dează problemele pentru a le găsi soluții, curajul 
cu care susține realizarea acestor soluții, iată 
ce justifică această propunere".

Luind cuvântul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : „Mulțumesc Comitetului Central al 
partidului pentru hotărîrea pe care a luat-o de 
a mi se acorda această înaltă distincție a Re
publicii Socialiste România. Totodată, doresc 
să vă asigur pe dumneavoastră, partidul și 
poporul că voi munci în așa fel incit să justific 
această încredere, că voi face totul pentru a-mi 
aduce contribuția, împreună cu întregul Comi
tet Central, cu întregul partid și popor, la rea
lizarea programului de dezvoltare a României 
socialiste". 1
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INTERVIU ACORDAT
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
ziarului italian „l'Unită"

ordinul „Victoria Socialismului" și 
medalia jubiliară „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Român".

înaltele distincții au fost inmînate 
secretarului general al partidului de 
tovarășul Emil Bodnaraș.

Conducătorii de partid și de stat îl 
felicită cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Prin decret al Consiliului de Stat, 
pentru activitate îndelungată in miș
carea revoluționară, pentru contri
buția deosebită la înfăptuirea politi
cii interne și externe a Partidului 
Comunist Român, la opera de con
struire a socialismului, cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a Parti
dului Comunist Român, au fast 
conferite ORDINUL „VICTORIA SO
CIALISMULUI" ȘI MEDALIA JUBI
LIARA „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN" 
tovarășilor : Ion Gheorghe 
Emil Bodnaraș, Leonte
Gheorghe Stoica, Ștefan
Chivu Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
Alexandru Sencovici și Gheorghe 
Vasilichi.

Cu același prilej, printr-un alt de-

Maurer, 
Răutu, 
Voi tec.

Român"
\

creț al Consiliului de Stat, pentru ae» 
tivitate Îndelungată in mișcarea 
muncitorească și merite deosebite în 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră, au fost conferite 
titlul de „EROU AL MUNCII SO
CIALISTE" ȘI MEDALIA DE AUR 
„SECERA ȘI CIOCANUL" ȘI ME
DALIA JUBILIARĂ „A 50-a ANI
VERSARE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN" tovarășilor : Anton 
Alexandrescu, Ladislau Banyai, Mi
ron Belea, pensionar, județul Hune
doara. Mihai Beniuc, Vasile Bîgu, 
Manole Bodnaraș, Victor Brătfă- 
leanu, Anton Breitenhofer, Zina 
Brîncu, Tatiana Bulan, Mihai Bur
că, Elena Ceaușescu, Miron Con- 
stantinescu, Petre Constantinescu- 
Iași, Constanța Crăciun, Mihai Cru- 
ceanu. Lajos Csogor, Mihai Da- 
lea. Constantin Doncea, Mihai Flo- 
rescu, Filip Geltz, Teohari Geor
gescu. Mihai Gere, Petre Grosu, Ni- 
coiae Guină. Tudor Ionescu. Athanase 
Joja, Petre Lupu, Ofelia Manola, 
Manea Mănescu, Iâz.sef Meliusz.

(Continuare in pag. a VT-a)
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Din inima și conștiința poporului 

o urare fierbinte la gloriosul semicentenar

TRĂIASCĂ PARTIDUL
COMUNIST♦ ROMÂN!

„PARTIDUL REPREZINTĂ NUCLEUL 1N JURUL CĂRUIA GRAVITEAZĂ ÎNTREAGA 

SOCIETATE Șl DE LA CARE RADIAZĂ ENERGIA Șl LUMINA CE PUN IN MIȘCARE 

Șl ASIGURĂ FUNCȚIONAREA ÎNTREGULUI ANGRENAJ AL ORlNDUIRII SOCIALISTE. 

LA RlNDUL SĂU, PARTIDUL SE REGENEREAZĂ CONTINUU SUB IMPULSUL PUTERNICELOR
♦ • • ‘ 4 *

FASCICOLE DE ENERGIE Șl LUMINĂ CE SE ÎNDREAPTĂ CONTINUU SPRE EL DIN 

RlNDUL NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE".

(DIN RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL PREZENTAT LA CONGRESUL AL X LEA AL P.C.R.)

/-------------------------------
50 de ani de existență.
50 de ani de eroism, de activitate glorioasă a 

partidului, animată de idealurile slujirii poporului, 
cauzei socialismului.

Pas cu pas, de-a lungul anilor, o dată cu maturiza
rea clasei muncitoare — purtătoarea și iăuritoarea 
noului destin social al țării — o dată cu procesul de 
întărire a alianței cu țărănimea, cu intelectualitatea 
legată de popor s-a făurit ziua de azi. S-a făurit cu 
jertfe, cu încordare. ,

Evocăm, acum, în acest strălucit moment aniversar, 
anii luptei de clasă, anii de crîncenă încleștare cu 
forțele reacțiunii, eroismul scris nu o dată ca sînge 
de cei mai buni fii ai poporului — comuniștii.

Comuniștii au iost la început puțini. Dar au 
avut conștiința limpede a responsabilității lor față 
de istorie, față de patrie, față de cauza revoluției so
cialiste. Și cu fiecare bătălie de clasă, cu fiecare în
fruntare cu forțele stăpînirii, cu clasele exploata
toare s-a făcut încă un pas către viitorul visat.

Au urmat apoi anii de după eliberare cînd, mobi- 
lizînd energia maselor, partidul a condus cu înțelep
ciune poporul pe drumul eroic al edificării socialiste 
a patriei, al făuririi prezentului socialist, al bună
stării și prosperității generale. \

Privim azi chipul țării și comparăm ceea ce s-a 
realizat cu ceea ce era România cu doar o jumătate 
de veac în urmă. De nerecunoscut.

Privim oamenii de azi ai țării, modul lor de a trăi, 
de a munci, de a gîndi; capacitatea lor de a se ra
corda cerințelor acestui timp nou, exigențelor Iui. i

\_________

Sînt oameni pe măsura vremurilor, a epocii și idea
lurilor ei.

Nu ne este în obicei să apelăm cotidian la vorbe 
mari. Ne-am străduit mereu către o modestie a afir
mațiilor despre noi înșine. Dar, față de ce am rea
lizat, sub conducerea partidului, față de realitățile 
materiale și spirituale — rezultat al revoluției so
cialiste — calificativele, iie ele și superlative, capătă 
dimensiunea firescului.

Este limpede pentru oricine, pentru orice om de 
bună credință, din țară sau din afara ei, că Romăniu 
de azi, prosperă și independentă, că poporul roman 
stăpîn pe destinele sale, sînt rezultatul luptei con
duse de partid, al politicii sale marxist-Ieniniste clar
văzătoare. Orice cetățean al patriei, de orice profe
sie, din orice mediu, știe acest adevăr. Are de adus, 
apelînd la propria sa biografie, exemple concrete 
care să-l demonstreze.

Ne-am adresat unui număr mare de oameni ai mun
cii de la orașe și sate în cadrul unei ample anchete- 
reportaj. Din răspunsurile primite publicăm doar o 
parte, atît cit ne îngăduie spațiul tipografic limitat. 
Rezumată, rațiunea anchetei noastre s-ar exprima 
prin dorința de a sintetiza gîndurile ce animă mili
oanele de cetățeni ai patriei în acest moment ani
versar.

,,Partidul este singurul, adevăratul nostru condu
cător* , „Partidul sîntem noi!" — sînt în egală mă
sură adevăruri care, diferit formulate, au revenit ca 
un leit-motiv în convorbirile purtate de reporterii 
noștri, în scrisorile primite.

____________)

Consemnăm și gindurile celor mai tineri cetățeni al țării ex
primate cald și sincer prin florile înmiresmate ale simțirii de 
către unul din reprezentanții lor :

• INSCRIPȚIE PE COLUMNA

De-ar fi spre soare să-ți ridic columnă
Partldule, de ziua ta aleasă —
Aș căuta in munți un brad Înalt
Și l-aș ciopli ca pe un stîlp de casă...

I
oachim Modilcă, miner, Cin- 
ciș-Cerna, județul Hune
doara : „Sînt alături de par
tidul comuniștilor nu numai 
pentru că a schimbat din te
melii munca și viața mineri

lor. nu numai pentru faptul că gene
rațiile mal tinere au și uitat de troa
că, de truda cu baroasele și sfrede- 
lele, de traiul nevolnic Împotriva că
ruia ne-am ridicat nu o dată în tre
cut, dar mai ales pentru faptul că 
ne-a redat demnitatea de oameni li
beri într-o țară liberă, că a înălțat 
clasa muncitoare pe cea mai inaltă 
treaptă a responsabilităților politice 
și sociale. Este singurul partid din is
toria acestei țări in care poporul are 
deplină încredere, deoarece este uni
cul partid care a arătat Întotdeauna 
o încredere fără margini in popor".

Grigore Bodescu, constructor, șef 
de echipă la Porțile de Fier : „Sînt 
constructor de 18 ani, am fost pe 
multe șantiere, dar o asemenea lu
crare nu mă gindeam că putem în
făptui. O lucrare de artă, nu alt
ceva, cu toate dimensiunile ei uriașe. 
Realizarea ei înseamnă și deplina 
—

Victor TULBURE

C. R.
Trei litere! Arzlnd pe culmi de dor, 
De-al omeniei soare aurite, 
Dinspre trecut în azi spre viitor 
Suind ca trei columne infinite ! 
Ca-ntr-o tulpină-nmănunchind trei flori 
Cu care ne împodobim cetatea, 
Unde-n străbuna casă, trei surori 
Vor să-și serbeze-n veacuri libertatea ! 
Trei litere ! Ca trei culori de preț 
Pe care le-mpreună tricolorul

Din grîu mănos, din cer de Voroneț
Din sînge cît ne-a umezit ogorul!
Trei litere ! Ca razele de mai
Ce-au frînt domnia beznei și-a tristeții!
Cu ele-ncep în românescul grai
Cuvintele supreme ale vieții.
Și ele-s rădăcină, trunchi și rod.
Pridvorul casei. Tîmpla. Temelia.
Noi P.C.R. cînd spunem, spunem tot: 
Poporul! Ceaușescu ! România !

______ _____________ 7

realizare în calitate de constructori 
și de oameni a zeci de mii de tineri. 
Cum să nu urmezi cu credință, cu 
devotament partidul care, prin po
litica sa înțeleaptă și clarvăzătoare, 
a făcut posibilă o asemenea împli
nire a țării și a ta

Ion Radu, țăran cooperator din sa
tul Tîrzii, județul Vaslui : „M-am 
înscris in partid încă din 1946, cind 
viața și-a întors fața și spre noi ță
ranii. Cum aș fi trăit eu dacă nu 
venea la conducere partidul comu
nist 7 La 30 de ani eram slugă. La 
aceeași virstă, feciorul meu, Gheor- 
ghe, este muncitor calificat într-o 
mare uzină. Am ginere student. în 
anii aceștia, ai noștri, oamenii au dat 
de gustul vieții demne, al dreptății 
sociale, al adevărului și nimic nu-i 
unește mai mult în jurul partidului 
decît dorința de a împlini în faptă 
tot ce ne propunem cu chibzuială și 
îndrăzneală".

Academician Coriolan Drăgulescu, 
directorul Bazei de ceroetări știin
țifice din Timișoara a Academiei : 
„N-am cunoscut niciodată din par

tea nimănui o preocupare atît de 
plină de grijă pentru dezvoltarea ști
inței și culturii românești ca aceea 
manifestată de partidul comunist. La 
Timișoara, în acest oentru odinioară 
exclusiv industrial și comercial, 
există astăzi o efervescentă viață 
științifică, o puternică bază de cer
cetări a Academiei, o universitate, 
politehnică, alte institute superioare. 
Politica partidului nostru, inspirată 
de cele mai înalte idealuri, este așe
zată pe temeiuri științifice și are în 
vedere dezvoltarea armonioasă și 
multilaterală a țării noastre în con
certul națiunilor civilizate, iubitoare 
de pace și progres".

Reghina Cristea, de două ori Mamă 
Eroină, Șimleul Silvaniei, județul 
Sălaj : „Am putut să-mi cresc cei 
unsprezece copii, să-i fac oameni, cu 
un rost in viață și in viața țării. 
Doresc să scrieți acolo, la ziar, că eu, 
femeie simplă, știu ce Înseamnă par
tidul pentru viața noastră".

Conf. dr. Antalffy Andrăs, vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară din 

România : „Aveam abia 17 ani, vîrsta 
marilor visuri și idealuri, atunci 
cind. odată cu primii muguri ai pri
măverii, răsăreau și rosturile vieții 
mele. Aveam 17 ani și soarta mi-a 
hărăzit — ca utecist — să vor
besc la un miting, în mai 1945. în 
numele tineretului revoluționar din 
orașul Tg. Mureș. Astăzi, după 26 de 
ani, educat și crescut de partid, văd 
înfăptuite idealurile tinereții mele, 
ale unei întregi generații. Ca inte
lectual de naționalitate maghiară mă 
simt coautor la elaborarea politicii 
interne și externe a partidului nos
tru, participant activ la conducerea 
vieții economico-sociale. Mă consi
der „deputat", cu toate drepturile și 
obligațiile cetățenești care decurg 
din această calitate. în cea mai cu
prinzătoare „adunare națională", care 
este insuși poporul. Iar votul aces
tei adunări, manifestare a unei op
țiuni unanime, exprimă încrederea 
nețărmurită a unui întreg popor în 
forța care îi chezășuiește împlinirea 
tuturor aspirațiilor — Partidul Co
munist Român".

Tom» Petre, tehnician. Uzina de 
cinescoape : „Cind am venit întiia 
oară aici, pe cimpul Piperei, am gă
sit doar orzul nerecoltat al I.A.S. Ro
șia. Astăzi, la nici trei ani de atunci, 
dacă priviți în jurul dumneavoastră 
veți înțelege drumul parcurs : avem 
una din cele mai moderne uzine ale 
țării, iar in jurul nostru a răsărit un 
altfel de „cîmp", plantat cu edificiile 
industriale ale noilor întreprinderi le
gate de domeniile cele mai avansate 
ale tehnicii : electronica, cibernetica, 
automatizarea. Ceea ce s-a intîmplat 
aici, la Pipera, sintetizează la scară 
restrinsă uriașele transformări ce 
s-au petrecut pretutindeni in tară 
sub impulsul acestei impetuoase e- 
nergii dinamizatoare care e politica 
partidului de industrializare socia
listă a tării. O politică în care se îm
bină organic grija pentru prezent cu 
preocuparea pentru viitor, pentru 
generațiile ce vor veni după noi și 
care vor primi drept moștenire din 
partea generației noastre o economie 
înmiit mai bogată și mai puternică 
decit aceea de la care am pornit noi 
în primii ani de construire a socia
lismului. A fost greu, nu zic nu. am 
avut de intîmpinat nu puține obsta
cole și dificultăți, au mai fost pe 
parcurs și unele greșeli, îndreptate 
cu îndrăzneală și luciditate de 
partid, dar drumul a fost și este cel 
just, singurul drum pe care puteam 
străbate distanta uriașă da Ia o Ură 

care Importa pină și bateriile de 
lanternă la o tară care produce, in
tre multe altele, cinescoape...".

Franz Johannes Bulhardt, scrii
tor : „In aceste zile pline de satis
facție și bucurie pentru întregul 
nostru popor muncitor mi s-a încre
dințat marea cinste de a reprezenta 
literatura României socialiste — din 
care literatura naționalităților con
locuitoare face parte integrantă — 
dincolo de hotarele patriei noastre. 
Acest fapt este încă o dovadă a po
liticii juste ă partidului și guvernu
lui nostru în problema națională, o 
reflectare elocventă a egalității in 
drepturi și a posibilităților de afir
mare de care noi. scriitorii de limbă 
germană, nți bucurăm alături de con
frații noștri români. Plin de recu
noștință și devotament. îmi alătur și 
eu glasul în corul întregului popor, 
exprimîndu-mi sentimentele față de 
partidul nostru prin cuvinte simole, 
dar izvorîte din adîncul inimii i „To
tul, tot iți dutoresc doar ție, / Tot ce 
am și tot ce am cules, / Slab am fost 
și tu ml-aî dat tărie, / Vieții mele, 
sens și înțeles !“

Și aș zidi cu neamul meu întreg
De voievozi, păduri nemuritoare.
Și dintr-un stîlp dc casă ți-aș ciopli 
Coloana ta de slavă și-nchlnare...

Paul BALAHUR
Liceul „C. Negruzzi"-lași

Vladimir CIOCOV

PARTID
Partid — înseamnă — un vis din îndepărtata 
neagră și pustie noapte,
Partid —- roșu răsărit de soare
în timp ce-a nopții grea hlamidă moare,
Partid — un pas în vastul spațiu ! — 
credința noastră și nădejdea neclintită ; 
dar mai presus de toate cred, Partidul e 
stindardul țării, unicul și drept stindard !
E tot ce-n om se cheamă măreție,
și de aceea el mereu ne înalță, vieții noastre 
ținta supremă fi-va veșnic.
Partid — ai tăi sîntem cu toții,
Oriunde-am fi virtutea noastră-i fapta-nțelepciunii tale.

Tălmăcire de DUȘAN PETROVICl

Titus VÎJEU

POEM
Vin flori pe rîuri, intersectind 
în punctele esențiale istoria, 
Țara crede în sufletul nou 
al poemului meu de credință; 
faptă dc sînt, ori simplu ecou 
cred cu întreaga ființă 
în țara de azi, în țara de miine 
în Marele Ziditor de Frumos. 
Corăbii de soare la numele țării 
pruncii le poartă pe brațe spre viitor... 
Poeme de credință se cer, poete, 
în patrie, în partid, în popor.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ /

Locotenent loan Sabău : „Cei 
cincizeci de ani de existență glo
rioasă a partidului reprezintă pentru 
mine, ca ostaș, o răscolitoare lecție 
de slujire devotată a poporului, un 
vibrant exemplu de patriotism. Par
tidul ne-a redat dimensiunea reală 
a dragostei de țară, mîndria și dem
nitatea acestui sentiment. Iată de ce, 
în calitate de militar, năzuiesc fier
binte să fac parte din rîndurile co
muniștilor, să fiu ostaș devotat al 
tării, ostaș devotat al partidului".

Ion Privantu, țăran cooperator în 
vîrstă de 94 de ani din comuna Ra- 
dovanu, județul Dolj : „M-am năs
cut în anul războiului de indepen
dență. Și uite că apucai vremea să 
văd România noastră frumoasă ca o 
grădină șl independentă. Eu, fostul 
clăcaș, nu m-aș fi gîndit nicicum că 
urmașii mei vor ajunge ingineri, me
dici. Nu sînt membru de partid, dar 
sînt cu toată inima alături de partid. 
Fără el am fi fost și astăzi slugi. 
Doresc viață lungă și fericită condu
cătorilor partidului nostru drag".

Ariana Pop, studentă, anul VI, Fa
cultatea de medicină generală, Tg, 
Mureș : „Trăiesc o dublă bucurie : 
sărbătorirea semicentenarului parti
dului coincide cu absolvirea facul
tății, deci cu intrarea mea în activi
tatea de medic. Mă simt legată prin 
fiecare fibră a vieții mele de partid, 
a cărui grijă m-a înconjurat în toți 
acești ani de rîvnă pentru împlini
rea vocației de om care să slujească 
vieții și sănătății oamenilor. Știu și 
prețuiesc încrederea cu care sîntem 
investiți acum, la început de drum, 
într-una dintre cele mai nobile profe
sii. Un gînd sincer, responsabil, ca 
un legămînt vibrant către partid : 
să confirm, să nu dezamăgesc, să 
merit această incredere, oriunde voi 
merge".

espre rolul social și profilul 
spiritual al intelectualității 
noastre, legată prin mii da 
fire de masele largi popu
lare, despre cauzele profun
de ale cristalizării noii ei 

concepții de viață, despre motivela 
atașamentului ei profund, cu tot ta
lentul și capacitatea creatoare, fată 
de cauza partidului, ne vorbește 
acad. Miron Nicolescu. președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia,

„Drumul intelectualilor, al științei 
și al culturii din patria noastră, este 
acela pe care merge clasa muncitoa
re, purtătoarea progresului, luptătoa- 
rea pentru libertățile democratice șl 
pentru independenta națională. Pe a- 
cest drum, intelectualii îșl pot înde
plini cea mai nobilă misiune socială : 
identificarea cu cauza poporului, slu
jirea cu abnegație a progresului. 
Este o realitate cu care ne mindrim : 
aderența intelectualității românești la 
ideile socialismului, adeziunea perso
nalităților de seamă ale științei și 
ale culturii din țara noastră — pe mă
sura propriei clarificări Ideologice — 
la mișcarea muncitorească și la pro
gramul Partidului Comunist Român.

Partidul a avut și are o atitudine 
consecventă de grijă și de prețuire 
a muncii intelectuale. Aceasta își 
găsește expresia intr-un complex de 
măsuri menite să încurajeze activi
tatea științifică și artistică, in spiritul 
dragostei și al respectului pentru oa
menii de cultură care și-au pus 
talentul, cunoștințele și puterea lor 
de muncă în «lujba poporului, aceasta 
fiind o atitudine organică, nu con- 
juncturală, a mișcării muncitorești 
față de cultură și șiiintă.

In ultimii 10 ani s-a dublat nu
mărul salariațllor cu studii superioa
re. al inginerilor și tehnicienilor din 
industrie, al specialiștilor agricoli. La 
sfîrșitul anului 1970 lucrau în cerce
tarea științifică peste 44 000 locuitori 
ai tării, iar în invățămintul superior 
13 000 de cadre didactice. Perspectiva 
și mai largi se deschid în viitor. Lar
ga adeziune a intelectualității noastre 
la politica înțeleaptă și clarvăzătoare 
a partidului este dovedită de poziția 
ei social-politică, de integrarea celor 
mal de seamă intelectuali în rinduri- 
le partidului, ale altor organizații de 
masă și obștești. Intelectualitatea 
patriei noastre și-a găsit în orîndui- 
rea socialistă punctul de sprijin care 
îi' permite să-șî manifeste din plin 
forța creatoare, pusă in slujba celor 
mai înalte idealuri umane. In același 
timp, socialismul găsește in intelec
tualitatea noastră un factor puternio 
integrat in programul politic al 
Partidului Comunist Român, pentru 
dezvoltarea multilaterală a societății 
socialiste, pentru progresul continuu 
al României".

U
nitatea țelului, a intereselor 
fundamentale. necontenitul 
flux de valori ivit intr-un 
climat favorabil creației u- 
nor opere durabile, care să 
reprezinte epoca noastră de 

prefaceri structurale, de progres con
tinuu sub conducerea partidului, au 
creat raporturi de strinsă unitate în 
rîndul tuturor categoriilor sociale, 
raporturi de încredere, de comu
niune clară a aspirațiilor.

— Marile progrese realizate în 
viața economică a României, trans
formările sociale intervenite, tot mai 
larga democrație statornicită în acești 
ani — ne spune pictorul Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici — au determinat o legătură 
organică, structurală a idealurilor fie
cărui cetățean cu amplul program da 
dezvoltare politică-economică și cul
turală a țării. Este meritul Partidu
lui Comunist Român care a antrenat 
pături dintre cele mai diferite ale 
populației într-o acțiune imitară. 
Este o acțiune în care noțiunea de 
scop individual se confundă cu aceea 
de scop colectiv spre binele acestei 
țări, al întregului popor. Am avut 
prilejul să mă conving nu o dată — 
mai ales în cadrul intilnirilor. al dia
logului meu cu țăranii și cu oamenii 
de alte profesii din județul Buzău, 
unde sint deputat in Marea Adu
nare Națională — că osmoza întro 
aceste două noțiuni a dat trăinicto
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Melt că partidul nostru trăiește în 
conștiința acestor oameni drept 
partidul adevăratei unități a poporu
lui.

Unitatea indestructibilă a societă
ții românești contemporane își are 
rădăcinile in noua ei structură so
cială, rezultantă a marilor transfor
mări revoluționare înfăptuite sub 
conducerea partidului. Iată ce ne de
clară pe această temă prof. univ. dr. 
Pavel Apostol, membru al Academiei 
de științe sociale și politice :

— Proces continuu ce începe odată 
cu revoluția socialistă și evoluează 
treptat spre făurirea orinduirii lip
site de clase — acest obiectiv funda
mental al proiectului comunist de 
dezvoltare socială — schimbările în
noitoare petrecute în anii socialismu
lui în ansamblul structurii sociale a 
tării își găsesc fundamentarea în 

'ansformările ce au avut loc in baza 
economică a societății, în generali
zarea relațiilor socialiste în întreaga 
economie. Desființarea proprietății 
private asupra mijloacelor de pro
ducție îmbinată cu efortul consec
vent de a asigura maselor — în toa
te treburile publice — rolul ce le re
vine în calitate de coproprietari ai 
avuției naționale, creează posibilita
tea desființării treptate a deosebiri
lor dintre clase, a diferentelor care, 
altădată, marcau granițe rigide și 
compacte între munca fizică și inte
lectuală, între sat și oraș.

Toate acestea capătă noi semnifi
cații șl înțelesuri dacă ne gindim că 
în orânduirea noastră avem de-a face 
cu transformarea însăși a funcției 
sociale a claselor și păturilor 'ce al
cătuiesc societatea — clase și pături 
prietene, aliate și unite. Unită prin 
identitate de idealuri, țeluri și inte
rese, marea familie a societății so
cialiste — al cărei nucleu politic și 
a cărei forță dinamizatoare o con
stituie partidul — se consolidează 
continuu, pe măsura înaintării noas
tre către comunism. In același timp 
ea constituie condiția fundamentală 
a trăiniciei și durabilității orinduirii 
noastre, o pavăză inexpugnabilă a 
marilor cuceriri revoluționare ale 
poporului român, a victoriilor de 
prestigiu obținute pe drumul înflo
ririi socialiste a patriei..

Devenite acte fundamentale pen
tru condiția omului contemporan din 
România socialistă, acțiunile parti
dului antrenează în cimpul lor mag
netic toate categoriile sociale, în
treaga națiune. Poporul vede în 
partid un mare și înflăcărat patriot 
— iată ideea de la care pornesc gîn- 
durile exprimate de poetul Al. An- 
drițoiu :

S
tructura democratică a so
cietății noastre contempo
rane a creat premisele unei 
unități pe care o denumim, 
metaforic, de granit, între 
popor și partidul său con

ducător. „Toți pentru unul și unul 
pentru toți !“ Poporul se simte adine 
răspunzător de propășirea patriei 
sale.

în ultimii ani. o dată cu democra
tizarea vieții sociale, cu dinamizarea 
vieții economice în epopeea gigantice
lor construcții, o dată cu creșterea 
continuă a nivelului de trai, unita
tea s-a desăvîrșit înfățișîndu-se as
tăzi ca o sferă cu un unic centru ra- 
diar : Partidul Comunist Român.

O unitate adevărată nu poate fi 
înfăptuită fără suportul unui adevăr 
fundamental, fără pilonii unor fapte 
susținătoare. Faptele, viata sînt cei 
mai buni agitatori. Trăinicia și fru
musețea unității dintre poporul ro
mân și partidul său comunist con
stau în firescul acestei unități, in a- 
cordul ei cu viața cea de toate zi
lele. Conducerea de partid, iubitul 
nostru secretar general au imprimat 
societății noastre acele elemente 
constitutive care, structural, prin 
dialectica lor interioară, au dus la 
statornicirea acestei unități ca un 
climat spiritual firesc al epocii noas
tre. El este un corolar al societății, 
dacă vreți un atribut normal al ei, 
așa cum lumina este atributul soa
relui.

Și, fiind vorba de lumină, vom 
păstra această unitate ca pe lumina 
ochilor noștri, căci ea, numai ea, ne 
dă certitudinea marilor împliniri".

★ «•

O
 imagine familiară : înconju
rat de mulțimea care-1 în- 
timpină cu căldura inimilor, 
străbătînd halele unor mari 
cetăți industriale, oprindu-se 
în fața unui agregat de cu- 

rînd asimilat, privind spicele grele 
de rod dintr-un lan de grîu ori dis- 
cutînd pînă la amănunte asupra apli
cării unor măsuri de modernizare a 
producției, vorbind cu patos și. în
țelepciune la tribuna unor congrese 
și adunări de importanță națio
nală.

Așa îl cunoaștem pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.

între 8 mai 1969 — 8 mai 1971, to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, împreună 
cu alți conducători de partid și de 
stat, a fost oaspete în cadrul a 51 de 
vizite de lucru — dacă ne referim 
numai la cele relatate în presă — în 
județele : Alba, Arad (de 2 ori), Argeș 
(de 2 ori), Bacău, Bihor (de 2 ori), 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov (de 
2 ori), Brăila, Buzău, Cluj (de 3 ori). 
Constanța (de 4 ori), Dîmbovița, Ga
lați (de 2 ori), Harghita, Ialomița (de 
3 ori), Iași, Ilfov (de 2 ori), Maramu
reș (de 2 ori), Mureș (de 2 ori). 
Neamț, Olt (de 2 ori), Prahova, Satu- 
Mare (de 3 ori), Sălaj, Sibiu, Suceava. 
Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, 
Vilcea, Vrancea. în aceeași perioadă, 
în Capitală au avut loc 22 de 'vizite.

în timpul acestora, secretarul gene
ral al partidului a vizitat :

127 unități industriale ; 50 unități 
din agricultură ; 10 cartiere de lo
cuințe ; 15 unități social-culturale și 
de învățămînt ; 21 șantiere ; 4 insti
tute de cercetări științifice ; 6 ex
poziții ; 5 porturi ; podul de la 
Giurgeni-Vadul Oii.

Secretarul general al partidului a 
participat, de asemenea, la : 12 con
sfătuiri de lucru și întîlniri cu orga
nele de partid și ale puterii locale de 
stat, 26 întîlniri cu oamenii muncii, 
mitinguri, adunări populare.

Dacă adăugăm la acestea partici
parea la 21 întîlniri și consfătuiri de 
lucru cu specialiști și lucrători din 
industrie, construcții, transporturi, a- 
gricultură, comerț, cu oameni de ști
ință, artă, cultură, învățămînt etc., 
precum și prezența secretarului gene

Desen de GHEORGHE CALARAȘU

ral al partidului la congrese și ple
nare ale Frontului Unității Socia
liste, Uniunii Generale a Sindicate
lor, Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară si germană, 
Uniunii Arhitecților. Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum, vom 
avea o imagine concretă a preocupă
rii statornice a conducerii partidului 
de a realiza un dialog neîntrerupt cu 
poporul, de a se informa la fața lo
cului asupra realizărilor oamenilor 
muncii, asupra stadiului înfăptuirii 
sarcinilor. Vom avea o imagine e- 
locventă asupra stilului de lucru 
care caracterizează întreaga activi
tate a celui ce in fruntea partidului 
și statului iși pune cu pasiune revo
luționară munca, energia, înaltele 
calități in slujba poporului, victoriei 
socialismului in România.

Devenite o metodă curentă de lu
cru, principiu al conducerii trebu
rilor statului și partidului, vizitele și 
întilnirile cu oamenii muncii, a căror 
frecvență reiese și din relatarea de 
mai sus, atestă însemnătatea deosebi
tă pe care o dau conducerea partidu
lui, secretarul său general, legăturilor 
nemijlocite cu populația, consultării 
la fața locului asupra soluționării 
problemelor economice și sociale. 
Asemeni secretarului general al par
tidului, ceilalți conducători de partid 
și de stat merg în mod curent în 
întreprinderi industriale și agrare, 
se intilnesc cu colectivele de oameni 
ai muncii, participă la adunări ale 
organizațiilor de partid, ale oameni
lor muncii, se consultă cu oamenii 
în vederea adoptării celor mai bune 
măsuri, a soluțiilor celor mai po
trivite pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor din domeniul eco
nomic sau al vieții spirituale.

ntre conducători și popor s-a 
I statornicit, cu deosebire în

ultimul deceniu, un dialog 
viu, permanent, creator. Ce 
poate fi mai elocvent pen
tru o țară a unei democrații 

autentice ca această prezență a 
conducătorilor in mijlocul poporului? 
Și nu este vorba de o prezență în- 
tîmplătoare, dictată de împrejurări 
anume, ci de convingerea adîncă. 
ușor identificabilă in activitatea 
partidului nostru, că forța și înțelep
ciunea unor decizii și măsuri cu im
plicații în viața țării își află rădăci
nile în cunoașterea vieții și muncii 
poporului, a realizărilor lui, a pre
ocupărilor. precum și a greutăților pe 
care le are de depășit. Expresia care 
definește aceste întîlniri ale con
ducătorului partidului, cu oamenii 
muncii a devenit și ea familiară — 
vizite de lucru. Și sînt într-adevăr 
de lucru : pe de o parte prin mă
surile ce se stabilesc la fața locului, 
prin indicațiile ce se dau ; pe de 
alta, prin aceea că în faptele con
crete, în problemele cu care sînt 
confruntate unele întreprinderi, unele 
colective se află premisele, sugestiile 
abordării unor aspecte de interes ge
neral pentru viața economică sau 
socială a țării, ale unor orientări 
realiste și de perspectivă.

„...Ca întregul popor, urmăresc cu 
dragoste și admirație activitatea rod
nică, neobosită pe care o desfășurat! 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
pentru binele României socialiste.

Aproape că n-aș putea spune unde 
locuiți : cind sinteți in Ialomița, cind 
la Brașov, cind la Sibiu, sau in altă 
parte". Cu aplauze prelungite au 
salutat participanții la consfătuirea 
de lucru a cadrelor de bază din a- 
gricultură și a activului de partid 
din județul Ialomița aceste cuvinte 
simple, pornite din inimă, rostit® de 
Petre Alexandru, președintele C.A.P. 
din Dragoș Vodă ; ele exprimau pro
priile lor gînduri și sentimente.

Iată de ce imaginile fotografice, 
reportajele filmate ale acestor vizite 
Înfățișează oameni care-1 întîmpină 
cu încredere pe secretarul general al 
partidului, pe ceilalți conducători. 
Pentru că fiecare vede in aceste 
vizite semnele preocupării statornice 
de a apropia cit mai repede ziua de 
mîine de cea de azi. de a parcurge 
rapid etapele ce duc către un nivel 
de civilizație și bunăstare pe măsu
ra talentului și hărniciei poporului 
nostru.

încrederea, voința de a acționa 
mai eficient, efortul colectiv de a va
lorifica plenar disponibilitățile umane 
și materiale sînt consecințele de 
mare importantă ale acestui dialog 
democratic, purtat cu o consecvență 
ce mărturisește marea răspundere 
față de popor, față de viitorul său.

„Nu există in județul nostru vreun 
obiectiv industrial important la a că
rui amplasare, construcție și punere 
în funcțiune- tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să nu fi participat perso
nal — ne declară tovarășul Gheor- 
ghe Năstase, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R. A 
fost alături de noi și la bine și la 
greu, dar mai mult la greu.

De cite ori vine la noi ne În
deamnă să vorbim deschis, să ridi
căm orice probleme. De la fiecare 
dintre aceste întîlniri cu conducăto
rul partidului avem de învățat, pen
tru că în modul său de lucru ni se 
dezvăluie un fel original de a 
gîndi, îndrăzneț, realist, o concepție 
modernă, revoluționară, comunistă 
asupra conducerii, în care rezo' va- 
rea problemelor prezente se îmbină 
cu prefigurarea viitorului".

cționînd cu perseverență In 
vederea adîncirii democra
ției socialiste, incetățenirii la 
toate nivelurile a receptivi
tății față de cuvîntul mase
lor, adresînd chemări vibran

te pentru promovarea gîndirii vii, 
conducerea partidului oferă ea în
săși un viu exemplu prin atenția pe 
care o acordă părerilor, sugestiilor 
și propunerilor celor mai largi cate
gorii de cetățeni.

„în cursul vizitei făcute la noi, 
tovarășul Ceaușescu tocmai trecea 
prin atelierul de modelărie — ne 
spune controlorul de calitate Con
stantin Vasilache, de la uzina de uti
laj chimic din Făgăraș — cînd deo
dată s-a oprit la modelul de polies- 
teri armat cu fibre de sticlă, o ino
vație de-a mea. Cu deosebit interes 
mi-a cerut explicații asupra avanta
jelor noului model Recomandarea 
pe care a făcut-o atunci, ca inovația 
să fie larg și cit- mai repede extinsă, 
a prins viață în uzină. Atenția pe 
care conducătorul partidului a acor
dat-o strădaniilor mele, un munci
tor, mă stimulează în efortul de a 
nu precupeți nimic pentru promova
rea noului in producție". .

„în urma repetatelor vizite ale (to-, 
varășului Nicolae Ceaușescu în 
uzina noastră, dînsul cunoaște uzina 
ca oricare dintre noi — ne declară 
maistrul Tudor Moise de la Uzinele 
„23 August" din Capitală.

Ca să arăt cu cită înțelegere Iși 
pune la Inimă problemele ce ne fră- 
mintă, voi aminti că la recenta adu
nare generală a reprezentanților sa- 
lariaților din uzină, între altele, am 
propus să se studieze posibilitatea 
înființării, în centrul platformei in
dustriale, a unui spital și a unei poli
clinici, necesare atit. muncitorilor 
uzinei „23 August", cît și celor din 
întreprinderile învecinate, O aseme
nea prevedere nu fusese însă inclusă 
în proiectul contractului colectiv. 
Tocmai cirtd îmi spuneam că și de 
această dată propunerea va fi trans? 
ferată pentru anul următor, a inter
venit tovarășul Ceaușescu : «Am și 
eu o propunere. Să se includă în 
noul contract colectiv și construirea 
unui spital pentru salariații uzinei 
și a unei creșe pentru copiii lor. așa 
cum s-a formulat această cerere în 
adunare». Ce să mai spun 1 M-am 
simțit mai tînăr decit în urmă cu 
35 de ani, cînd am pășit pentru 
prima dată pe poarta acestei uzine".

Fiecare dintre cei care au avut 
bucuria să se întîlnească cu tovară
șul Ceaușescu. cu alți conducători de 
partid a ținut să sublinieze modul 
deschis, tovărășesc, constructiv, în 
care se desfășoară acest dialog viu.

„Am încercat puternic și direct 
sentimentul consultării partidului cu 
masele, atunci cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a poposit — în ianuarie 
anul acesta — în uzina noastră — ne 
spune Toma Dobre, maistru meca
nic, președintele comitetului sindica
tului dh la uzina „Neptun" din Cîm- 
pina. L-am simțit cu toții foarte 
aproape pentru că, el. secretarul ge
neral al partidului, nu a descins di
rect în biroul directorului. A venit 
și a vorbit mai întîi cu noi, cei de la 
strung, de la freză. Voia să cunoască 
situația uzinei de la sursă.

Tovarășul Ceaușescu a ascultat cu 
atenție mai întîi pe muncitorul de 
înaltă calificare Ion Boboleanu., 
„Aveți o mare experiență, cum spui, 
în construcția de reductoare. De ce 
nu folosiți experiența aceasta să fa
ceți nu 13 000 de reductoare, ci 
45—50 000 ? Să putem livra chiar la 
export". Și s-a adresat directorului : 
„S-ar putea pînă in 1975 să aveți o 
asemenea producție ?“

Directorul nostru a arătat și posi
bilitățile de creștere a producției, dar 
și nevoile stringente de dezvoltare a 
unor sectoare și ateliere. Vă spun sin
cer că mi-a plăcut acest fel de acti
vitate „pe concret" și m-am gindit — 
o spun acum — ce bine ar fi dacă tot 
mai multi conducători, miniștri, di
rectori generali, secretari de partid, 
ar proceda așa. Ce pildă mai vie 
poate exista ?! Mi-a plăcut și faptul 
că el, conducătorul partidului — pu
tea s-o facă ! — nu a dat verdicte. A 
trecut prin toate secțiile uzinei, a mai 
ascultat și alte păreri, s-a mai sfătuit 
și cu ceilalți conducători veniți cu el. 
La ieșire s-a oprit îh fața unei clă
diri dărăpănate, rămase de pe vremea 
patronului, a privit-o și in fața tutu
ror a spus : „în locul acesta să con- 
struiți sculăria de care aveți nevoie, 
un laborator pentru analize și cerce
tări și, zic eu, un grup social. Mun
citorii au nevoie și de așa ceva.-".

Aurel BARĂNGA
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Cincizeci de drapele la cununa țării 
Flutură departe pîn-la zarea zării 
Și vorbesc de lupte și vorbesc de viață 
De Partidul care drumul ne învață 
Despre Omul, liber, ce înalță schele, 
La cununa țării, cincizeci de drapele!

Cincizeci de stindarde la cununa țării, 
Steaguri roșii-aprinse, ca cincizeci de sori, 
Scumpă diademă mîndrei sărbători 
Flutură departe, pîn-la zarea zării!

Și în fiecare e înscrisă-o luptă 
Cîștigată crîncen în trecutul greu, 
Stemă de izbîndă, din lumină ruptă, 
Tu mi-ai dat lumină și pe drumul meu I

Cincizeci de drapele la cununa țării,
Cincizeci de stindarde, flamuri de victorie. 
Au înscris prin vreme file de Istorie 
Țării temelie, pisc și brîu și zid, 
Flutură departe, pîn-la zarea zării, 
Cincizeci de drapele, roșii, de Partid 1

Aurel BUTNARU

CU INIMA 
Șl G1NDUL 

Rostesc partid cu inima, cu gîndul
Și-ndată cresc în mine noi puteri, 
Așa cum pomii se cuprind de muguri 
Cînd bat ploi calde, vînt de primăveri.

Rostesc partid cu inima, cu gîndul
Și sui o treaptă nouă, încă una.
Așa cum valuri mari de aur cresc 
Cînd printre stele drum își taie luna.

Rostesc partid cu inima, cu gîndul
Și ochii se deschid spre bucurie, 
Așa cum florile-și desfac corola 
Cînd, în amurg, răcoarea le îmbie.

Rostesc partid cu inima, cu gîndul 
Și-atunci mi-i brațul încercat mai tare, 
Așa cum fluviile se-mplinesc 
Cînd sar din munți sonorele izvoare.

Rostesc partid cu inima, cu gîndul 
Incredințîndu-i gîndul, viața toată, 
Așa cum soarelui pămîntul i se-nclină 
Cind zorii în rotire se arată.

Rostim : Partidul Comunist Român
Necontenit urmîndu-i ideile, chemarea, 
Așa cum fluviile au același sens 
De cînd în vuiet clar le-adună marea !

\______________________ j
Acest fel de legătură cu masele, 

acest fel de a rezolva lucrurile face 
ca oamenii să aibă o și mai mare 
încredere în partid, să muncească cu 
și mai mult elan pentru realizarea 
politicii lui. Pentru că politica lui 
este stabilită împreună cu oamenii 
chiar la locul unde ei muncesc.

„Eram în cîmp, cu oamenii, la în
treținerea culturilor, ne relatează 
tehniciană Ștefania lonescu, preșe
dinta C.A.P. Putineiu, din județul 
Teleorman. Scurtul popas pe căre 
tovarășul Ceaușescu l-a făcut acolo, 
între noi, discuțiile deschise, felul în 
care s-a interesat de mersul lucră- 
rilor'agricole, atenția cu care ne-a 
ascultat au dat parcă mai multă lu
mină acelei zile. M-a întrebat dacă 
sînt zgîrcită, ca președintă, cu chel
tuirea normelor la prașila porumbu
lui. Pe moment n-am știut ce să 
răspund. Prășisem pentru a doua 
oară porumbul, buruiană nu prea 
era în -cultură, oamenii munceau 
bine. Ce era să răspund ? L-am pri
vit pe primul secretar al județului. 
Tovarășul Ceaușescu m-a văzut și a 
zîmbit cu înțelegere. Mi-a spus apoi 
că tot noi, cei din Putineiu, știm cel 
mai bine cînd și cite prașile trebuie 
să dăm porumbului pentru a obține 
o recoltă bună. Nu ne-am zgîrcit 
nici la a treia prașilă la aproape 
toate cele 1 300 hectare de porumb, 
în toamnă am cules cu 450 kg mai 
mult de pe fiecare hectar, față de 
planul de 3 000 kg. Astfel am ajuns 
ca la sfirșitul anului trecut să vin
dem statului nu 800 tone de porumb, 
cît aveam contractat, ci 2 250 tone.

Ce-aș putea spune altceva decit 
că toate astea ne fac pe mine, pe 
toți consătenii mei să privim cu în
credere partidul, pe conducătorii 
lui".

„Pentru mine, un fost argat, nu a 
fost ușor să învăț arta de a conduce 
o unitate mare cum este a 
noastră — ne spune Eroul Muncii 
Socialiste Emeric Szabo, directorul 
I.A.S. Valea lui Mihai din județul 
Bihor. Dar partidul ne-a îndemnat, 
ne-a încurajat, ne-a ajutat să învă
țăm și am învățat. întreprinderea 
noastră a fost vizitată de tovarășul 
Ceaușescu de trei ori. De fiecare 
dată s-a interesat de munca noastră.

de condițiile de viață ale lucrătorilor 
și mecanizatorilor, iar noi i-am ra
portat succesele obținute și am vor
bit de greutățile pe care le aveam. 
După părerea mea, contactul perma
nent între partid și masele largi de 
oameni ai muncii are o însemnătate 
deosebită — atit pentru partid, cit și 
pentru popor. Conducerea partidului 
ia cunoștință la fața locului, pe viu, 
despre ceea ce se întîmplă în țara 
noastră și de aceea adoptă întotdea
una măsurile cele mai juste, iar pa 
de altă parte poporul primește din 
partea partidului, a conducătorilor 
lui, sfaturi și indicații prețioase".

n alt episod semnificativ : la 
începutul lunii iunie a anu
lui 1969, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o întilnire 
la Mangalia Nord cu un grup 
de președinți din cooperative

le agricole de producție din județul 
Constanta. Aceștia au relevat roa
dele primelor acțiuni intercoopera- 
tiste inițiate pe atunci.

„Sesizînd noul — își amintește 
despre întîlnirea de la Mangalia 
Nord Eroul Muncii Socialiste Nico
lae Hudițeanu, președintele C.A.P. 
Comana — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stăruit să ne cunoască 
părerea, să afle cît mai multe despre 
modul de organizare al acestei coo
perări, despre avantajele care decurg 
de aici, pentru fiecare unitate. S-au 
discutat, pe o față și pe alta, toate 
aspectele acestei probleme. Ne-a 
spus atunci : „Această formă de coo
perare dă rezultate bune și ar trebui 
să fie extinsă. Ea are un mare vii
tor". în răstimpul care a trecut, ex
periența noastră a fost îmbogățită, 
s-a generalizat. Ce satisfacție mai 
mare poți avea decit aceea de a ve
dea că o inițiativă, un început de 
experiență, bobul acesta prețios la 
care ai contribuit, rodește acum prin 
măsurile luate de partid In întreaga 
țară".

„Alături de popor, la bine și la 
greu". Astfel ar putea fi definită ati
tudinea celor învestiți de popor să-1 
conducă pe drumul către destinul 
său socialist. Va rămîne multă vre
me în memoria oamenilor prezența 
conducătorilor partidului în mijlocul 
lor în timpul grelei încleștări cu ur
gia apelor din primăvara anului tre
cut.

„Mă aflam, ca și multi alți sinis- 
trați, în dispensarul de urgență creat 
în acele zile — ne relatează Maria 
Marcu, repansatoare la fabrica „Mon
diala" din Șatu-Mare. Acolo ne-a gă
sit tovarășul Ceaușescu. Pe mine m-a 
întrebat cum am fost salvați, ce ne-a 
mai rămas ? Ne-a strîns mina și ne-a 
asigurat că în scurt timp o să ne 
bucurăm din nou de căldura căminu
lui. Cu toții ne-am dat seama că în 
momentele grele nu sîntem singuri, 
că vom putea depăși greutățile din 
fabrică, de acasă, și totul o să fie iar 
ca mai înainte. Ca alte mii de sinis- 
trați ce s-au mutat în case noi. și 
familia mea locuiește acum într-unul 
din noile apartamente din cartierul 
Someș. Bucurîndu-ne din nou de 
căldura căminului nu uităm nici
odată căldura acelei «tringeri de 
mînă...*.

Un moment greu... Dar iată și o 
altă mărturisire, care vorbește des
pre un moment de bucurie și feri
cire.

Z
iua de 13 iulie 1969 este un 
moment de neuitat din viața 
mea și a soției, ne spunea 
Gheorghe Gheța, muncitor la 
ferma de vaci din Satu-Lung 
a I.A.S. Maramureș. Trecuse

ră doar citeva minute de la oficierea: 
căsătoriei noastre. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căre era întf-o vizită în 
județul nostru, a coborît din mașină;' 
s-a apropiat de grupul vesel al nun
tașilor și ne-a îmbrățișat părintește. 
Ducîndu-ne de braț spre casa părin
ților mei. ne-a spus : „Ce frumoși și 
tineri sinteți. Ce copii frumoși veți 
avea !“ A închinat cu noi și cu invi
tații la nuntă un pahar de țuică ma
ramureșeană. a gustat din bucatele 
noastre. Așa cum i-am cunoscut a- 
tunci, tovarășul Ceaușescu este un 
conducător a cșrui omenie este greu 
s-o redai în citeva cuvinte".

. Cum se poate realiza conectarea 
noastră, a tuturora, la inepuizabila 
sursă de energie, la marea densitate 
de idei novatoare, la credința pro
fundă în om pe care le personifică 
conducerea partidului, secretarul său 
general ?

Vom recurge la citeva idei formu
late. în acest sens, de tovarășul 
Gheorghe Năstase.

„Actul cel mai responsabil, pentru 
fiecare dintre noi, nu este și nu poa
te fi altul decit acela de a face din 
modul de a gîndi și a acționa al 
partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — omul care personifică 
năzuințele de progres ale întregului 
popor — propriul nostru mod de gîn- 
dire și de acțiune, un model de 
conduită personală".

Dialogul continuu și fertil cu cele 
mai largi mase de oameni ai mun
cii — această metodă statornică de 
lucru care caracterizează întreaga ac
tivitate a conducerii partidului — 
devine în tot mai amplă măsură o 
coordonată definitorie a întregii noas
tre vieți politice, a întregului nostim 
climat social, un stil generalizat de 
muncă al organelor și organizațiilor 
de partid, al organizațiilor de masă 
și obștești, un criteriu fundamental 
de apreciere a calității și eficienței 
muncii aparatului economic și de stat. 
Este una dintre cele mai elocvente 
forme ale legăturii indestructibile 
dintre partid și mase, un catalizator 
dinamic al unității de nezdruncinat 
a intregului nostru popor in jurul 
stegarului invincibil al aspirațiilor și 
intereselor sale esențiale — Partidul 
Comunist Român.

Am cuprins în aceste pagini doar citeva dintre mâr- f 
turiile de prețuire, de dragoste șl atașament pe care 
poporul le tace Partidului Comunist Roman cu prilejul 
glorioasei sale aniversări. Doar citeva. Dar ele sînt ex
presia sentimentelor de care este animat întregul nostru 
popor care și-a identificat năzuințele cele mai fierbinți, 
idealurile cele mai înălfătoare cu nobila cauză a parti
dului. »Poporul romăn vede în partidul său comunist pe 
făuritorul destinelor sale, pe cel care îl duce neabătut 
spre zarea de lumină a viitorului. Este așa pentru că 
din prima zi partidul a proclamat suprema sa mîndrie : 
aceea de a fi slujitor credincios al poporului ; pentru că 
în toate actele sale, prin tot ceea ce a înfăptuit el a do
vedit că interesele națiunii sînt supremul său coman
dament.

Iată de ce astăzi. Ia aniversarea de o jumătate de 
veac, poporul român proclamă solemn și cu îndreptă
țirea realității l PARTIDUL SÎNTEM NOI I

Reportaj-anchetd de Victor BIRIADEANU, George-Radu CHIROVIC1, 
Nicolae DRAGOȘ, Constantin MORARU, llie TANASACHE, redactori 
și corespondenți ai „Scînteii"
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CINCI DECENII DE LUPTĂ IN SLUJBA INTERESELOR 
POPORULUI MUNCITOR, A CAUZEI SOCIALISMULUI

Poporul român aniversează la 
8 mai o jumătate de veac de Ia 
crearea Partidului Comunist Ro
mân — continuatorul celor mai 
înaintate tradiții de luptă ale ma
selor populare pentru libertate so
cială și națională, pentru o viață 
mai bună și independența patriei, 
detașamentul de avangardă al cla
sei muncitoare, forța politică con
ducătoare a celor ce muncesc în 
opera de edificare a societății so
cialiste.

Partidul Comunist Român s-a 
născuț ca expresie a cerințelor o- 
biective ale dezvoltării societății 
românești. Cu mai bine de un secol 
în urmă, pe baza creșterii conștiin
ței de clasă a proletariatului din 
România și în strînsă legătură cu 
mișcarea socialistă internațională, 
a luat ființă la noi mișcarea so
cialistă. Ea a parcurs de-a lungul 
cîtorva decenii un proces complex 
de organizare și clarificare sub in
fluența ideilor socialismului știin
țific și a exercitat o profundă in
fluență asupra vieții social-politice 
a țării. în cursul marilor bătălii 
de clasă, desfășurate de masele 
populare, In primul rînd de clasa 
muncitoare, după primul război 
mondial, ca rezultat al necesității 
Istorice de a se crea un partid 
combativ fi revoluționar și sub 
influența exercitată de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, Partidul Socialist din Ro
mânia s-a transformat, în mai 
1921, în partid comunist, pe baza 
marxism-leninismului.

Crearea Partidului Comunist Ro
mân a marcat o treaptă superioară 
tn dezvoltarea mișcării muncito
rești din țara noastră, constituirea 
forței politice revoluționare che
mate să conducă lupta clasei mun
citoare, a oamenilor muncii împo
triva exploatării și asupririi bur- 
ghezo-moșierești, pentru apărarea 
intereselor vitale ale celor ce mun
cesc, pentru scoaterea țării din sta
rea de dependență față de imperia
lismul străin, pentru făurirea so
cialismului în România. Acum, la 
aniversarea a 50 de ani de exis
tență a partidului nostru comunist, 
relevăm cu deosebită satisfacție că 
el a îndreptățit pe deplin speran
țele militanților revoluționari și ale 
maselor populare din țara noastră, 
că și-a îndeplinit cu cinste misi
unea sa. De-a lungul a peste două 
decenii de activitate ilegală, parti
dul comunist, înfruntînd represi
unea sălbatică, teroarea poliție
nească și dînd grele jertfe de sînge, 
a fost sufletul luptelor revoluțio
nare, democratice și antifasciste, a 
slujit cu eroism și devotament 
cauza poporului, a libertății și In
dependenței României, a socialis
mului și comunismului.

Partidul nostru, împreună cu alte 
forțe democratice, a militat împo
triva politicii cercurilor reacționare 
care orientau țara pe drumul pre
gătirii războiului antisovietic, a 
desfășurat o amplă activitate pen
tru dezvoltarea prieteniei cu Uni
unea Sovietică. Datorită politicii 
antinaționale a cercurilor reacțio
nare conducătoare, a mișcării fas
ciste din România, precum și da
torită condițiilor internaționale din 
anii 1938—1940, România a fost în
feudată Germaniei hitleriste și az- 
vlrlită în războiul antisovietic, con
trar voinței poporului român și in
tereselor lui naționale.

Unul din marile merite ale Par
tidului Comunist Român este acela 
de a se fi ridicat din primele zile 
împotriva războiului antisovietic, 
de a fi organizat și condus lupta 
de rezistență a poporului român 
împotriva fascismului și a domina
ției hitleriste, de a fi mobilizat 
toate forțele progresiste, democra
tice și patriotice din țara noastră 
și de a fi înfăptuit actul istoric de 
la 23 August 1944, răstur
narea dictaturii militaro-fascis- 
te și alăturarea României la 
coaliția antihitleristă. Partidul a 
folosit condițiile internaționale fa
vorabile create de victoriile isto
rice asupra armatelor fasciste re
purtate de Uniunea Sovietică — 
care a purtat pe umerii săi greul 
războiului — victorii ce aii însu
flețit lupta de eliberare a poporu
lui român și a celorlalte popoare. 
23 August a deschis poporului ro
mân calea eliberării sociale și na
ționale, a descătușat energia revo
luționară a maselor populare, care, 
sub conducerea comuniștilor, au 
desfășurat ample lupte sociale, au 
înfăptuit revoluția populară, au 
înfrînt reacțiunea burghezo-moșie- 
rească, au cucerit întreaga putere 

^politică în stat și au'trecut la con
struirea socialismului.

Kezultatul fundamental, cel mai 
de seamă al activității revoluțio
nare de cinci decenii a partidului 
nostru comunist îl constituie vic
toria revoluției socialiste, lichida
rea exploatării omului de către 
om și edificarea socialismului — 
orînduirea pentru care au luptat 
și s-au jertfit forțele cele mai 
înaintate ale poporului român, 
orînduire în care oamenii muncii 
liberi, stăpîni pe soarta și roadele 
muncii lor, făuresc progresul ma
terial și cultural al patriei.

Republica Socialistă România 
prezintă astăzi imaginea unui stat 
socialist, în plin avînt economic 
și social, cu o puternică bază in
dustrială, cu o agricultură socia
listă în continuă dezvoltare și mo
dernizare, cu o viață cultural- 
științifică înfloritoare, care asigură 
ridicarea sistematică a gradului de 
civilizație și bunăstare al poporu
lui. în cele două decenii de econo
mie planificată, producția globală 
industrială a țării a sporit într-un 
ritm mediu anual de circa 13 la
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«ută, ajungînd să fie de 17 ori mai 
mare decît în 1938. în prezent, in
dustria românească, contribuind 
cu peste 60 la sută la formarea 
venitului național, constituie fac
torul hotărîtor al dezvoltării între
gii economii naționale, este în sta
re să asigure dezvoltarea ei susți
nută, să stimuleze progresul tehnic 
în toate ramurile producției ma
teriale, să participe larg la 
colaborarea și cooperarea econo
mică pe plan internațional. S-a 
dezvoltat puternic agricultura — 
ramura de bază a economiei 
naționale —, s-a întărit baza ei 
tehnico-materială, a crescut pro
ducția vegetală și animală, satis- 
făcînd de-a lungul anilor necesi
tățile economiei naționale și ce
rințele de consum ale populației.

O deosebită importanță în dez
voltarea patriei noastre au avut-o 
realizarea cu succes și chiar depă
șirea într-o serie de domenii — în 
ciuda calamităților naturale de 
anul trecut — a planului cincinal 
pe anii 1966—1970, care se înscrie 
drept una dintre cele mai rodnice 
perioade în istoria construcției so
cialiste din România.

Ca urmare a dezvoltării econo
mice și sociale a țării, a crescut an 
de an nivelul de trai al oamenilor 
muncii ; in perioada 1950—1970 
salariul real a crescut de 2,7 ori ; 
au sporit în mod asemănător ve
niturile reale ale țărănimii ; s-a 
generalizat sistemul de pensii pen
tru toate categoriile de oameni ai 
muncii; au sporit sumele alocate 
de stat pentru cheltuielile social- 
culturale. Accesul larg al tuturor 
cetățenilor la valorile culturii și 
științei, generalizarea învățămîn- 
tului obligatoriu de 10 ani se re
flectă în faptul că astăzi aproape 
o cincime din populația țării în
vață în școli și facultăți. înfăptui
rea unui vast program de con
strucții de locuințe a permis ca 
numai în ultimii 5 ani să se mute 
în case noi peste două milioane de 
oameni.

în prezent, forțele întregului 
popor sînt concentrate spre înde
plinirea programului stabilit de 
cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român în vederea 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Obiectivele fun
damentale ale acestui program sînt 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
tehnice-materiale a societății, fo
losirea largă în economie a cuceri
rilor științei și tehnicii contempo
rane, perfecționarea relațiilor de 
producție, a vieții sociale și de 
stat, adîncirea democrației, crește
rea bunăstării poporului, ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor. în
făptuirea acestui amplu program 
va determina înaintarea susținută 
a României pe drumul progresului 
și civilizației, apropierea ei de ni
velul statelor avansate din punct 
de vedere economic.

Pe baza Directivelor Congresului 
al X-lea al P.C.R., a fost elaborat 
planul pe anii 1971—1975, care 
prevede indici de creștere a 
producției industriale și agricole, 
precum și sarcini in domeniul ridi
cării nivelului de trai al poporului 
superioare față de cele stabilite de 
congres. în centru se află în «con
tinuare dezvoltarea industriei în
tr-un ritm mediu anual de circa 
12 la sută ; se acordă prioritate ra
murilor legate de promovarea pro
gresului tehnic contemporan — 
electronica și electrotehnica, me
canica fină, mașinile-unelte, pe
trochimia, metalurgia oțelurilor și 
laminatelor speciale. Un obiectiv 
esențial îl constituie ridicarea ni
velului tehnic al producției mate
riale, sporirea productivității mun
cii, reducerea cheltuielilor mate
riale, creșterea calității și compe
titivității produselor.

în scopul dezvoltării intensive a 
agriculturii, în perioada 1971—1975 
se alocă acestei ramuri investiții 
de două ori mai mari decît în cin
cinalul precedent, urmărindu-se a- 
sigurarea mecanizării complexe a 
lucrărilor agricole, ridicarea gra
dului de chimizare a producției, în
făptuirea sarcinilor stabilite prin 
programele naționale privind ame
najările funciare, extinderea su
prafețelor irigate și dezvoltarea 
zootehniei, introducerea cuceririlor 
științei în agricultură.

O atenție deosebită se acordă re
partizării judicioase a forțelor de 
producție pe teritoriul țării în ve
derea valorificării tot mai largi a 
resurselor materiale, și umane, a 
înfloririi tuturor zonelor, a orașelor 
și satelor patriei.

Cincinalul 1971—1975 va marca 
un nou pas înainte în înfăptuirea 
țelului suprem al politicii parti
dului — satisfacerea cerințelor ma
teriale și spirituale ale tuturor ce
lor ce muncesc. în această 
perioadă, salariul real va creș
te cu 20 la sută, iar veni
turile reale ale țărănimii cu 30 la 
sută. O atenție deosebită se acordă 
familiilor cu venituri mici ; astfel, 
salariul minim, care a fost în 1965 
de 570 lei, iar în prezent este de 
800 lei, se va ridica în 1975 la 
1 100 lei. S-a introdus un minim 
lunar garantat de venituri pentru 
țăranii cooperatori. Vor fi mărite 
alocațiile de stat pentru copii și 
pensiile. In acest cincinal, din 
fondurile statului și cu credite a- 
cordate de stat, se vor construi 

520 000 apartamente, iar populația 
va construi din fonduri proprii 
încă aproximativ 270 000 de lo
cuințe.

Partidul și statul se preocupă cu 
toată grija de dezvoltarea învăță- 
mîntului, de înflorirea științei, ar
tei, literaturii și culturii, pornind 
de la premisa că socialismul se 
bazează pe cele mai avansate cu
ceriri ale științei și tehnicii, pe 
un înalt nivel de cultură și con
știință al membrilor societății.

Una din preocupările fundamen
tale ale partidului nostru o con
stituie perfecționarea continuă a 
organizării, conducerii și planifi
cării economiei, a activității de 
conducere a întregii vieți sociale, 
în acest sens s-au luat măsuri pen
tru apropierea conducerii de pro
ducție, de unitățile de bază, lăr
girea atribuțiilor unităților econo
mice și organelor locale, eliminarea 
fenomenelor centralismului exce
siv, stimularea inițiativei și întări
rea răspunderii în înfăptuirea ho- 
tăririlor. în munca organelor 
centrale și locale de partid și de 
stat s-au încetățenit ca un sistem 
permanent de lucru consultarea 
maselor, dezbaterea publică prea
labilă a măsurilor de interes vi
tal. a proiectelor de legi și a pla
nurilor de dezvoltare economică și 
socială, a problemelor esențiale 
ale politicii interne și externe. 
S-au lărgit atribuțiile sindicatelor, 
organizațiilor de tineret, coopera
tiste, ale celorlalte organizații de 
masă și obștești ce fac parte din 
Frontul Unității Socialiste.

Partidul nostru înfăptuiește a- 
ceste măsuri în vederea participării 
tot mai largi a muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor la întreaga o- 
peră de construire a socialismului, 
la luarea deciziilor, la conducerea 
și rezolvarea treburilor obștești. Ne 
străduim în acest fel să punem tot 
mai mult în valoare superioritatea 
orînduirii socialiste, a cărei forță 
constă în capacitatea sa de a reali
za cea mai largă democrație, de a 
asigura acea ambianță politică ce 
îngăduie poporului să se manifeste 
efectiv ca stăpîn al țării, sa-și 
spună cuvîntul în tot ceea ce an
gajează prezentul și viitorul său.

în procesul amplelor transfor
mări sociale revoluționare petre
cute în țara noastră s-a afirmat cu 
toată tăria rolul clasei muncitoare 
de forță socială conducătoare, s-a 
închegat alianța ei cu țărănimea, 
care-și aduce contribuția la edifi
carea noii orînduiri, cu intelectua
litatea, care și-a legat destinele de 
cauza socialismului. Un rol im
portant în cimentarea noii socie
tăți l-au jucat rezolvarea de către 
P.C.R. a problemei naționale în 
spiritul marxism-leninismului, în
tărirea prieteniei și frăției între 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare. în întreaga operă 
de construire și dezvoltare a noii 
societăți se întărește unitatea tu
turor forțelor creatoare ale po
porului, ale națiunii socialiste în 
jurul Partidului Comunist Român 
și al politicii sale, unitate ce re
prezintă principalul izvor al forței 
și trăinicie! de nezdruncinat a 
orinduirij noastre socialiste.

Desigur, drumul parcurs de par
tid în cele cinci decenii n-a fost 
deloc neted ; într-o perioadă sau 
alta s-au ivit greutăți, greșeli, ne
ajunsuri; dar ceea ce constituie ca
racteristica dominantă a activității 
partidului nostru este capacitatea 
de a găsi totdeauna, împreună cu 
clasa muncitoare, cu întregul po
por, atît soluțiile, cît și forțele ne
cesare pentru a depăși greutățile 
și a asigura înaintarea ascendentă 
pe drumul socialismului.

Prin întreaga sa activitate. Par
tidul Comunist Român a dovedit că 
nu are țeluri mai înalte, scopuri 
mai nobile decît slujirea devotată 
a clasei muncitoare, a poporului 
din care face parte, a cauzei socia
lismului și comunismului. De a- 
ceea, el a cîștigat un înalt 
prestigiu în fața întregii națiuni, se 
bucură de stima și dragostea 
nemărginite ale muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, fără deose
bire de naționalitate. Politica parti
dului se bazează atît pe cunoaște
rea legilor obiective ale dezvoltării 
societății, a principiilor generale 
ale marxism-leninismului, cît și pe 
luarea în considerație, în toate îm
prejurările, a condițiilor concrete 
din țara noastră, a sarcinilor fie
cărei etape a revoluției și construc
ției socialiste. înfăptuirea rolului 
conducător al partidului, elabora
rea unei politici juste implică o 
profundă cunoaștere a realităților, 
a particularităților concrete, atît 
de diferite de la țară la țară, în 
care se manifestă legile generale. 
De aici, necesitatea abordării crea
toare și curajoase a procesului 
complex de edificare a noii orîn- 
duiri, a noilor probleme pe care le 
ridică schimbările sociale care au 
loc pe arena internațională ca re
zultat al succeselor obținute de 
forțele socialismului, democrației 
și păcii, al intrării în lupta revo
luționară a unor noi forțe sociale 
și politice, precum și al influențe
lor determinate de revoluția teli- 
nico-științifică contemporană.

O dată cu transformările petre
cute în societate, partidul însuși a 
parcurs un amplu proces de prefa
ceri calitative, multilaterale, reflec
tate concludent în creșterea rîndu- 

rilor sale, în influența exercitată 
asupra tuturor categoriilor sociale 
și domeniilor de activitate. Partidul 
Comunist Român numără în pre
zent peste 2 100 000 de membri ; 
peste 70 la sută dintre comuniști 
provin din rîndul muncitorilor și 
țăranilor ; un număr însemnat de 
specialiști, cadre didactice, oameni 
de știință, cultură și artă sînt 
membri ai partidului.

Una din condițiile fundamentale 
ale realizării programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, ale mersului nos
tru înainte este întărirea continuă 
a partidului, perfecționarea rolului 
său conducător în toate sfe
rele activității sociale. Potri
vit acestor cerințe, partidul se 
preocupă de atragerea tuturor co
muniștilor la elaborarea și înfăp
tuirea hotărîrilor, de dezvoltarea 
democrației interne, pune noi exi
gențe față de pregătirea profesio
nală, politică și ideologică a mem
brilor săi, cultivă spiritul critic și 
autocritic, atitudinea combativă 
față de neajunsuri — condiții ho- 
tărîtoare ale sporirii autorității și 
influenței comuniștilor și organi
zațiilor de partid. Totodată, parti
dul desfășoară o vastă activitate 
politico-educativă în rîndul mase
lor, îndreptată spre dezvoltarea a- 
titudinii noi față de muncă și pro
prietatea obștească, încetățenirea 
moralei noi, socialiste, a principii
lor de echitate socială, a concep
ției materialiste despre lume și so
cietate, împotriva rămășițelor ve
chilor concepții și a influențelor 
ideologiei burgheze ; el educă oa
menii muncii, tînăra generație în 
spiritul patriotismului socialist, al 
participării active la întreaga ope
ră de edificare a noii orînduiri și 
dezvoltă sentimentele de solidari
tate internaționalistă cu toate for
țele care luptă pentru libertate, de
mocrație, independență națională, 
progres, pace și socialism.

O dată cu activitatea pentru 
construirea cu succes a socialismu
lui, partidul comunist, Republica 
Socialistă România se manifestă 
activ pe arena internațională, își 
aduc contribuția la lupta împotri
va imperialismului, la soluționarea 
problemelor vieții internaționale, 
la dezvoltarea relațiilor de coope
rare și înțelegere între state, la 
apărarea păcii în lume.

în centrul politicii externe a Re
publicii Socialiste România se află 
prietenia, colaborarea și alianța cu 
toate țările socialiste, dezvoltarea 
relațiilor economice, politice, teh- 
nico-științifice, militare, diploma
tice, atît cu țările membre ale 
C.A.E.R. și ale Tratatului de la 
Varșovia, cît și cu toate celelalte 
țări socialiste. Relațiile de tip nou 
dintre țările socialiste, relații de 
colaborare liber consimțită și în
trajutorare tovărășească în vederea 
construirii socialismului și comu
nismului, sînt menite să stimuleze 
progresul lor rapid, înflorirea și 
prosperitatea fiecărei națiuni socia
liste, dezvoltarea și afirmarea fie
cărui stat socialist, liber și suve
ran, sînt menite să contribuie la 
unitatea și coeziunea tuturor ță
rilor sistemului mondial socialist.

în acest context doresc să relev 
cu satisfacție că între poporul ro
mân și popoarele sovietice, între 
România și Uniunea Sovietică, în
tre Partidul Comunist Român și 
P.C.U.S. se dezvoltă pe multiple 
planuri relații prietenești de cola
borare. Aceste relații au vechi 
tradiții în trecutul istoric, în legă
turile internaționaliste dintre miș
carea muncitorească și socialistă 
din România și cea din Rusia, în 
solidaritatea activă a poporului 
muncitor cu Revoluția din Octom
brie, inclusiv participarea cu arma 
în mînă la lupta pentru apărarea 
tînărului stat sovietic, legături că
rora, la timpul respectiv, Lenin 
le-a dat o înaltă apreciere. Ducînd 
mai departe aceste prețioase tra
diții, comuniștii au militat con
secvent pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Uniunea 
Sovietică in spiritul prieteniei și 
bunei vecinătăți.

Vor rămîne pentru totdeauna în 
istorie faptele de arme ale ostași
lor români și ostașilor sovietici, 
care după 23 August 1944 au lup
tat împreună pentru eliberarea în
tregului teritoriu al României și, 
apoi, dincolo de hotarele țării, pînă 
la înfringerea deplină a Germa
niei hitleriste.

în anii construcției socialiste, 
prietenia și alianța cu Uniunea So
vietică au devenit o trăsătură ca
racteristică, constantă, a politicii 
de stat, au căpătat un conținut 
nou, generat de faptul că ambele 
țări construiesc noua orînduire so
cială. Posibilități largi pentru evo
luția ascendentă a relațiilor româ- 
no-sovietice a deschis Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între cele două țări, în
cheiat anul trecut.

Comuniștii, întregul nostru popor 
se bucură din toată inima de rea
lizările remarcabile ale popoarelor 
sovietice în opera de construire a 
comunismului. «Reușita recentelor 
experiențe ale cosmonauților sovie
tici, succesele în explorarea Cosmo
sului reprezintă expresia vie a ni
velului înalt pe care l-au atins in
dustria, știința, tehnica sovietică. E - 
xistența Uniunii Sovietice, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor, 

succesele de seamă obținute în toa
te domeniile, imensul său potențial 
economic, material, uman joacă un 
rol de cea mai mare însemnătate în 
întărirea forței sistemului mondial 
socialist, a influenței socialismu
lui în lume. în lupta pentru apă
rarea securității și păcii interna
ționale. Psrticipînd recent la cel 
de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S., am avut bucuria să con
stat și cu acest prilej marile rea
lizări ale Uniunii Sovietice, pre
cum și să iau cunoștință de pro
gramul de dezvoltare a economiei, 
științei și culturii, de ridicare a 
nivelului de trai al poporului, pro
gram însuflețitor, a cărui înfăptuire 
va marca o puternică înaintare a 
Țării Sovietice pe drumul comu
nismului. întîlnirile pe care le-am 
avut cu acest prilej cu oamenii 
sovietici, vizitele făcute în între
prinderi, institute de cercetări 
științifice și de cultură la Mos
cova și Baku au prilejuit noi și 
puternice manifestări ale prieteniei 
frățești dintre popoarele noastre, 
îmi este deosebit de plăcut ca, 
prin intermediul ziarului „Pravda", 
să adresez popoarelor sovietice, 
partidului lor comunist, caldele 
urări prietenești ale comuniștilor 
români, ale întregului nostru po
por de a înfăptui cu succes obiec
tivele stabilite de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. în opera mă
reață de construire a comunismu
lui.

Cu convingerea că există toate 
premisele pentru întărirea con
tinuă a prieteniei româno-sovietice, 
partidul și statul nostru vor mili
ta și în viitor în vederea dezvol
tării multilaterale a colaborării to
vărășești între România și U.R.S.S., 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor noastre, intere
selor generale ale cauzei socialis
mului și păcii.

în spiritul bogatelor tradiții in
ternaționaliste ale clasei noastre 
muncitoare, Partidul Comunist Ro
mân — detașament activ al miș
cării comuniste și muncitorești — 
intensifică relațiile de solidaritate 
și colaborare cu toate partidele co
muniste și muncitorești din întrea
ga lume, cu mișcările de eliberare 
națională, cu alte organizații de
mocratice, progresiste, antiimperia- 
liste. Prin aceasta, Partidul Co
munist Român își aduce contribu
ția la cauza restabilirii și întăririi 
unității mișcării comuniste și mun
citorești pe baza marxism-leninis
mului, internaționalismului prole
tar, egalității între partide, a res
pectării dreptului fiecăruia de a-și 
elabora de sine stătător politica in
ternă și externă, la întărirea soli
darității de luptă a tuturor forțe
lor care se pronunță împotriva im
perialismului, pentru pace și pro
gres social.

Călăuzindu-se de cerințele apro
pierii și înțelegerii între popoare, 
ale participării active la schimbu
rile internaționale de bunuri ma
teriale și spirituale, țara noastră 
dezvoltă colaborarea, cu toate sta
tele lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială. La baza relațiilor sale 
cu toate țările, România așează 
principiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc.

România acordă un loc deosebit 
relațiilor cu țările care și-au cu
cerit nu de mult independența, 
sprijină efortul acestora pentru 
dezvoltarea economică și socială 
pe drumul progresului, pentru a- 
părarea și consolidarea suverani
tății naționale, în lupta împotriva 
imperialismului, a colonialismului 
și neocolonialismului.

Ca stat socialist, România mili
tează cu fermitate împotriva poli
ticii imperialiste de dominație, dic
tat și agresiune, a politicii de forță, 
împotriva oricărui fel de presiuni 
și înrobire, de amestec în treburile 
interne ale statelor. Țara noastră 
este deplin solidară și sprijină 
cauza dreaptă a poporului vietna
mez, a celorlalte popoare din In
dochina, consideră necesar să se 
pună capăt agresiunii, să fie re
trase toate trupele S.U.A. și să se 
respecte dreptul popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure calea dezvoltării ; ea 
se pronunță pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate, pentru stingerea foca
relor de încordare și soluționarea 
problemelor internaționale litigi
oase pe cale pașnică.

Considerînd înfăptuirea securită
ții în Europa ca una din problemele 
majore ale vieții internaționale, 
România dezvoltă colaborarea pe 
multiple planuri cu celelalte state 
ale continentului, se pronunță pen
tru normalizarea relațiilor inter- 
europene, pentru trecerea la orga
nizarea de întîlniri multilaterale în 
vederea pregătirii conferinței ge- 
neral-europene, cu participarea tu
turor statelor interesate.

La această glorioasă aniversare, 
Partidul Comunist Român, clasa 
muncitoare, întregul nostru popor 
își afirmă hotărîrea nestrămutată 
de a face totul pentru înfăptuirea 
programului de dezvoltare econo
mică și socială a României socia
liste, pentru ridicarea ei pe noi 
culmi de civilizație și progres, de 
a acționa împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu alte țări iubi
toare de pace, cu toate forțele pro
gresiste și antiimperialiste, pentru 
asigurarea unui climat de destin
dere și colaborare internațională, 
pentru triumful nobilelor idealuri 
ale socialismului, comunismului și 
păcii.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
SEMICENTENARULUI 

PARTIDULUI
• EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ DE ARTĂ 
PLASTICĂ A ARTIȘTILOR AMATORI
• CONCERT FESTIV • APARIȚIA 
UNOR NOI VOLUME OMAGIALE

în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii a avut loc, joi după-amiază, ver
nisajul celei de-a Vl-a Expoziții re
publicane de artă plastică a artiștilor 
amatori, organizată sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunii Generale a Sindi
catelor din România și Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist.

Actuala ediție a acestei tradiționale 
manifestări, care reunește cele mai 
reușite creații ale artiștilor amatori, 
este dedicată semicentenarului Par
tidului Comunist Român. Rod al dra
gostei pentru frumos și al inepuiza
bilelor aptitudini creatoare, cele 400 
de lucrări de pictură, sculptură, gra
fică, artă decorativă aplicată sînt in
spirate din lupta și activitatea parti
dului, în sugestive imagini sînt, de 
asemenea. înfățișate marile realizări 
obținute de poporul nostru sub con
ducerea partidului în opera de edi
ficare a socialismului frumusețile 
mereu sporite ale patriei. Autorii 
exponatelor sînt oameni de diferite 
vîrste și profesii : muncitori și ță
rani cooperatori, ingineri și tehni
cieni, medici, funcționari, profesori 
și elevi.

La vernisaj au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai conducerii 
Uniunij Artiștilor Plastici, pictori și 
critici de artă, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public. Cu
vîntul inaugural a fost rostit de Ion 
Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A.

Sub egida Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă România, joi 
seara a avut loc la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. din Capitală o seară li
terară închinată celei de-a 50-a ani
versări a Partidului Comunist Ro
mân.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Laurențiu Fulga, vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, au citit din 
operele lor scriitorii Gheorghi Kon
stantinov și Kliment Țacev (Bulga
ria). Miroslava Tomanova (Ceho
slovacia), Max Zimmering și Werner 
Eggerath (R. D. Germană). Cedo 
Jakimovski (Iugoslavia), Zofia Bys- 
trziscka și Marian Piechal (Polonia), 
Păkolicz Istvân, Toth Endre și F61- 
des Peter (Ungaria), Eduardas Me- 
jelaitis (Uniunea Sovietică), care se 
află in țara noastră, la invitația 
Uniunii Scriitorilor, precum și Al. 
Andrițoiu. Mihai Be'niuc. Niha Cas- 
sian,'Ștefan Augustin Doinaș, Geo 
Dumitrescu, Ion Horea, Alfred Ritt
ner.

Lectura traducerilor a fost făcută 
de actorii Elena Sereda și Dinu Ian- 
culescu.

Formațiile muzicale ale Radiotele- 
viziunii au susținut ieri seară un 
concert festiv de muzică românească 
consacrat semicentenarului Partidului 
Comunist Român. Programul a cu
prins lucrări ale compozitorilor Radu 
Paladi. Gheorghe Dumitrescu, Cornel 
Țăranu, Mihail Andricu dedicate ma
rii aniversări, ca și unele creații re
prezentative scrise in ultimii ani de 
Theodor Grigoriu și Dumitru Bughici.

Și-au dat concursul Orchestra sim
fonică, Orchestra de studio, Corul 
mixt și Corul de copii ale Radiotele- 
viziunii. Dirijori : Iosif Conta și Ca
rol Litvin. Dirijorii corurilor : Aurel 
Grigoraș și Elena Vicicâ. Soliști : 
Dionisie Konya și Ion Stoian.

Cu prilejul semicentenarului Parti
dului Comunist Român, joi seara a 
avut loc, în aula Universității din 
București, o adunare festivă la care 
au participat membrii corpului di
dactic, studenți, personalul tehnic și 
administrativ al acestei importante 
instituții de învățămint superior.

La adunare a luat cuvîntul prof. dr. 
doc. Jean Livescu, rectorul Universi
tății, care a relevat mărețele cuceriri 
revoluționare ale poporului nostru 
obținute sub conducerea partidului, 
precum și succesele deosebite obți
nute în activitatea didactică, științi
fică și educativă.

Intr-o atmosferă entuziastă, a fost 
adresată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
în care se spune printre altele : 
Ne exprimăm și cu acest prilej 
profundul devotament față de partid, 
față de dumneavoastră, tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, iubit conducător, 
angajîndu-ne să contribuim cu toate 
torțele la dezvoltarea învățămîntu- 
lui din țara noastră, la educarea ti
nerei generații în spiritul tradițiilor 
glorioase ale Partidului Comunist 
Român.

în aula Academiei Republicii So
cialiste România din Capitală au în
ceput, joi dimineața, lucrările se
siunii anuale de comunicări tehnico- 
științifice a Institutului de cercetări 
și proiectări de echipament termo- 
energetic al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini consacrată 
aniversării a 50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român.

Timp de trei zile, pe secții de spe
cialitate, vor fi prezentate 120 de co
municări din domeniile : mașini elec
trice mari, generatoare magneto- 
hidrodinamice, electroenergetică și 
energetică industrială, automatică și 
informatică, turbine,, ventilatoare și 
pompe, cazane, arzătoare și instalații

ZILELE FILMULUI ROMÂNESC
Joi s-au încheiat „Zilele filmului 

românesc", manifestare organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, in întîmpinarea semicen
tenarului Partidului Comunist Ro
mân. Timp de cinci zile, pe ecranul 
cinematografului „Patria" din Capi
tală au fost prezentate, in premieră, 
o serie de filme artistice și docu
mentare inspirate din lupta comu
niștilor pentru libertate, dreptate, 
independență și adevăr, din realită
țile patriei și societății românești 
contemporane.

în ultima seară a acestei manifes
tări cinematografice a fost prezentat 

anexe, motoare cu ardere internă, 
echipamente energetice nucleare.

în ședința plenară de deschidere, 
participanții la sesiune au adresat o 
telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : In aceste zile de pu
ternică efervescentă creatoare, cu 
care poporul nostru întîmpină semi
centenarul partidului, avem cinstea 
să vă raportăm că întregul nostru 
colectiv se angajează să-și consacre 
tot potențialul de care dispune pen
tru rezolvarea sarcinilor privitoare la 
dezvoltarea bazei energetice ce re
zultă din directivele celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., astfel încit pe 
baza cercetărilor și proiectărilor e- 
laborate in institut să asigurăm in 
totalitate echipamentele termoener- 
getice de bază cu care va fi dotat 
sistemul energetic național, începind 
cu a doua jumătate a actualului cin
cinal.

Timp de două zile s-au desfășu
rat lucrările simpozionului științific 
organizat în cinstea semicentenaru
lui partidului la Universitatea din 
Craiova. Au fost prezentate cu acest 
prilej comunicări relevînd rolul 
conducător al partidului în toate 
domeniile construcției socialiste, ca
racterul marxist-leninist, profund 
științific și realist al politicii sale.

Sesiuni de comunicări științific* 
dedicate semicentenarului partidului 
au avut loc ieri la Institutul de etno
grafie și folclor și la Facultatea de 
filologie a Institutului pedagogic din 
București.

CLUJ (corespondentul „Scînteii", 
AI. Mureșan). — în sălile Muzeului 
de artă din Cluj s-a deschis o expo
ziție de grafică românească contem
porană consacrată semicentenarului 
Partidului Comunist Român. Sînt ex
puse peste 60 de lucrări inspirate din 
lupta oamenilor muncii sub condu
cerea Partidului Comunist Român in 
anii grei ai ilegalității, in perioada 
preluării puterii politice și a con
strucției socialismului. Lucrările a- 
parțin unora dintre cei mai repre
zentativi graficieni din întreaga țară.

ARAD (corespondentul „Scînteii", 
G. Goia). — Vernisajul unei expozi
ții de grafică și sculptură dedicată 
semicentenarului partidului mar
chează deschiderea în municipiul 
Arad a Galeriilor de artă „Alfa“. 
Expun un mare număr de artiști, 
membri ai filialei U.A.P. din Arad. 
Creațiile lor reprezintă momente im
portante din lupta revoluționară a 
maselor conduse de partid, secvențe 
din intensul efort productiv depus p» 
ogoarele și în fabricile județului.

In Editura politică au 
apărut :

Contribuții la dezbaterea 
problemelor teoretice 
ale economiei socialiste 

- — voi. 2.

Dezvoltarea economiei ro
mânești — 1966—1970.

Industria României — 
1966—1970.

Constantin Vlad: Eseuri 
despre națiune.

Documente privind în
ceputurile mișcării mun
citorești și socialiste din 
România — 1821 —
1878.

1933. Luptele revoluțio
nare ale muncitorilor 
ceferiști ți petroliști din 
România.

România in anii revolu
ției democrat-populare 
— 1944—1947.

TG. MUREȘ (corespondentul „Scîn
teii", Deâki Lorand).— La Tg. Mu
reș. în cinstea semicentenarului 
P.C.R.. a apărut primul număr al 
unei noi reviste de cultură în limba 
română : „Vatra". Alături de reviste
le „Igăz Szo“ și „Uj 61et“, noua pu
blicație va contribui la valorificarea 
tuturor resurselor spirituale ale celor 
ce muncesc înfrățiți pe meleaguril® 
mureșene.

Asociația scriitorilor din Timișoara 
închină glorioasei aniversări a semi
centenarului Partidului Comunist 
Român noi volume de versuri, lu
crări care slăvesc partidul și patria 
socialistă, viața și munca poporului 
nostru. Primul volum, intitulat „Mo
numentul iubirii", înmănunchează 
creații lirice ale poeților timișoreni 
din toate generațiile. Al doilea vo
lum, intitulat „înfrățiți slăvim parti* 
dul“, cuprinde o suită de poezii o- 
magiale, fiecare dintre acestea fiind 
publicată în limbile română, germa
nă, maghiară și sîrbă.

(Agerpres)

filmul „Facerea lumii", realizat de 
Gheorghe Vitanidis. după romanul 
lui Eugen Barbu, care este și auto
rul scenariului.

A tost prezentat, de asemenea, do
cumentarul „întâlnirea cu vechii 
mei prieteni", film realizat de Mirel 
Ilieșu.

La spectacol au participat Pompi- 
liu Macovei, președintele C.S.C.A., 
Mihnea Gheorghiu, pfim-vicepreșe- 
dinte al I.R.R.C.S., alte personalități 
ale vieții noastre cultural-artistice, 
un numeros public.

(Agerprei)
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INTERVIU ACORDAT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ziarului italian „l’Unitâ"
Ața cum s-a mai anuntat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 

recent pe ziariștii italieni Giuseppe Boffa, comentator de politică ex
ternă, și Gianfranco Berardi, șef de rubrică, de la ziarul „l'Unitâ". 
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat ziarului 
„l’Unitâ" un interviu.

ÎNTREBARE : Aș începe cu 
o temă care este acum de ac
tualitate, întrucît Partidul Co
munist Român se pregătește 
să-și aniverseze semicentena
rul. Doresc să vă întreb, tova
rășe Ceaușescu — și aceasta 
pentru a aborda și o temă 
care este destul de frecventă 
in discuțiile din cadrul stîngii 
italiene în legătură cu socie
tățile socialiste în general — 
în ce măsură tovarășii români 
apreciază că au construit so
cialismul în România. Adică, 
ce progrese au fost realizate 
pînă acum Pe calea spre so
cialism și ce urmează să fie 
realizat în viitor ?

RĂSPUNS : întrebarea este des
tul de complexă — și aceasta pen
tru că și problemele construcției 
socialiste sînt foarte complexe. 
Dacă ne referim la realizarea so
cietății în care să acționeze prin
cipiile elaborate de Marx pentru 
prima fază de dezvoltare a socie
tății comuniste, am putea spune că 
în România socialismul a triumfat 
pe deplin, deoarece mijloacele de 
producție se găsesc acum în mîi- 
nile oamenilor muncii — sub for
mă de proprietate de stat sau coo
peratistă — au fost lichidate pen
tru totdeauna clasele exploatatoa
re, poporului îi aparține astăzi în
treaga avuție națională și întreg 
rodul muncii sale, repartiția în so
cietate se face după principiul can
tității și calității muncii depuse de 
fiecare cetățean.

Dacă avem însă în vedere și rea
lizarea unei largi dezvoltări a in
dustriei și agriculturii, corespunză
tor cu nivelul atins de revoluția 
tehnico-științifică actuală, trebuie 
să spunem că mai avem încă de 
străbătut un drum spre a putea 
afirma că am realizat socialismul 
în plenitudinea sa, că noua orîn- 
duire și-a îndeplinit în întregime 
misiunea de a transforma țara în- 
t.r-un stat cu o industrie dezvoltată 
din toate punctele de vedere, cu o 
agricultură avansată, de a asigura 
din plin satisfacerea cerințelor oa
menilor muncii — atît materiale 
cît și spirituale.

Nu doresc să citez date, dar pen
tru a înțelege mai bine realizările 
obținute în anii socialismului în 
România, trebuie să pornim de la 
situația economico-socială existen
tă în țara noastră înainte de 1945 ; 
numai așa vom putea avea o ima
gine reală a marilor realizări și 
transformări care au avut loc în 
România. Pentru orice străin care 
ne vizitează — și care a cunoscut 
țara noastră și în trecut — sînt evi
dente aceste transformări uriașe, 
îndeosebi, sînt evidente marile 
realizări în dezvoltarea industriei, 
în realizarea unui vast program de 
construcții de locuințe și alte con
strucții social-culturale, întreaga 
țară fiind practic un vast șantier. 

Ritmul de dezvoltare industrială 
realizat în ultimii douăzecj de ani 
— de peste 12 la sută — constituie 
un exemplu al marilor posibilități 
pe care le oferă socialismul pen
tru progresul accelerat al econo
miei.

Firește, așa cum am spus, sîntem 
conștienți că mai avem încă un 
df ’m lung de parcurs pentru a a- 
junge din urmă țările dezvoltate 
din punct de vedere economic ; 
considerăm însă că orînduirea so
cialistă ne oferă posibilitatea de a 
realiza acest lucru înt.r-o perioadă 
istorică scurtă și rezultatele de 
pînă acum ne dau certitudinea că 
vom reuși. De altfel, actualul plan 
cincinal — 1971—1975 — precum și 
prevederile pînă în 1980 își propun 
să asigure făurirea în țara noastră 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Aceasta presupune atît 
o intensă dezvoltare a economiei, 
științei, învățămîntului, culturii, cît 
și ridicarea, pe această bază, a ni
velului de trai al poporului, dezvol
tarea democrației socialiste, spori
rea participării oamenilor muncii 
la conducerea statului, creîndu-se 
astfel condițiile ca întregul popor 
să se poată manifesta- din plin în 
toate domeniile de activitate, 
Ne-am propus ca, o dată cu reali
zarea prevederilor actualului plan 
cincinal, să ne apropiem mult de 
țările dezvoltate din punct de ve
dere economic, iar în perioada ur
mătoare, să le ajungem din urmă.

ÎNTREBARE : Ați arătat că 
tn ultimii douăzeci de ani dez
voltarea industriei și econo
miei românești a înregistrat în 
mod efectiv o creștere medie 
de 12 la sută. De altfel, toți 
cunoaștem aceasta din datele 
statistice internaționale și con
siderăm că ritmul atins de 
România este foarte înalt, este 
unul dintre cele mai înalte din 
lume. Pentru țările care au a- 
juns la un anumit nivel de 
dezvoltare, menținerea unui 
ritm înalt devine un lucru tot 
mai dificil de realizat; în ge ■ 
neral, apare o tendință de slă
bire a acestui ritm și acest lu
cru s-a văzut și la unele țări 
socialiste; de altfel, conside
răm că, într-un fel, acest lucru 
constituie un fenomen obiec
tiv, legat de creșterea dimen
siunilor economiilor respecti
ve și, pe de altă parte, este și 
o problemă a politicii de dez
voltare economică. Cum vedeți 
această problemă ? Credeți că 
România va putea să mențină 
acest ritm înalt de dezvoltare? 
Pentru a menține acest ritm 
înalt va fi necesară adoptarea 
de noi măsuri în economie ?

RĂSPUNS : Problema dezvol
tării într-un ritm înalt a econo
miei este determinată, după pă
rerea mea, de mai mulți factori — 
mă refer, desigur, la factorii eco
nomici generali.

In primul rînd, menținerea unui 
ritm înalt este determinată de alo
carea unui anumit procent din ve
nitul național pentru asigurarea 
reproducției lărgite. România pre
vede să aloce, în acest cincinal, 
circa 30—31 la sută pentru repro
ducția lărgită;

în al doilea rînd, acest ritm ri
dicat de dezvoltare este legat de 
introducerea rapidă în producție a 
cuceririlor științei și tehnicii. Și în 
această privință România și-a pro
pus să dezvolte puternic activitatea 
proprie de cercetare și, totodată, 
să lărgească colaborarea cu țările 
socialiste și cu alte,state, folosind 
tot ceea ce este nou în știința uni
versală.

în al treilea rînd, continuarea 
unui asemenea ritm este legată și 
de realizarea unei largi cooperări 
internaționale în producție — ceea 
ce România face astăzi și intențio
nează să facă și în anii următori.

In aceste condiții considerăm că 
este posibilă asigurarea dezvoltării 
economiei într-un ritm înalt.

Pentru cincinalul 1971—1975 pre
vedem un ritm de dezvoltare de 
11—12 la sută și sper că îl vom 
realiza în condiții bune.

ÎNTREBARE: Considerați
că, atunci cind s-a ajuns la un 
anumit nivel al dezvoltării, se 
pune tot mai acut problema 
lărgirii tuturor inițiativelor, 
antrenării tuturor forțelor so
cietății ?

RĂSPUNS : Problema aceasta se 
pune de la început. Găsirea unor 
forme care să permită participarea 
oamenilor muncii la activitatea de 
conducere a economiei și stimu
larea inițiativei se pune tot mai 
imperios pe măsura dezvoltării so
cietății. Numai pe această bază se 
poate realiza un program de dez
voltare intensă.

Ca în orice domeniu, activitatea 
de conducere economică, de stimu
lare a oamenilor muncii trebuie 
perfecționată continuu. Desigur, pe 
măsură ce căpătăm experiență, ce 
crește nivelul de cunoștințe tehni
ce și culturale al maselor populare 
și această problemă se . pune în 
forme noi. Răspunzînd acestei ce
rințe, noi perfecționăm continuu 
măsurile pe care le-am luat pen
tru a introduce principiul ’ condu
cerii colective în toate domeniile 
de activitate — deci și în domeniul 
conducerii activității economice. 
Am creat organe de conducere de
liberative, am încredințat atribuții 
largi adunărilor generale ale sala- 
riaților care, de fapt, s-au trans
format în adevărate organe colec
tive de conducere a întreprinderi
lor, a societății însăși.

ÎNTREBARE : In cadrul a- 
cestor măsuri de perfecțio
nare, am observat că în Ro
mânia s-a mărit numărul con
ferințelor ținute mai ales în 
anumite sectoare ale econo
miei, 'ale vieții sociale și, re
cent, cu sindicatele. In planul 
dezvoltării participării maselor 
la conducerea societății, ce loc 
ocupă aceste inițiative șt 1a ce 
se așteaptă tovarășii români 
de la ele ?

RĂSPUNS : Noi așteptăm mult 
de la măsurile luate în ultimii ani 
pentru descentralizare, pe de o 
parte, și concentrarea industriei, 
pe de altă parte. Mă refer în mod 
concret la măsurile luate, pentru 
crearea centralelor și combinate
lor industriale, la lărgirea autono
miei și, atribuțiilor acestora. Bine 
înțeles, noi păstrăm principiul 
planului unitar, al conducerii uni
tare a economiei; avem părerea 
că în condițiile socialismului și în 
general în condițiile economici de 
astăzi, conducerea unitară, după 
un plan unitar a activității, este o 
necesitate obiectivă. Această con
ducere trebuie realizată pe baza 
unei largi autonomii și a dezvoltă
rii inițiativei unităților de pro
ducție din toate sectoarele Econo
miei, dar care trebuie să acționeze 
în spiritul orientării generale a 
dezvoltării societății.

Totodată, prin crearea acestor 
centrale și combinate industriale, 
noi acționăm în direcția concen
trării întreprinderilor mici în uni
tăți mari, care au astfel posibili
tăți sporite de dezvoltare și per
fecționare a producției, de folosire 
mai bună a investițiilor, a mijloa
celor pe care le au la îndemînă, 
de aplicare a rezultatelor cercetării 
științifice și de introducere a teh
nicii noi, de specializare a produc
ției — ceea ce duce la creșterea 
productivității muncii, ridicarea 
calității producției și a eficienței 
economice. De la toate aceste mă
suri pe care le-am introdus aștep
tăm rezultate bune.

In direcția dezvoltării democra
ției economico-sociale așteptăm 
mult de la noile organisme de 
conducere colectivă pe care le-am 
creat, de la instituționalizarea adu
nărilor generale ale salariaților ca 
forme de participare directă a ma
selor la conducerea activității eco
nomice și sociale. Consfătuirile pe 
țară și pe ramuri — la care v-ați 
referit — au rolul de a dezbate mă
surile și orientările generale de 
dezvoltare, de a ajuta conducerea 
de partid și de stat în elaborarea 
si adoptarea acestora, de a asigura 
ca toate măsurile ce se iau să fie 
rezultatul gîndirii și priceperii ce
lor mai buni specialiști și repre

zentanți ai oamenilor muncii. A- 
cestea constituie 6 formă concretă 
de manifestare a democrației so
cialiste, de atragere a specialiștilor 
și reprezentanților maselor la a- 
doptarea tuturor deciziilor privind 
îmbunătățirea activității noastre 
generale. Credem că aceste consfă
tuiri și, în general, această metodă 
a consultării sistematice a oame
nilor muncii au o mare importan
ță pentru îmbunătățirea muncii — 
și ne gîndim să le folosim, ca și 
pînă acum, în întreaga noastră ac
tivitate. De altfel, nu există prac
tic nici o lege mai importantă care 
să nu fie supusă unei dezbateri 
largi a opiniei publice din țara 
noastră.

ÎNTREBARE: Alte două 
consfătuiri au fost organizate 
cu consiliile oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară 
și germană. Ați putea să-mi 
spuneți cîteva cuvinte despre 
soluțiile care s-au găsit în Ro
mânia pentru rezolvarea pro
blemei naționale ? Dacă îmi 
amintesc bine, Partidul Comu
nist Român a respins aprecie
rea care s-a făcut pe timpul 
Cominternului că țara dum
neavoastră ar fi un stat pluri- 
național și a dat o altă rezol
vare problemei, în special prin 
crearea acestor consilii ale oa
menilor muncii de naționali
tate maghiară și germană. 
Care sînt rezultatele și cum 
apreciați dumneavoastră a- 
ceastă soluționare ?

RĂSPUNS : Consfătuirile cu con
siliile oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germană se 
încadrează și ele în spiritul general 
al politicii conducerii partidului și 
statului nostru de a discuta în mod 
periodic cu oamenii muncii și cu 
specialiștii din diferite domenii de 
activitate. Deci, ele nu au fost de
terminate de probleme deosebite.

Problema națională în țara 
noastră și-a găsit o bună soluțio
nare o dată cu trecerea la construi
rea socialismului, în sensul că a 
fost asigurată deplina egalitate în 
drepturi pentru toți Cetățenii pa
triei noastre, deci și pentru cei a- 
parținînd naționalităților conlocui
toare. Practic, nu există nici un fel 
de deosebire; toți cetățenii se 
bucură de aceleași drepturi și. 
bineînțeles, de aceleași obligații.

Este adevărat, noi am criticat 
încă de mult unele teze vechi — 
la care, de altfel, pe vremea cînd 
exista, Cominternul a renunțat el 
însuși — potrivit cărora România 
ar fi fost un stat multinațional. 
Această teză nu corespundea reali
tății, ea nu ținea seama de faptul 
că constituirea statului național 
român unitar a fost a necesitate 
obiectivă a dezvoltării României — 
lucru despre care a vorbit la tim
pul său Marx și apoi Lenin, încă 
în 1914. Faptul că pe teritoriul 
României locuiesc și maghiari și 
germani, precum și alte naționali
tăți, este un rezultat al dezvoltării 
istorice. De multe secole aceste na
ționalități au muncit și trăit îm
preună cu poporul român. A vorbi 
despre un stat multinațional în 
România ar trebui să se presupu
nă unirea a diferite națiuni, ceea 
ce nu a fost și nu este cazul Ro
mâniei.

Am avut și avem în vedere e- 
xistența naționalităților conlocui
toare în România și necesitatea de 
a li se asigura o deplină egalitate 
în drepturi — în primul rînd o 
deplină egalitate economică — fo
losirea limbii, dezvoltarea cul
turii, precum și tot ceea ce este 
necesar ea oamenii muncii apar- 
ținînd naționalităților conlocuitoa
re să se poată dezvolta neîngrădit 
din toâte punctele de vedere. Tot
odată, am avut în vedere că tre
buie să se creeze condiții pentru a 
întări colaborarea tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Putem spune că rezul
tatele acestei politici au făcut ca, 
alături de români, oamenii muncii 
de altă naționalitate să participe 
activ la întreaga viață politică și 
economică, au întărit unitatea în
tregului popor, asigurînd realizarea 
cu succes a programului partidului 
de construcție socialistă. Conside
răm deci că această problemă este 
rezolvată în mod corespunzător și 
— privind lucrurile din punct de 
vedere comunist — noi am dori ca 
în toate țările naționalitățile con
locuitoare să se bucure de aceleași 
drepturi de care se bucură în Ro
mânia. După cum știți însă, mai 
sînt multe țări capitaliste unde 
aceste drepturi nu sînt asigurate, 
unde există discriminare și asu
prire națională, ceea ce generează 
intensificarea luptei pentru egali
tate, pentru libertăți democratice, 
pentru eliberare socială și națio
nală.

ÎNTREBARE : România a 
menținut, în toți acești ani, 
bune relații atît cu Uniunea 
Sovietică, cît și cu China — a- 
dică cu două din cele mai mari 

. țări socialiste — cu toate pole- 
micile cunoscute dintre ele. In 
același timp. România a dez
voltat contactele sale cu țările 
occidentale — inclusiv cu Sta
tele- Unite ale America. Mi se 
pare deci că, din acest punct 
de vedere, țara dumneavoas
tră se află într-o poziție des
tul de interesantă pentru a 
putea da o apreciere aprofun
dată asupra situației interna
ționale de astăzi. Care este pă
rerea dumneavoastră în aceas
tă privință și care este apre
cierea pe care o faceți asupra 
evoluției situației internațio
nale ?

RĂSPUNS : In ce privește rela
țiile României cu țările socialiste, 
și îndeosebi cu Uniunea Sovietică 

și Republica Populară Chineză, ele 
sînt rezultatul politicii consecvente 
duse de țara noastră de a pune 
accentul pe ceea ce poate să asi
gure colaborarea și unirea țărilor 
socialiste, de a nu se lăsa antre
nată pe calea ascuțirii divergen
țelor și neînțelegerilor. Noi am 
pornit și pornim de la faptul că 
divergențele sînt vremelnice, că 
trebuie făcut totul pentru depăși
rea lor. De aceea am acționat și ac
ționăm pentru a dezvolta relațiile 
cu toate țările socialiste. Aș putea 
spune că desfășurarea evenimen
telor a confirmat și confirmă jus
tețea acestei orientări a partidului 
și guvernului nostru ; în ultimul 
timp asistăm la o anumită îmbu
nătățire a raporturilor dintre ță
rile socialiste, la dezvoltarea rela
țiilor pe linie de stat. Fără îndoia
lă, dacă se va da dovadă de răb
dare, de înțelegere din toâte păr
țile, dacă se va porni de la intere
sele popoarelor socialiste, ale miș
cării revoluționare și antiimperia- 
liste — și cred că se va face acest 
lucru — se vor găsi soluții pentru 
toate problemele. Aceasta nu în
seamnă că nu vor mai rămîne deo
sebiri de păreri asupra unor pro
bleme sau altora, dar, după păre
rea noastră, în condițiile dezvoltă
rii societății omenești vor apare 
întotdeauna astfel de deosebiri în 
aprecierea unor probleme sau în 
realizarea practică a construcției 
societății socialiste ; vor exista •- 
semenea deosebiri pentru că și con
dițiile economice, sociale, istorice 
se deosebesc de la o țară la alta. 
In această situație se impune să 
găsim căile care — respectînd a- 
ceste deosebiri de păreri — sa asi
gure o colaborare în problemele 
principale, întrajutorarea între po
poare în construcția socialistă, 
lupta unită împotriva imperialis
mului, pentru pace.

în ce privește relațiile cu țările 
capitaliste — printre care și cu 
Statele Unite ale Americii — ele 
se înscriu în principiile generale 
ale politicii noastre de dezvoltare 
a relațiilor cu toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. în 
dezvoltarea acestor relații pornim 
de la principiul egalității în drep
turi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc. Așa cum am mai 
subliniat de altfel, în lumea de 
astăzi nici nu se mai pot con
cepe realizarea dezvoltării și asi
gurarea păcii fără participarea ac
tivă a tuturor statelor la diviziunea 
internațională a muncii.

România a dezaprobat întotdeau
na și a condamnat și condamnă 
politica imperialistă de forță și 
dictat, de amestec în treburile altor 
state, războiul dus de Statele Unite 
ale Americii în Vietnam, cît și alte 
acte de agresiune și război. Pînă 
la urmă. înseși cerințele luptei îm
potriva imperialismului și a poli
ticii de forță și dictat, înseși inte
resele asigurării păcii în lume cer 
o colaborare largă cu toate statele. 
Noi avem părerea că în lumea de 
astăzi nici o problemă nu se poate 
soluționa fără participarea tuturor 
statelor lumii. Dacă dorim să rea
lizăm o lume a colaborării și păcii, 
atunci la făurirea ei trebuie să par
ticipe toate statele — fie ele mari 
sau mici. Noi acționăm cu consec
vență în acest spirit.

ÎNTREBARE: Există ele
mente noi în situația inter
națională care, în Occident, au 
suscitat multe comentarii. A- 
nume, este vorba de perspecti
vele îmbunătățirii relațiilor 
dintre S.U.A. și R. P. Chineză. 
Considerați că aceasta poate 
ajuta atmosferei generale din 
lume ?

RĂSPUNS : Problema normali
zării relațiilor între Statele Unite 
ale Americii și R.P. Chineză este 
legată de soluționarea tuturor pro
blemelor majore ale lumii contem
porane. După părerea noastră — 
pe care am expus-o nu o dată — 
în situația internațională de astăzi 
nu pot fi rezolvate cu succes ma
rile probleme ale vieții internațio
nale fără participarea R.P. Chi
neze. Am vorbit mai înainte de 
participarea la soluționarea pro
blemelor contemporane a tuturor 
statelor — și deci, cu atît mai mult 
a Republicii Populare Chineze 
care, din punct de vedere al popu
lației, este cel mai mare stat din 
lume și care dispune de o puter
nică forță economică ce se dez
voltă rapid și are, ca atare, și o 
mare forță militară, Deci, din acest 
punct de vedere, apreciem pozitiv 
evenimentele la care vă referiți și 
considerăm necesar să se ajungă 
la o reglementare și normalizare a 
relațiilor dintre aceste două state.

De altfel, în ultimul timp asis
tăm la o normalizare și îmbună
tățire a relațiilor Republicii Popu
lare Chineze cu un șir de state 
capitaliste, printre care și Italia ; 
nu trebuie deci Văzut nimic extra
ordinar — ca să spun așa — în 
acest proces normal. Dacă Statele 
Unite ale Americii nu ar fi dus 
politica cunoscută împotriva R. P. 
Chineze, o serie de probleme ar fi 
fost soluționate mai de mult și a- 
ceasta ar fi fost în folosul întregii 
omeniri. Deci, noi apreciem în mod 
pozitiv pașii făcuți în ultimul timp 
în această direcție. Desigur, Sta
tele Unite ale Americii trebuie 
să-și schimbe complet politica lor 
față de R. P. Chineză, să renunțe 
la ocuparea unei părți a teritoriu
lui chinez ; cu cît se va face mai 
rapid acest lucru cu atît vă fi mai 
bine.

Noi sîntem printre țările care au 
susținut și susțin permanent ca 
R. P. Chineză să-și recapete locul 
ce i se cuvine în O.N.U., în toate 
organismele internaționale. Deci 

puteți înțelege că dacă susținem 
dreptul României de a avea relații 
cu toate statele — inclusiv cu Sta
tele Unite ale Americii — consi
derăm pe deplin firească normali
zarea relațiilor cu Republica Popu
lară Chineză ale tuturor statelor ca
pitaliste, inclusiv ale Statelor Unite 
ale Americii ; aceasta corespunde 
cauzei colaborării internaționale 
între state cu orînduiri sociale 
diferite.

ÎNTREBARE: In legătură 
cu Europa aș vrea să vă în
treb dacă, după părerea dum
neavoastră, se poate prevedea 
că o conferință asupra secu
rității europene, care a fost so
licitată de mai multe ori și de 
către România, are perspecti
ve să se țină într-un timp a- 
propiat și dacă, in acest cadru, 
se poate considera ca valabilă 
o politică a depășirii blocu
rilor, lucru pe care, de aseme
nea, România l-a ridicat de 
mai multe ori.

RĂSPUNS : Este cunoscut că 
România, împreună cu alte țări 
socialiste din Europa, a propus în 
nenumărate rînduri realizarea unei 
conferințe europene. La întîlnirea 
miniștrilor afacerilor externe din 
țările socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc la București în luna fe
bruarie a acestui an, s-a apreciat 
că este timpul să se treacă de la 
discuții generale și contacte bilate
rale ia organizarea unor întîlniri 
pregătitoare ale conferinței europe
ne. Noi credem că sînt condiții fa
vorabile pentru a se trece la reu
niuni pregătitoare — cu partici
parea tuturor statelor — care să 
abordeze în mod concret problema 
organizării .și ținerii conferinței 
europene. Am îndeosebi în vedere 
problema ordinii de zi și metoda 
de desfășurare a conferinței, pen
tru că în ce privește participanții 
la conferință s-a ajuns deja la un 
acord unanim ; a fost larg apro
bată ideea participării tuturor sta
telor europene — inclusiv a Repu
blicii Democrate Germane și a Re
publicii Federale a Germaniei — 
precum și participarea unor state 
neeuropene, cum sînt S.U.A. și Ca
nada. Deci, o reuniune a repre
zentanților statelor ar putea pune 
la punct ordinea de zi, asupra că
reia, de asemenea, sînt propuneri 
care au întrunit un consens quasi 
unanim. Toate țările sînt intere
sate să se ajungă la o înțelegere 
privind renunțarea la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța 
în relațiile internaționale, la un 
acord privind dezvoltarea liberă a 
relațiilor economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale dintre statele 
europene, inclusiv asupra propu
nerii privind formarea unui orga
nism permanent care, în perspec
tivă, să abordeze problema redu
cerii — în prima fază — a trupe
lor străine aflate pe teritoriile al
tor state. Acestea sînt propuneri 
importante care, desigur, nu solu
ționează toate problemele din Eu
ropa, dar creează condiții pentru 
întărirea încrederii între popoare, 
pentru o mai bună colaborare între 
statele europene, deschizînd per
spectiva rezolvării și a altor 
probleme. O dată cu realizarea de 
pași concreți în această direcție, și 
blocurile militare vor înceta de 
a-și mai justifica existența — care, 
după părerea mea, nici astăzi nu 
se mai justifică. Cu cît vom ajunge 
mai repede la desființarea blocu
rilor, cu atît va fi mai bine pentru 
Europa și pentru pacea mondială.

Este de înțeles pentru toți că 
dacă vrem pace trebuie să acțio
năm pentru pace, și nu pentru a 
ne pregăti de război. Eu nu sînt de 
acord cu zicala veche care spune 
că dacă vrei pace să te pregătești 
de război. Dacă toți se pregătesc 
de război, se poate ajunge la împre
jurarea de a nu se mai putea stăpîni 
situația, ceea ce înseamnă punerea 
în pericol a vieții multor popoare. 
Eu aȘ înlocui această zicală cu una 
nouă : dacă vrei pace, să acționezi 
pentru desființarea blocurilor mili
tare, a bazelor militare, să lupți 
pentru dezarmare, pentru înțelege
re și colaborare între popoare ! Noi 
dorim pacea și de aceea acționăm 
în această direcție.

Giuseppe Boffa :
Vă mulțumesc mult, tovarășe 

Ceaușescu. Am epuizat grupul de 
probleme pe care doream să le ri
dic în această discuție. Vă transmit 
urările noastre comuniste pentru 
apropiatul semicentenar al partidu
lui dumneavoastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu :
Ne pregătim să sărbătorim se

micentenarul partidului cu rezulta
te cît mai bune în toate domeniile. 
De altfel, am hotărît să avem eu 
acest prilej și plenara Comitetului 
Central al partidului și să adop
tăm atît planul cincinal — care va 
da orientarea dezvoltării țării pen
tru următorii cinci ani — cît și li
niile directoare ale dezvoltării Ro
mâniei într-o perspectivă mai în
delungată. Intrăm deci în a doua 
parte a unui secol de existență a 
partidului cu o perspectivă și un 
program concret de dezvoltare so
cialistă și comunistă a României.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a ura partidului dumnea
voastră succese tot mai mari in 
activitatea sa. Vreau, de asemenea, 
să transmit, prin intermediul ziaru
lui dumneavoastră, un cordial salut 
întregului popor italian, urările 
noastre de prosperitate și pace.

Doresc să adresez, din partea 
mea personal și a conducerii parti
dului nostru, un cald salut și cele 
mai bune urări conducerii Parti
dului Comunist Italian și, personal, 
secretarului său general, tovarășul 
Luigi Longo.

Interviu luat de
Giuseppe BOFFA

Expresia simțăminte^ 

noastre de dragoste 

și recunoștință 

față de partid

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

Din întreaga țară continuă să so
sească telegrame adresate Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care numeroase colective de oa
meni ai muncii, din cele mai diferite 
sectoare de activitate, exprimă, cu 
prilejul gloriosului semicentenar, pu
ternicul lor atașament la politică în
țeleaptă, marxist-leninistă a partidu
lui, hotârirea de a nu-și precupeți 
nici un efort pentru traducerea ei în 
viață.

Sub îndrumarea organizațiilor noas
tre de partid — se spune în telegra
ma adresată de colectivul Șantierului 
Naval Oltenița — în primele patru 
luni a fost obținută o producție glo
bală suplimentară de 1 243 mii lei și o 
producție-marfă de 5 980 mii lei, con
cretizată în livrarea peste plan a 
modernului pasager fluvial „Oltenia'1. 
Raportăm Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dumnea
voastră personal, tovarășe Ceaușescu, 
că toate angajamentele luate supli
mentar în cinstea acestei mărețe zile 
au fost realizate și depășite, dind 
peste plan, la export, o motonavă 
fluvială de 5 000 tone. întregul co
lectiv nu va precupeți nici un efort 
pentru depășirea sarcinilor de plan 
și realizarea angajamentelor pe anul 
1971.

Animați de dragostea fierbinte față 
de partid, față de politica sa înțe
leaptă, comuniștii, întregul colectiv 
de muncă al Șantierului Naval Giur
giu raportează, printr-o telegramă, că 
angajamentele asumate în cinstea 
glorioasei aniversări au fost îndepli
nite în mod exemplar. Astfel, la pro- 
ducția-marfă, precum Și la producția- 
marfă vindută și încasată, sporul 
realizat se cifrează la peste 8 mi
lioane lei. întîmpinînd gloriosul ju
bileu ne exprimăm recunoștința și 
dragostea noastră fierbinte față de 
Partidul Comunist Român, cel care 
cu fermitate și înțelepciune ne con
duce pe iâruthtîl luminos al comunis
mului.

în semn de adincă prețuire pentru 
Partidul Comunist Român, forța po
litică conducătoare a societății noas
tre — scriu muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri din Schela de ex
tracție Cartojani, județul Ilfov —- ra
portăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în cinstea zilei de 8 
Mai am obținut rezultate bune in 
activitatea de producție, depășind an
gajamentele luate pînă la această 
dată. Totodată, am înregistrat o creș
tere a productivității muncii de 1 487 
lei pe salariat, fată de 1235 lei an
gajament. înmănunchem aceste re
zultate cu sentimentele de dragoste 
și devotament, împreună cu căldura 
inimilor noastre, exprimată prin e- 
forturi susținute în extragerea auru
lui negru, într-un omagiu fierbinte, pe 
care-1 închinăm Partidului Comunist 
Român.

în telegrama pe care o adresează, 
cu aceeași dragoste, C.C. al P.C.R., 
secretarului general al partidului, 
muncitori, ingineri și tehnicieni de la 
Filatura Oltenia raportează că au de
pășit angajamentele asumate în cin
stea semicentenarului. Ei au obținut 
la producția globală un spor în va
loare de 3 449 000 lei și peste 105 tone 
lire peste plan.

La marele jubileu al partidului, 
cînd tara întreagă prezintă bilanțul 
marilor izbinzi, se spune intr-o altă 
telegramă, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Combinatul Poligra
fic Casa Scinteii iși exprimă pro
funde sentimente de dragoste, recu
noștință, respect și atașament față de 
politica științifică, înțeleaptă și clar
văzătoare a partidului, aduc omagiul 
entuziast Comitetului Central, dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Creație 
a partidului nostru, Combinatul Poli
grafic Casa Scinteii, care împlinește 
20 de ani de la înființare, a tipărit 
la 8 mai 1951 numărul festiv al zia
rului „Scinteia", a contribuit la pro
pagarea cuvîntului partidului pină in 
cele mai îndepărtate colțuri ale țării, 
ducind în rîndurile .celor mai largi 
mase ideile novatoare, izvorite din 
documentele celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R., de ridicare a României 
socialiste pe o treaptă superioară de 
dezvoltare a economiei și culturii. în 
cei 20 de ani de activitate, Combina
tul Poligrafic Casa Scinteii a tipărit 
circa 6,1 miliarde ziare, 600 milioane 
cărți, peste 600 milioane imprimate 
diverse. Exprimînd voința Întregului 
nostru colectiv, asigurăm încă o dată 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, că muncitorii, 
inginerii și tehnicienii acestei între
prinderi nu vor precupeți nici «n 
efort pentru realizarea și depășirea 
obiectivelor cuprinse în actualul plan 
cincinal.

Cu profundă recunoștință și devo
tament, membrii cooperatori din 
comuna Smulți, județul Galați, în
truniți în adunare festivă în cinstea 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român, ne exprimăm atașa
mentul față de politica înțeleaptă a 

partidului, recunoștința și hotărirea 
do a munci cu mai mult elan in ve
derea înfăptuirii sarcinilor pe care 
le-am planificat în acest an. Ne an
gajăm, se spune în telegramă, ca pe 
lingă îndeplinirea sarcinilor din pla
nul anual să depășim producția pla
nificată la porumb cu 370 tone, la 
struguri cu 75 tone si la carne de 
porc cu 10 tone.

Cooperatorii din comuna Băleni, 
județul Galați, exprimă mulțumiri 
calde și recunoștință profundă Co
mitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
noile măsuri privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale țărănimii 
cooperatiste. Sîntem convinși, se 
subliniază în telegramă, că aceste 
măsuri vor duce la ridicarea nivelu
lui nostru de trai, constituind un 
stimulent puternic pentru a ne spori 
eforturile în vederea ridicării pro
ducției agricole. Asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că vom munci 
mai mult și mai bine pentru reali
zarea cu succes a producțiilor pla
nificate. Ne angajăm să livrăm peste 
prevederile contractului 200 tone ce
reale, 100 tone struguri, 10 tone 
carne ți 500 hl lapte.

Am primit cu multă satisfacție 
hotărirea Comitetului Executiv eu 
privire la unele măsuri - de îmbu
nătățire a condițiilor de viață ale 
membrilor cooperatori — se spune îiț 
telegrama trimisă de adunarea ge
nerală a cooperativei agricole „11 Iu
nie 1948" din comuna Pechea, ju- 
dejul Galați. Cu toții sîntem con
vinși că măsurile adoptate de con
ducerea partidului vor duce la con
tinua ridicare a standardului nostru 
de viață, fapt ce ne determină să ne 
mobilizăm forțele pentru a obține 
rezultate din ce în ce mai bune în 
toate sectoarele de producție. Ne 
angajăm ca, în acest an, să depășim 
cu 15 la sută producția planificată la 
toate culturile și să vindem peste 
prevederile contractului 400 tone 
porumb și grîu, 150 tone struguri și 
100 tone carne.

Pionierii din comuna Izvora Birzil. 
județul Mehedinți, intimpină cea de-a 
50-a aniversare a Partidului Comu
nist Român cu succese deosebite la 
învățătură, în activitatea social-ob- 
ștească și de folos patriotic. în această 
perioadă — se spune în telegrama 
lor — pionierii din detașamentele 
unității au organizat multe acțiuni 
cu caracter evocativ si pentru cu
noașterea activității desfășurate de 
partid in cei 50 de ani de existentă. 
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a Partidului Comunist Român, se 
arată în încheiere, pionierii din co
muna noastră, într-un glas, vă adre
sează dumneavoastră, iubite tovară
șe Ceaușescu, și tuturor conducăto
rilor de partid și de stat multă sănă
tate și mulțumiri pentru grija pă
rintească acordată organizației de 
pionieri.

Cadrele didactice, ofițerii-elevi ți 
elevii din Academia militară, parti
cipant la Sesiunea de comunicări 
științifice cu tema : „Caracterul crea
tor al politicii Partidului Comunist 
Român în domeniul construcției mi
litare", consacrată gloriosului semi
centenar al partidului nostru, își 
exprimă profundul lor devotament 
și dragostea fierbinte față de Parti
dul Comunist Român și Comitetul 
său Central. Animați de un fierbinte 
patriotism și pătrunși de sentimen
tul înalt al marilor răspunderi ce 
ne revin pentru întărirea continuă a 
capacității de luptă a armatei noas
tre populare, se spune in telegramă, 
asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, comandant 
suprem al forțelor noastre armate, 
că vom sluji cu toată ființa noastră 
idealurile poporului român, înfăptu
ind neabătut politica științifică mar
xist-leninistă a Partidului Comu
nist Român, fiind gata să apărăm 
pămintul străbun, cuceririle socialis
te, independența și suveranitatea na
țională a patriei noastre — Republi
ca Socialistă România.

Intr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
comuniștii din Comandamentul ser
viciilor forțelor armate raportează 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în cinstea aniversării semicentenaru
lui partidului în domeniul muncii 
educative și pregătirii operative șl 
de luptă. Fiecare comunist, se subli
niază in telegramă, a făcut din în
deplinirea sarcinilor ce i-au fost în
credințate un obiectiv principal, de 
înaltă răspundere, considerînd că 
prin aceasta iși aduce contribuția Ia 
cinstirea mărețului eveniment pe 
care-1 sărbătorim. Conștienți că în 
activitatea noastră putem realiza 
mai mult și mai bine, ne angajăm 
in fața partidului și a dumneavoas
tră, iubite tovarășe Ceaușescu, să 
muncim și în viitor cu toată fermi
tatea și priceperea pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor ce ne re
vin din hotărîrile de partid, regula
mentele militare și legile statului 
nostru

(Agerpre»)
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Ecaterina Micu, Vasile Mirza, Stela 
Moghioroș, Istvan Nagy, Gheorghe 
Necula, Vanda Nicolschi, Ion Niculi, 
Ion Pas, Gheorghe Petrescu. Ion Po- 
pescu-Puțuri, Sanda Rangheț. Ileana 
Râceanu, Gheorghe Radulescu, Val
ter Roman, Mihail Roșianu, Ivanca 
Rudenco, Gheorghe Rusu, Constan
tin Sandu, Pavel Ștefan, Leon 
Steinbach, Constantin Țiulescu, Ana 
Toma, Ghizela Vass, Geza Vida, 
Vasile Vilcu și Barbu Zaharescu.

Pentru merite deosebite în opera 
de construire a socialismului, au 
fost conferite titlul de „EROU AL, 
MUNCII SOCIALISTE" ȘI MEDA
LIA DE AUR „SECERA ȘI CIO
CANUL" ȘI MEDALIA JUBILIA
RĂ „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN" tovarășilor : Iosif Banc, Ma
xim Berghianu, Alexandru Codar- 
cea, Florian Dănălache, Aurel 
Duma, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Elena Livezeanu, Ilie Murgulescu, 
Miron Nicolescu. Paul Niculescu- 
Mizil, Cornel Onescu, Gheorghe 
Pană, Ștefan Peterfi, Mihai Suder, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț,

Pentru merite deosebite în do
meniul științei, artei și culturii, au 
fost conferite titlul de „EROU AL 
MUNCII SOCIALISTE" ȘI MEDA
LIA DE AUR „SECERA ȘI CIO
CANUL" ȘI MEDALIA JUBILIA
RA „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN" tovarășilor : Ana Aslan, Au
rel Beleș, Demostene Botez, Geo 
Bogza, Gheorghe Calboreanu, Vic
tor Eftimiu, Dumitru Ghiață, Ho- 
ria Hulubei, Iorgu Iordan, Ion Ja
lea, Eugen Jebeleanu, Mihail Jora, 
Ștefan Milcu, Grigore Moisil, Ra- 
luca Ripan și Zaharia Stancu.

Pentru merite deosebite în în
făptuirea politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării șl 
pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea unităților in care lu
crează, au fost conferite titlul de 
„EROU AL MUNCII SOCIALISTE" 
ȘI MEDALIA DE AUR „SECERA 
ȘI CIOCANUL" ȘI MEDALIA JU
BILIARA „A 50-A ANIVERSARE 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN" tovarășilor : Gheorghe A- 
postol, șef de atelier la Uzina 
„1 Mai" Ploiești, Ion BIrsan, Arpad 
Ârcadie Boroș, Cornel Cazan, Ion 
Cetățean, Ion Cristea, Elisabeta 
Dicu, Ion Dinescu, Constantin Du- 
mitrache, Maria Fîntîneanu, Lazăr 
Găină, Antonache Hristache, Ma- 
ria Ionescu. Nicolae Mărculescu, 
Ion David Mllea, Gheorghe Mora- 
ru, Carol Nagy, Victor Naghi, Ion 
Neacșu, Constantin Petre. Mihai 
Pop, Ionel Răducanu, Dumitru 
Roșea, Andrei Gheorghe Sălăgeanu, 
Alexandru Stoică, Maria Strîmbea- 
nu, Ștefan Vasiliu și Iosif Waninger.

Pentru merite deosebite in înfăp
tuirea politicii partidului de dezvol
tare a agriculturii socialiste șl pentru 
contribuția deosebită adusă la dez
voltarea unităților în care lucrează, 
au fost conferite titlul de „EROU AL 
MUNCII SOCIALISTE" ȘI MEDA
LIA DE AUR „SECERA ȘI CIOCA
NUL" ȘI MEDALIA JUBILIARA 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN" tova
rășilor : Floarea Barbu, Alecu Cră
ciun, Dumitru Dinișor, Marcel Do
bra, Sabri Emurla, Ion Gîrceag, Tu
dor Costică Mișcă, Emeric Molnar, 
Danil Roth, Fătu Șocariceanu și 
Szanda Antal Vincze.

Pentru contribuția deosebită adusă 
la întărirea forțelor armate și a- 
părarea orânduirii sociale și de stat, 
au fost conferite titlul de „EROU AL 
MUNCII SOCIALISTE" ȘI MEDA
LIA DE AUR „SECERA ȘI CIOCA
NUL" ȘI MEDALIA JUBILIARA 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN" to
varășilor : general de armată în 
rezervă Constantin Vasiliu Răș- 
canu, general de armată Ion Tu- 
toveanu, general-colonel în rezervă 
Nicolae C. Cambrea, general-colonel 
în rezervă Dumitru Dămăceanu, ge
neral-colonel Sterian Țîrcă, general- 
locotenent Nicolae Doicaru, general- 
locotenent Vasile Șlicaru, general-lo- 
cotenent Pamfil Tatu, viceamiral 
Grigore Marteș, general-maior Ion 
Bolintineanu, colonel în rezervă Tă- 
nase I. Avram, colonel în rezervă 
Gavrilă Birtaș, colonel în rezervă 
Constantin Cîmpeanu, colonel în re
zervă Marin S. Constantinescu.

★
în continuarea solemnității au fost 

înmînate alte înalte distincții acorda
te cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la constituirea Partidului Comu
nist Român.

Pentru activitate Îndelungată în 
mișcare^ muncitorească și merite 
deosebite în construirea socialismu
lui, au fost conferite ORDINUL 
„STEAUA REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMÂNIA" CLASA I ȘI MEDA
LIA JUBILIARA „A 50-A ANIVER
SARE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN" tovarășilor : Simion Bu- 
ghici, Ion Cristescu, Petrea C. Isă- 
cescu, Corneliu Mănescu, Andrei S. 
Roman și Janos Vincze.

ORDINUL „23 AUGUST" CLA
SA I ȘI MEDALIA JUBILIARĂ „A 
50-A ANIVERSARE A PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN tovară
șilor : Gheorghe V. Florescu, Ion 
Geică, Pompiliu Macovei, Emeric 
Stoffel și Radu Voichin.

ORDINUL „TUDOR VLADIMIRES- 
CU" CLASA I ȘI MEDALIA JU
BILIARĂ „A 50-A ANIVERSARE 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN" tovarășilor : George Cali- 
machi, Victor Dușa, Alexandru 
Scarlat, Petre Năsiăseșcu, Gheorghe 
I. Florescu, Stelian Nițudescu și 
Gheorghe Vlădescu-Răcoasa.

ORDINUL „APĂRAREA PA
TRIEI" CLASA I ȘI MEDALIA JU
BILIARĂ „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN" 
tovarășilor : Dumitru Coliu, Gheor
ghe Gaston Marin și Vasile Vaida.

ORDINUL „STEAUA REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMÂNIA" CLA
SA A II-A ȘI MEDALIA JUBI
LIARĂ „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN" 
tovarășilor : Nicolae Aldea, Stan 
Arsene, Edgar Balogh, Nicolae N. 
Boța, Ion M. Brutus, Tudor Bugna- 
riu. Ion Căciuleanu, Nicolae Con
stantinescu, Octavian Costăchel. Ilie 
C. David, Janos Demeter, Ipolit 
G. Derevici, Petruța M. Dumitrescu, 
Gheorghe F. Gaboș, Toma N. Iva- 
nici, Grigore I. Ivaschevici, loan Je- 
remiaș, Ion Lascăr, Dumitru Leonte, 
Nicolae Matei, Nicolae Marian, Ion 
Mețiu, Florea A. Naum, loan Po- 
pet, Ecaterina Preoteasa, Eugenia 

Rădăceanu, Traian N. Rădulescu, 
Gheorghe Stroia, Ovidiu Sandru, 
Dumitru T. Șerban, Albert I. Vajna 
și Marcu Witzman.

ORDINUL „23 AUGUST CLASA 
A II-A ȘI MEDALIA JUBILIARA 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" tova
rășilor : Virgil Balaure, Petre Băr- 
buneanu, Nicolae Comnacu, Ștefan 
Ducu, Emanoil Florescu, Beate B. 
Fredanov, Gheorghe A. Georgescu, 
Gheorghe M. Georgescu, Moise L. 
Held, Victor Ionescu, Dumitru Iva- 
novici, Gheorghe Jianu, Mihail Le
vente, Anton Manea, Roman Mol
dovan. Dimitrie Niță, Ieremia Par- 
dău. Hie Trandafirescu, Alexandru 
V. Tudor și Ladislau Vass.

ORDINUL „TUDOR VLADIMI- 
RESCU" CLASA A Il-a ȘI MEDA
LIA JUBILIARA „A 50-a ANIVER
SARE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN" tovarășilor : Panaite C. Bo- 
gătoiu, Mihail Boico, Pavel Gh. Bo- 
jan, Ecaterina Borilă, Sofia S. Bră- 
nișteanu. Avram Bunaciu. Iacob Bu
lan. Liuba Chișinevschi, Titus Cristu- 
reanu, Nicolae Cioroiu, Iuiliu Chesler, 
Ludovic F. Csupor, Ștefan Dan, Sa
bina M. Eșanu, Sobla Idase H. Felix, 
Elvira Gaisinschi, Petre F. Ganea, 
Mihai Gavriliuc, Adalbert I. Gilbert, 
Blazius Guban, Traian C. Hulubescu. 
Florea Ispas, Ianoș Kessler, Pius 
L. Kovacs, Nesia Lupu, Anca Ma- 
gheru. Badea A. Marinescu, Ilca 
Melinescu, Nicolae S. Militaru, Va
sile Modoran, Leon Naș, Andrei I. 
Neagu, Stere Nichifor, Alexandru 
Nicolschi, Mihail Novicov, Hristache 
Osman. Gheorghe Pintilie, Ion Gh. 
Schmidt. Matei E. Socor, Aurel Stan
cu, Miron I. Șerban. Emanoil C. Țiu
lescu, Gheorghe Velcescu, Ion Vidraș- 
cu. Aurel Vijoli și Ilie Zaharia.

ORDINUL „APARAREA PATRIEI" 
CLASA A Il-a ȘI MEDALIA JUBI
LIARĂ „A 50-a ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN" 
tovarășilor : Riven Avram, loan Glu- 
vacov, Vasile Malinschi, Anton Moi- 
sescu. Dumitru Simulescu. Mircea 
Solomon.

ORDINUL „PENTRU SERVICII 
DEOSEBITE ADUSE IN APĂRA
REA ORÎNDUIRII SOCIALE ȘI DE 
STAT" CLASA A Il-a ȘI MEDA
LIA JUBILIARA „A 50-a ANIVER
SARE A PARTIDUL.UI COMUNIST 
ROMAN" tovarășului Ion A. Moraru.

ORDINUL MUNCII CLASA A Il-a 
$1 MEDALIA JUBILIARA „A 50-a 
ANIVERSARE A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN" tovarășilor : 
Sima Agiu, Ilie Alexe, Iosif A. 
Bucur, loan Ciup, Ion Gh. Gheorghe, 
Dezideriu Lindner, Ion Miclescu. Ion 
Stoica și Eugen Szikszay.

ORDINUL „MERITUL ȘTIINȚI
FIC" CLASA A Il-a ȘI MEDALIA 
JUBILIARA „A 50-a ANIVERSARE 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN" tovarășului Gheorghe C. 
Matei.

Pentru merite deosebite în opera de 
construire a socialismului, au fost 
conferite ordinul „STEAUÂ REPU
BLICII SOCIALISTE ROMANIA" 
CLASA I ȘI MEDALIA JUBILIARĂ 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" tova
rășilor : loan Ilie Avram, Ion Ilies
cu, Vasile Patilineț, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu și Ion Stănescu.

ORDINUL „23 AUGUST" CLASA I 
ȘI MEDALIA JUBILIARA „A 50-A 
ANIVERSARE A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN" tovarășilor.: Pe
tre Blajovici, Ion Dumitrescu, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Ion Potoceanu și Gheorghe Trică.

„ORDINUL MUNCII" CLASA I ȘI 
MEDALIA JUBILIARA „A 50-A A- 
NIVERSARE A PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN" tovarășilor : 
Constantin Dăscălescu, Catargi H. 
Henri, Constantinescu Gherasim, 
Matei Ghigiu, Han M. Oscar, 
Lupu A. Marin, Marin St Mitu și 
Marin Vasile.

ORDINUL „MERITUL ȘTIINȚI
FIC" CLASA I ȘI MEDALIA JUBI
LIARĂ „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN", 
tovarășilor : Octav Doicescu, Alexan
dru Domșa, Grigore Ionescu. „

ORDINUL „MERITUL CULTU
RAL" CLASA I ȘI MEDALIA JU
BILIARA „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN" 
tovarășilor : Szabo Gy, M. Bela, E- 
mil Bota, Nicolae Brancomir, Boris 
Caragea, Șerban Cioculescu, Li- 
viu Ciulei, Dina Cocea, colonel 
Stelian S. Dinu, g-ral maior Dumi
tru I. Eremia, Octav Enigărescu, 
Paul Everac, Arta Florescu, Jean 
Georgescu, Mihnea Gheorghiu, San
dor Kacso, Gyorgy Kovacs, Lia S. 
Popa (Irinel Liciu), Horia Lovinescu, 
Ion I. Musceleanu, Amza A. Pelea, 
Irina Șirianu Răchițeanu, Eugenia 
Popovici, R. Schweitzer Cumpăna, 
Ludovic I. Szabo, Cicerone Teodo- 
rescu și Ion I. Vlasiu.

ORDINUL „STEAUA REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMÂNIA" CLA
SA A II-A ȘI MEDALIA JUBILIARĂ 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" tova
rășilor : Vasile Alexandrescu (Sică), 
Neculai I. Agachi. Bujor Almășan, 
Corneliu G. Baba, Alexandru Bălăci, 
Aurel Baranga. Eugen Barbu, Con
stantin Băbălău, Radu Beligan, 
Ștefan Boboș, Emil Bobu, Victor Bo- 
lojan. Cornel Burtică, Elie Carafoli, 
Alexandru Ciucurencu, Gheorghe 
Cioară, Ion I. Cîrcei, Miu Dobrescu, 
Duca Aurel, Florea B. Dumitrescu, 
Miltiade Filipescu, Zoltan Franyo, 
Gheorghiu Mihai (Miluță), Maria 
Groza. Ion I. Irimescu, Kiraly Carol, 
Cezar A. Lăzărescu, Mihai N. Mari
nescu, Gheorghe Mihoc, Alexandru 
Al. Philippide, Marin Preda, Va
sile Potop, Nicolae A. Păunescu, Gri
gore Răduică, Ilie Rădulescu, Ion 
Savu, Mihai Telescu, Virgil Teodo- 
rescu, Dumitru Tudosie, Șerban Ți- 
țeica, Nicolae Vereș și Richard Win
ter.

ORDINUL „23 AUGUST" CLASA 
A II-A ȘI MEDALIA JUBILIARA 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" tova
rășilor : Dumitru Balalia, Nicolae 
Bădescu, Gheorghe Blaj, Aura Bu- 
zescu, Virgil Cazacu, Virgil Gr. Coa- 
tu, Gheorghe Cocoș, IOn I. Crăciun, 
Dumitru Dumitru, loan Florescu, 
Mendel Haimovici, George D. Ivașcu, 
Vaier Gabrian, Teodor Marinescu, 
Aldea Militaru, Gheorghe Oprea, An
drei Păcuraru, Ion Pățan, Gheorghe 
Pop, Tiberiu Popovici, Gheorghe 

Roșu, Constantin Scarlat și general- 
maior Constantin S. Stoica.

ORDINUL „TUDOR VLADIMI- 
RESCU" CLASA A II-A ȘI MEDA
LIA JUBILIARA „A 50-A ANIVER
SARE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN" tovarășilor : Nicolae Boz- 
dog. Ion Cosma, Ion A. Croitoru, ge- 
neral-locotenent loan Dincă, general
colonel Ion Gheorghe, Traian Ionaș- 
cu, Mircea Malița, Mihai E. Necul- 
cea, Gheorghe Paloș, Gheorghe F. 
Petrescu, Vasile Pungan, Constantin 
Savu, Bujor M. Sion, Ludovic Ta
kacs, Nicolae Teodorescu, Ion Ursu și 
Vasile Vlad.

ORDINUL „APARAREA PATRIEI" 
CLASA A II-A ȘI MEDALIA JUBI
LIARA „A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN" 
tovarășilor : Ionel Gal, Nicolae State.

„ORDINUL MUNCII" CLASA A
II- A ȘI MEDALIA JUBILIARA „A 
50-A ANIVERSARE A PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN" tovarășilor : 
Gheorghe A. Barbu, Iosif I. Beltechi, 
Dumitru D. Buznea, Ilie Cîșu, Gheor
ghe N. Constantinescu, Radu St. 
Constantinescu, Dan Cristescu, Va
sile M. Daju, Ludovic David, Ion C. 
Davidoiu, Petre Dănică, Marin S. 
Drăgan, Marin Enache, Eduard Ei- 
senburger, Anghel A. Enăceanu, Lu
dovic M. Fazekaș, Gheorghe I. Flo
rea, Ștefan I. Florea, Suzana Gâdea, 
Dinu Gheorghiu, Gheorghe Ghinea, 
George I. Homoștean, Nicolae Iani, 
Ion St. Ion, Lajos D. Letay, Maieu 
Horia, Nicolae Mihai, Gheorghe 
Munteanu, Gheorghe Popa, Emeric 
Szabo, Florian D. Tănăsescu, Cos- 
tache Trotuș și Nicolae N. Veza.

ORDINUL „MERITUL ȘTIINȚI
FIC" CLASA A II-A ȘI MEDALIA 
JUBILIARA „A 50-A ANIVERSARE 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN" tovarășilor : Bucur M. Ionel, 
Liviu Constantinescu, Constantin C. 
Corduneanu, Ion C. Coteanu, Asca- 
nio Damian, Dumitru I. Ivănescu, 
Gheorghe Manea, Victor Mercea, 
Vasile Nițu, Simion Oeriu și Eugen 
Pora.

ORDINUL „MERITUL CULTU
RAL" CLASA A II-A ȘI MEDALIA 
JUBILIARA „A 50-A ANIVERSARE 
A PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN" tovarășilor : loan Dodu Bă
lan, Zoe Dumitrescu-Bușulenga și 
Dumitru Radu Popescu.

ORDINUL „STEAUA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA" CLASA A
III- A ȘI MEDALIA JUBILIARA 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" tova
rășilor : Dumitru Bejan, Andrei Cer- 
vencovici, Ion Brăduț Covaliu, Adal
bert I. Crișan, Emilian Dobrescu, 
Traian Dudaș, Alexandru I. Ionescu, 
Florian I. Iorgulescu, Traian Ispas, 
Ioachim Moga, Barbu Popescu, Ion 
Romanu, Ion Sîrbu, Gheorghe Tă- 
ftaSe, Andrei Vela și Vasile Volo- 
șeniuc.

ORDINUL „23 AUGUST" CLASA 
A III-A ȘI MEDALIA JUBILIARA 
„A 50-A ANIVERSARE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN" tova
rășilor : Teodor M. Coman, Dan Enă- 
chescu, Octavian Groza, Constantin 
Mitea, Constantin Stătescu și Lau- 
rean Tulai.

ORDINUL „TUDOR VLADIMI- 
RESCU" CLASA A III-A ȘI MEDA
LIA Jubiliara „a so-a aniver
sare a partidului comunist 
ROMÂN" tovarășilor : Trandafir Co- 
cîrlă, Dan Marțian, Simion Dobro- 
vici, Constantin Flitan, Ignat Nestor, 
Ion Rușinaru, Nicolae Tăbircă și 
Teodor Vasiliu.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consili
ului de Stat al Republicii Socialista 
România.

Luînd cuvîntul în numele celor 
distinși, tovarășul Mihai Crucea- 
nu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, a 
spus : în i numele meu, în numele 
unor vechi luptători, al acelora care 
au pus acum cincizeci de ani bazele 
puternicului Partid Comunist Român, 
mulțumesc din inimă partidului, se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru bucuria su
fletească pe care o trăim acordin- 
du-se trecutului nostru in partid 
această înaltă prețuire.

în același timp, dați-mi voie să 
mă îndrept cu gîndul spre acei vechi 
membri ai partidului care au plă
tit cu viața lor devotamentul pentru 
cauza clasei muncitoare. Lupta 
pe care au dus-o cei care astăzi nu 
mai sînt între noi stă la temelia 
marilor victorii obținute de-a lungul 
unei jumătăți de veac de partidul 
nostru..

Gîndul nostru se îndreaptă. de 
asemenea, spre drumul luminos pe 
care pășesc masele populare, condu
se de partidul nostru, drum pe care 
mergem noi cu toții. Dorim să con
tribuim cu mijloacele noastre la lup
ta condusă de partid, atîta timp cit 
inimile noastre vor bate și vom fi 
întotdeauna alături de masele popu
lare, sub conducerea partidului 
nostru.

Maistrul Hristache Antonache de 
la uzinele „23 August" din Bucu
rești a spus : Consider că cin
stea ce mi s-a făcut reprezintă 
nu numai o apreciere a muncii mele, 
ci și a harnicului colectiv al uzinelor 
„23 August", colectiv cu vechi tradi
ții revoluționare, care a participat 
activ la luptele sociale conduse de 
partid pentru înfrângerea fascismu
lui,pentru cuterirea puterii și fău
rirea orînduirii socialiste.

însuflețiți de o profundă recunoș
tință față de partid, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din uzina noas
tră, în frunte cu comuniștii, se pre
zintă la măreața sărbătoare a între
gului . nostru popor — aniversarea a 
50 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român — cu realizări deo
sebite în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întimpinacea acestui măreț eve
niment.

Cuvintele sînt prea puține pentru 
a exprima ceea ce simt. Acest mo
ment solemn va constitui pentru 
mine un puternic imbold de a folosi 
toată energia, priceperea și pasiunea 
mea pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor care revin uzinei noas
tre in vederea modernizării produc
ției, ridicării continue a calității pro
duselor pe care le fabricăm, a per
formanțelor lor tehnico-economice. 

cu atît mai mult cu cit uzinei noas
tre îi revin îndatoriri importante în 
dezvoltarea economiei naționale. 
Asigur conducerea partidului, pe 
dumneavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu voi precupeți nici 
un efort pentru ca împreună cu to
varășii mei de muncă să aducem o 
contribuție tot mai mare la înfăp
tuirea politicii partidului, a mărețe
lor obiective ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră.

La jubileul de 50 de ani al Parti
dului Comunist Român — a spus 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R. — oa
menii muncii din județul Galați 
se angajează că vor depune toate 
eforturile pentru materializarea tu
turor hotărârilor partidului nostru. 
Documentele aprobate de ultima 
Plenară a Comitetului Central, care 
reflectă oonsistența grandiosului 
program de ridicare a României so
cialiste pe noi culmi ale civilizației, 
vor fi pe larg dezbătute in organiza
țiile noastre de partid și se va 
face totul pentru traducerea lor în 
viață.

Cu adîncul sentiment de stimă și 
profundul respect ce le port conduce
rii partidului, dumneavoastră per
sonal, conducător încercat și stimat 
de întregul nostru partid și popor, 
permiteți-mi, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să mulțumesc pentru 
înalta distincție acordată, să încre
dințez conducerea de partid și de 
stat că oamenii muncii de la Du
năre vor fi în primele rânduri ale 
marii bătălii pentru dezvoltarea mul
tilaterală a patriei, pentru înfăptui
rea în mod exemplar a prevederilor 
acestui cincinal.

Mulțumind pentru distincția acor
dată, prof. univ. Lajos Csogiir, din 
Tg. Mureș, vicepreședinte al Acade
miei de științe medicale, a spus : 
Sînt convins că înalta distincție ce 
mi-a fost conferită vizează nu nu
mai persoana mea, ci pe toți intelec
tualii care prin munca lor educativă 
și științifică, sub îndrumarea parti
dului, slujesc sănătatea poporului.

Privesc cu mîndrie și satisfacție 
calea pe care am parcurs-o în a- 
cești cincizeci de ani. Atît in zilele 
însorite, cit și în cele ale încercări
lor grele m-am simțit întotdeauna 
profund legat de cauza partidului, 
simțind permanent ajutorul neprecu
pețit al tovarășilor mei. Mă bucură 
nespus de mult că la această muncă 
uriașă, cot la cot cu poporul român, 
au luat parte și naționalitățile con
locuitoare, care privesc România so
cialistă ca patria lor comună.

Toți intelectualii maghiari onorați 
astăzi cu înalte distincții dorim să 
închinăm și pe viitor întreaga noas
tră energie poporului și partidului.

Floarea Barbu, președinta coopera
tivei agricole de producție din satul 
Cemetu, județul Teleorman, a arătat 
că înalta distincție pe care a pri
mit-o o datorează în cea mai mare 
parte oamenilor în mijlocul cărora 
muncește, cooperatorilor din satul 
Cernetu din județul Teleorman. Uni
tatea noastră — a spus vorbitoarea
— nu este una dintre cele mai mari 
din județ, dar se numără prin
tre cele bogate. An de an, noi am 
obținut producții tot mai mari, ast
fel incit am realizat în ultima pe
rioadă recolte constante și aproape 
duble față de primul an al coope
rativizării, la toate culturile. In a- 
cest fel, avem astăzi posibilități mai 
mari de a ridica nivelul de trai al 
cooperatorilor și de a vinde statului 
mai multe produse agricole vegetale 
și animale.

Distincția că mi-a fost înmînată 
cinstește, deopotrivă, munca neobo
sită a organizației de partid, care in 
1962 m-a primit în rândurile sale, în 
rândurile comuniștilor, care sînt su
fletul întregii activități din coope
rativă. Văd în această distincție, tot
odată, prețuirea pe care partidul și 
statul nostru o dau femeilor din 
țara noastră. Evenimentele pe care 
le trăim in aceste zile, programul 
elaborat de partid, mă însuflețesc pe 
mine, ca si pe toți oamenii muncii, 
să depun eforturi sporite pentru ca 
unitatea agricolă în care lucrez să 
obțină succese tot mai mari, să a- 
ducă o contribuție și mai însemnată 
la întărirea națiunii noastre socia
liste.

în continuare a luat cuvîntul tova
rășul Anton Breitenhofer, vicepre
ședinte al Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, re- 
dactor-șef al ziarului Neuer Weg, 
care a spus : In aceste momente 
solemne și de mare importanță in 
viața partidului și a poporului nos
tru, vă rog să-mi permiteți să mul
țumesc din toată inima partidului, 
Consiliului de Stat, dumneavoastră 
personal, tovarășe Ceaușescu, pentru 
înaltele distincții acordate cu prile
jul gloriosului semicentenar al Parti
dului Comunist Român.

Noi. cei decorați, vedem în aceas
tă cinstire o înaltă apreciere a mun
cii depuse in interesul socialismului 
în patria noastră, precum vedem și 
faptul că toți fiii acestei țări se 
bucură de întreaga considerație, in
diferent de naționalitatea căreia 
aparțin.

înalta cinstire ce ni se face la săr
bătorirea semicentenarului partidului 
este un puternic imbold în munca și 
activitatea pe care o vom depune și 
în viitor în slujba poporului și a pa
triei noastre socialiste comune.

în numele oamenilor de știință 
distinși cu înalte ordine și medalia 
jubiliară a vorbit acad. Grigore 
Moisil.

Oamenii de știință din Republica 
Socialistă România — a spus el — 
se mîndresc cu faptul că în fruntea 
celor care astăzi, cu ocazia semicen
tenarului înființării Partidului Co
munist Român, au primit înalte dis
tincții, se află secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Suflet nou e insuflat vieții în re
publica noastră. Democrația socialis
tă este o vie realitate. Conducerea 
economiei îmbracă forme . științifice. 
Societatea progresează în ritm rapid 
în toate planurile. Iată ceea ce face
— într-o succintă enunțare — ca 
înalta distincție acordată tovarășului 
președinte al Consiliului de Stat să 
constituie nu numai un simbol al 
legăturilor trainice între întregul 
popor român și Partidul Comunist 
Român, ci și o înaltă apreciere a ac- . 

tivității și a muncii tovarășului 
Ceaușescu, pe care cu toții o simțim, 
care pe toți ne influențează. Oamenii 
de știință din Republica Socialistă 
România — a spus vorbitorul — sînt 
canștienți că — din momentul în oare 
Partidul Comunist Român a luat în 
miinile sale conducerea poporului 
nostru — activitatea lor, rezultatele a- 
cestei activități servesc nobilei cauze 
a înfloririi continue a patriei.

Acum douăzeci și mai bine de ani, 
disciplinele științifice din țara noas
tră evoluau inegal. Mă număr prin
tre aceia cave lucrau într-un do
meniu bine dezvoltat — mate
matica. Dar cu toate acestea pro
gresele înregistrate de matematică 
în ultimele două decenii și jumătate 
au fost atit de mari cum nici unul 
dintre noi n-am fi îndrăznit să spe
răm. S-a născut în acest răstimp și 
cea mai nouă disciplină științifică 
din țara noastră — informatica, a- 
ceastă tînără fiică a matematicilor, 
care constituie un mijloc dintre cele 
mai eficiente de conducere a econo
miei naționale.

Oamenii de știință din țara noas
tră sînt mîndri că munca lor este 
apreciată de Partidul Comunist Ro
mân, de guvernul Republicii Socia
liste România și amplu valorificată.

în cuvîntul său, generalul de ar
mată în rezervă Constantin Vasi
liu Rășcanu a spus :

Momentul de față este cu atit 
mai emoționant și copleșitor pentru 
noi cu cît el coincide cu sărbătorirea 
mărețului jubileu al Partidului Co
munist Român. Am simțit încrederea 
și dragostea partidului pe baricadele 
insurecției și în tranșeele frontului 
antihitlerist, am simțit îndemnul 
său mobilizator de-a lungul procesu
lui revoluționar de făurire a armatei 
noastre populare, îi simțim zi de zi 
grija și căldura astăzi, cind ne aflăm 
în rezervă.

Faptul -că în preajma gloriosului 
semicentenar al Partidului Comunist 
Român, unui număr de generali 
activi și în rezervă li se a- 
cordă înalte distincții este — 
fără îndoială — o dovadă grăi
toare și impresionantă a pre
țuirii deosebite pe care partidul o 
acordă vitejiei și abnegației cu care 
armata română a participat, alături 
de întregul popor, la înfăptuirea in
surecției armate, a jertfelor de sînge 
pe care ea le-a adus, umăr la umăr 
cu armata sovietică, pentru elibera
rea întregului teritoriu al patriei, a 
Ungariei și Cehoslovaciei, pentru în
frângerea definitivă a Germaniei na
ziste ; o dovadă a prețuirii, consec
venței și fermității cu care armata 
noastră populară slujește cauza po
porului, a independentei și suverani
tății sale, apără și înfăptuiește po
litica partidului.

Gîndurile noastre se îndreaptă 
către Partidul Comunist Român eu

înaintarea a unor
enerali ofițeri

In cursul după-amiezii de joi, la 
Palatul Consiliului de Stat, a avut 
loc solemnitatea inaintării în grad a 
unor generali și acordării gradului 
de general-maior și contraamiral 
unor colonei și căpitani de rangul I 
din Ministerul Forțelor Armate, Con
siliul Securității Statului și Minis
terul Afacerilor Interne, precum și 
a unor generali și colonei in rezerva.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Vasile Pa
tilineț, Cornel Onescu, ministrul afa
cerilor interne.

Secretarul Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, a dat citire de
cretelor Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România prin care :

Se înaintează la gradul de general 
de armată generalul-colonel Ion 
Ioniță.

Se înaintează la gradul de general
colonel următorii generali-Iocote- 
nenți : Ion Coman, Vasile Ionel.

Se înaintează la gradul de general- 
locotenenț generalul-maior Popescu 
Ion Ion.

Se acordă gradul de general-maior 
următorilor colonei : Eugen Iosub 
Bantea, Grigore Baștan, Constantin 
P. Bogdan, Liviu Traian Ciubancan. 
Gheorghe Costăchescu, Vasile Dă- 
nău, Stelian Dumitru Dinu, Virgil Vir
gil Dobrin, Vasile C. Dragomir, Con
stantin Alexandru Indrei, Dumitru 
Atanasie Pănescu, Stelian I. Popescu, 
Dumitru Nicolae Puiu. Emil St. 
Ștefănescu, Gheorghe Teodorescu, 
Gheorghe Dumitru Uzuru, Maximi
lian Varody, Constantin A. Zgavir- 
dici, Gheorghe Bolinu, Elemer Er- 
dely, Dumitru Gherguț, Eugen 
Luchian, Ion Moraru, Romeo Po
pescu, Dumitru Radu. Iulian Vlad. 
Ionel Gal, Ion Ionescu, Ion Olaru, 
Gheorghe Pele, Dumitru Șerban, 
Gheorghe Titileanu.

Se acordă gradul de contraamiral 
următorilor căpitani de rangul I : 
Marcel Vasile, Titus Diaconescu, Ilie 
C. Ștefan, Constantin C. Tomescu.

Se înaintează la gradul de general
colonel următorii generali-locotenenți 
în rezervă : Gheorghe Gheorghiu, A- 
lexandru Paraschiv,

Se înaintează la gradul de general- 
locotenent următorii generali-maiori 
în rezervă : Traian Burduloiu, Ale
xandru Dobriceanu, Ion Rab, Stan 
Ștefan, Mihai I. Nedelcu, Constantin 
Anton, Niculae Dobre, Ilie Drăgan.

Se înaintează la gradul de viceami
ral contraamiralul în rezervă Florea 
Diaconu.

Se acordă gradul de general-maior 
următorilor colonei in rezervă : Ro
mulus Aldea,' Vasile Andreescu, Au- 
reliu Balaban, Ștefan Dăncuș, Ilie 
Dinuț, Aurel Dobrescu, Ioan Du
mitrescu, Gheorgie Evulescu, Teo
dor Grigoriu, Constantin Ipnescu, loan 
Ionescu, Marin Ionescu, Andrei Mi
clescu, loan Pironcof, Constantin Ră
dulescu, Ion Rădulescu, Alexandru 
Teodorescu, Gavrilă Birtaș, Robert 
Petru Bodor, Constantin Cîmpeanu, 
Aurel Corin, Vasile Dinescu, Isidor 

care noi, întreaga armată, toată su
flarea românească, ne-am unit pe 
veci destinele spre gloria României 
socialiste. îngăduiți-mi să exprim 
devotamentul nețărmurit, dragostea 
și recunoștința noastră față de partid, 
față de secretarul său general și co
mandant suprem al forțelor armate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit al întregii națiuni.

Deși veterani, ne considerăm și 
astăzi la datorie, ostași ai patriei și 
ai partidului.

Luînd cuvîntul în încheierea 
solemnității, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Dați-mi voie ca, in numele Co
mitetului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al guvernului 
Republicii Socialiste România să 
adresez cele mai calde felicitări 
tuturor acelora care astăzi au fost 
distinși cu titlul de „Erou al Mun
cii Socialiste" și cu ordine ale Re
publicii Socialiste România ; do
resc, totodată, să felicit pe toți cei 
care, în aceste zile, vor fi decorați 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Faptul că, cu prilejul acestui ju
bileu istoric al partidului nostru, 
s-au acordat un număr mare de 
distincții unor vechi veterani ai 
mișcării revoluționare și ai parti
dului nostru comunist, ai mișcării 
antifasciste și patriotice, unor vechi 
veterani ai armatei noastre, precum 
și unui însemnat număr de mun
citori și țărani, oameni de știință și 
cultură, activiști de partid, care in 
acești ani au desfășurat o muncă 
intensă în toate domeniile de acti
vitate, constituie o expresie a 
înaltei prețuiri pe care Comitetul 
nostru Central o dă tuturor acelora 
care au servit au devotament parti
dul. au servit poporul, și-au făcut 
din plin datoria față de cauza eli
berării naționale și sociale a po
porului român. Aceasta este, tot
odată, o expresie a prețuirii acti
vității depuse de activul nostru de 
partid în edificarea societății so
cialiste, in îndeplinirea programu
lui de dezvoltare și înflorire a pa
triei, o apreciere dată tuturor iwin- 
citorilor, țăranilor, oamenilor de 
știință și cultură pentru activitatea 
pe care o desfășoară spre a da 
viață hotărârilor partidului și gu
vernului.

Putem spune că înmănuncherea 
In această sală — și în alte locuri 
unde se inminează asemenea înalte 
distincții ale Republicii Socialiste 
România — a veteranilor cu oa

Holinger, Gheorghe A. Iștoc, Vasile 
Kiss, Neculai Panaitescu, Martin 
Schnelbach, loan Stănescu, Nicolae 
N. Stoica, Mauriciu Strul, Ismail 
Todiriu, Hristache M. Zambeti, Ior- 
dache Andrei, Tănase Avram, Marin 
Constantinescu, Vasile Lixandru, La
zăr Munteanu, Costică Nicoară, Ni
colae Rădoiu, loan Sotirescu, Con
stantin Timaru.

In numele celor înaintați în grad, 
a luat cuvîntul generalul-colonel Ion 
Coman, care a spus: Vă rog să-mi 
permiteți ca, în numele generalilor 
activi și în rezervă înaintați în grad 
și al ofițerilor cărora astăzi li se a- 
cordă gradul de general, să dau glas 
profundelor sentimente de dragoste, 
recunoștință și devotament pe care 
Ie nutrim față de conducerea de 
partid și de stat, față de dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, con
ducător iubit și stimat de întregul 
popor, și să adresez cele mai vii mul
țumiri pentru deosebita onoare ce ni 
se face, pentru marea încredere ce ni 
se acordă.

Sîntem fericiți și adine emoționați 
că acest moment solemn, cu puterni
ce rezonanțe în inima șj conștiința 
noastră, coincide cu semicentenarul 
Partidului Comunist Român — mă-, 
reață sărbătoare a întregului nostru 
popor. In acordarea noilor grade, noi 
vedem o impresionantă expresie a 
grijii pe care partidul o poartă celor 
care, cu mai bine de 25 de ani în 
urmă, răspunzînd chemării patriotice 
a Partidului Comunist Român, s-au 
angajat cu hotărâre alături de forțele 
insurecționale în lupta cu dușmanul 
hitlerist, pentru eliberarea țării, con
tribuind ca numele României să fie 
înscris la loc de cinste în rândul 
țărilor care au făurit victoria asupra 
fascismului.

Vedem în onoarea ce ni s-a făcut 
o înaltă răsplată a eforturilor depuse 
pentru formarea unor' luptători te
meinic instruiți. pe deplin conștienți 
de misiunea ce le revine, pentru 
continua ridicare a capacității de 
luptă a armatei.

Conștienți de faptul că acordarea 
noului grad sporește răspunderile ce 
ne revin, sîntem hotărîți să ne con- 
sacrăm, fără preget, toate energiile, 
întreaga capacitate creatoare înde
plinirii cu abnegație a sarcinilor în
credințate.

Noi, toți militarii, de la soldat la 
general, sîntem pătrunși pină in a- 
dîncul ființei noastre de adevărul că 
izvorul nesecat al forței armatei 
noastre, chezășia întăririi și perfec
ționării ei neîntrerupte stă în con
ducerea de către partid. Tocmai de 
aceea comandanții de toate treptele, 
puternicele organizați, de partid din 
comandamente și unități, întregul 
personal al armatei consideră drept 
datoria lor supremă apărarea și în
făptuirea cu fermitate a politicii 
marxist-leniniste a partidului — po
litica libertății și independentei pa
triei noastre, a înaintării ei neabătute 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

în aceste clipe solemne, raportăm 
Comitetului Central al partidului, 

menii tineri de astăzi constituie un 
simbol al vieții și tinereții veșnice 
a partidului nostru comunist. (Vîi 
aplauze).

Doresc să exprim convingerea 
conducerii noastre de partid și a 
mea personal că toți cei care au 
fost și vor fi distinși in aceste zile 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România vor vedea în a- 
ceasta atît o expresie a prețuirii pe 
care conducerea de partid și de stat 
o acordă muncii pe care au desfă
șurat-o pină acum, cît și un sim
bol al încrederii că, și în viitor, 
fiecare la locul său de muncă, va 
acționa cu și mai multă hotărâre 
pentru a transpune in viață politi
ca partidului. Cred -că aceasta va 
constitui pentru toți un puternic 
imbold — inclusiv pentru veterani 
și pentru cei care astăzi nu mai 
desfășoară o muncă activă, dar 
care totuși, prin prezența lor și in 
felul în care propagă cuvîntul 
partidului își aduc în continuare 
contribuția la înfăptuirea politicii 
de construcție a noii orinduiri în 
patria noastră.

Doresc să vă urez tuturor multă 
sănătate și multă fericire !“.

La sfîrșitul solemnității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au 
întreținut îndelung cu cei decorați.

Desfășurată într-o atmosferă săr
bătorească, solemnitatea înmînării 
înaltelor distincții a constituit o pu
ternică manifestare de dragoste și 
atașament pentru Partidul Comunist 
Român, pentru conducerea sa, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
expresie vie a hotărârii de a ridica 
pe noi culmi opera de construire a 
socialismului în patria noastră.

★

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat s-au conferit cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a Partidului 
Comunist Român, 195 000 medalii 
jubiliare „A 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român", precum și 
6 800 ordine și 3 300 medalii ale Re
publicii Socialiste România unor ve
terani ai mișcării muncitorești, acti
viști ai organizațiilor de partid și 
obștești, lucrători din domeniul eco
nomiei, științei și culturii din în
treaga țară.

_ In cursul după-armezii de joi, to
varășii Emil Bodnaraș și Manea 
Mănescu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, au înmînat, în cadrul unor 
solemnități, la Palatul Consiliului de 
Stat, un mare număr de ordine și 
medalii.

(Agerpres)

• •

Consiliului de Stat, guvernului 
țării, dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu. comandant suprem al for
țelor armate, că — atîta timp cit 
inimile noastre vor bate — vom sluji 
neclintit, cu credință și devotament 
fierbinte, patria și poporul, vom fi 
totdeauna ostași de nădejde ai Par' • 
dulul Comunist Român, gata orirând 
la datorie, spre gloria patriei noas
tre socialiste.

In încheierea solemnității a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus :

„Doresc ca, în numele Comitetu
lui Central al partidului, al Consi
liului de Stat și al guvernului, să 
adresez calde felicitări tuturor ge
neralilor și ofițerilor activi și de 
rezervă care au fost avansați la 
grade superioare sau cărora li s-a 
acordat astăzi gradul de general.

Acordarea gradelor de general și 
avansările făcute cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a gloriosului 
nostru partid au o semnificație 
deosebită. In primul rînd, aceasta 
constituie o înaltă apreciere dată 
armatei române, care, răspunzînd 
chemării partidului, s-a alăturat 
poporului în înfăptuirea insurecției 
naționale, în lupta pentru răstur
narea dictaturii fasciste, pentru e- 
liberarea patriei. Aceasta a repre
zentat — am putea spune — un 
moment de seamă nu numai în via
ța armatei noastre, ci și în isto
ria întregii națiuni — un moment 
de răscruce care a deschis dru
mul tuturor transformărilor din 
România de astăzi.

In al doilea rînd, aceste avansări 
în grad constituie o apreciere dată 
tuturor acelora care, în calitate 
de generali și ofițeri, au luptat pe 
front împotriva fascismului, iar 
apoi au slujit și slujesc cu devo
tament patria noastră socialistă, 
preocupindu-se de întărirea conti
nuă a capacității de apărare a ță
rii, de ridicarea nivelului de pre
gătire militară și politică a trupe
lor.

Apreciez că acordarea acestor 
grade va constitui pentru dum
neavoastră — ca de altfel pentru 
toți ofițerii din întreaga noastră 
armată — un imbold de a munci 
și mai bine, de a vă preocupa și 
mai intens de ridicarea niveljilui 
de pregătire militară, de întărirea 
capacității de apărare a patriei, 
făcînd ca armata noastră să fie 
gata in orice moment să-și înde
plinească cu cinste datoria față 
de popor, față de patria socia
listă.

Vă felicit și vă urez tuturor mult 
succes în activitatea dumneavoas
tră, multă sănătate și fericire I".

v
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Primire ia Consiliul 
de Miniștri

ta 8 mai, vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Rădu- 
lescu, a primit pe membrii delega
ției comerciale australiene, condusă 
de W. J. Austen, președintele Aso
ciației naționale de exportatori in 
domeniul metalurgiei.

La primire a participat Nicolae

★

în cursul silei de joi, oaspeții au 
avut Întrevederi la Ministerul Co
merțului Exterior cu Nicolae Nico
lae, prim-adjunct al ministrului, și 
la Camera de Comerț cu vicepre
ședintele Hristache Zambeti. De 
asemenea, membrii delegației au 
purtat discuții la unele ministere

Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

Tn cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate o serie de probleme 
vizind dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, a colaborării 
economice româno-australiene.

★
economice și la Întreprinderi româ
nești de comerț exterior cu privire 
la posibilitățile de dezvoltare și lăr
gire a schimburilor economice dintre 
România și Australia. Totodată, au 
fost vizitate unități industriale din 
Capitală.

(Agerpres)

Din realizările Institutului 
de fizică atomică

Un colectiv de specialiști, condus 
de ing. Nicolae Andreescu, cercetător 
principal la Insțltutul de fizică ato
mică, a elaborat bazele teoretice ale 
unei metode electrocinetice originale 
de o deosebită importanță pentru 
controlul nedistructiv al unor mate
riale nucleare, folosite ca elemente 
de bază ce intră în structura unui 
reactor nuclear. Ei au conceput și 
unele dispozitive cu ajutorul cărora 
s-a experimentat utilizarea acestei 
metode pentru încercarea nedistruc
tivă a pieselor din grafit nuclear, a 
tecilor de combustibil, a sudurii tu
burilor și plăcilor subțiri, a integri
tății pastilelor sinterizate de bioxid 
de uraniu.

Rezultatele experimentale obținute 
pînă In prezent confirmă pe deplin 
eficacitatea noii metode de control.

Aceiași specialiști au realizat o in
stalație pentru măsurarea grosimii 
tecilor In care este introdus combus
tibilul pentru reactori nucleari, ba
zată pe utilizarea curenților turbio
nari, Datorită folosirii unul proce

deu original in proiectarea traducto- 
rilor și in alegerea circuitelor de 
măsură, instalația a dat rezultate 
foarte bune.

Toate aceste metode și rezultate, 
a declarat prof. Ioan Ursu, directo
rul Institutului de fizică atomică, 
conducătorul științific al secției în 
care s-au efectuat cercetările res
pective, vor fi aplicate pe o scară 
mai largă în activitatea noului Insti
tut de tehnologii nucleare al Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, unitate care va avea ca sar
cină de bază elaborarea tehnologiilor 
și prototipurilor de echipamente ne
cesare industriei constructoare de 
mașini în vederea realizării centra
lelor nucleare de putere în țara 
noastră.

Aceste prime realizări de prestigiu 
în domeniul tehnologiilor nucleare 
românești sînt dedicate gloriosului 
jubileu al semicentenarului partidu
lui.

(Agerpres)

înființarea catedrei „Mihai Eminescu" 
la Universitatea din București

în apiritul tradiției cultivării mari
lor noastre valori culturale, se în
ființează pe lingă Universitatea din 
București catedra „Mihai Eminescu".

Catedra va asigura predarea vieții 
*1 operei lui Mihai Eminescu prin 
cursuri speciale și facultative și prin 
elaborare* unor lucrări științifice cu 
caracter monografic, urmărind apro
fundare* cunoașterii creației marelui

poet de către tinerele generații și 
formării de noi specialiști compe
tent! în exegeza eminesciană. In ca
drul ei își vor desfășura activitatea 
atît cadre didactice de la Universi
tatea din București, cit și specialiști 
din alte instituții de invățămlnt su
perior sau din afara învățămintului, 
din tară și din străinătate, cunoscuți 
prin realizările lor în studierea ope
rei poetului nostru național.

O nouă revistă:

TRIBUNA ȘCOLII
Cu data de 7 mai 1971 își începe 

apariția revista săptămînală de in- 
vățămint „TRIBUNA ȘCOLII".

Fbvista »e adresează tuturor ca
drelor didactice din învățămîntul 
preșcolar și de cultură generală.

fjupă cum arată și numele, „TRI
BUNA ȘCOLII" își propune să de
vină o tribună vie a schimbului de 
experiență intre profesori, învățători 
și educatoare, o tribună a dezbate

rilor fructuoase asupra structurilor 
învățămintului, planurilor și manua
lelor școlare, să devină totodată 
purtătorul de cuvînt al noului In 
teoria învățării, în tehnotogia didac
tică și in educație.

în „TRIBUNA ȘCOLII" cititorii 
vor găsi de asemenea informații cu
prinzătoare asupra învățămintului 
de peste hotare.

Ploi abundente în sudul țării
în ultimele 48 de ore a plouat în 

cea mai mare parte a țării. Precipi
tațiile au fost abundente mai ales in 
bazinele superioare ale rîurilor Ar
geș, Dîmbovița și Ialomița.- în zona 
Cîmpina-Ploiești, cantitățile de apă 
au depășit 110 litri pe mp. în zona 
Bărăganului central, precipitațiile au 
însumat cantități care variază între 
20 și 70 litri pe mp. în restul țării 
ploile au avut un caracter local și 
nu au depășit 2—5 litri pe mp. To
tuși, după cum ne relatează cores
pondenții noștri, in unele locuri a- 
pele «u provocat inundații. Astfel. în 
comuna Gura Ocniței, județul Dîm
bovița. prin revărsarea riului Slănic 
au fost inundate locuințe și a fost în
treruptă circulația intre localitățile 
Gura Ocniței, Ochiuri și oomuna Oc
niței. Deși ploaia a încetat, In jurul 
orei 18, în fiecare comună din județ 
au luat ființă comandamente locale 
și au fost organizate echipe de sal
vare care să intervină în caz de peri
col. în județul Botoșani, după ploi
le torențiale din noaptea de 4—5 mai 
s-au produs viituri care au erodat 
stratul superficial al solului proaspăt

însămînțat, afectind circa 1700 ha 
teren.

La Comisia centrală de apărare îm
potriva inundațiilor din cadrul Con
siliului Național al Apelor se apre
ciază că, intrucît, în general, riurile 
din zonele afectate de precipitații nu 
prezentau debite importante, crește
rea apelor rămine sub limita cotelor 
de inundații. Sînt, totuși, posibile 
unele creșteri mai mari pe afluenții 
secundari ai rîurilor amintite. De a- 
ceea, pentru evitarea oricăror pa
gube, in aceste zone se impune apli
carea măsurilor cuprinse în planurile 
locale de apărare împotriva inunda
țiilor.

în continuare, frontul precipitații
lor se deplasează spre Marea Neagră, 
cu o viteză de 10—15 km pe oră, fapt 
ce va produce probabil o creștere a 
precipitațiilor în zona Bărăganului 
de est și a Dobrogei. Ținind seama 
de direcția de deplasare a frontului 
de precipitații. organele agricole, 
unitățile agricole din județele Buzău, 
Ialomița și Brăila trebuie să ia mă
surile specifice necesare pentru 
scurgerea apelor meteorice care pot 
stagna pe terenurile agricole.

TIMPUL PROBABIL IN ZILELE 
DE 8, 9 Șl 10 MAI

Ieri tn țară : Temperatura aerului 
a înregistrat o scădere apreciabilă, 
mai ales in jumătatea de est a țării ; 
astfel la ora 14 oscila intre 9 grade 
ia Cimpulung Moldovenesc și 20 gra
de la Sinnicolau Mare. In București : 
Vremea a fost umedă. A plouat in
termitent. Vîntul a suflat moderat, 
cu intensificări temporare. Tempera
tura maximă a fost de 13 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
t, * și 10 mai a.c. In țară : Vremea 
v* fi in general frumoasă cu cerul

variabil. Se vor semnala averse lo
cale de ploaie, mai ales in zona de 
munte. Vint slab pină la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi mai 
coborite la începutul intervalului în 
regiunile din nordul țării, unde pe 
alocuri se va semnala izolat brumă. 
Temperaturile minime vor fi între 2 
și 14 grade, iar maximele între 14 și 
24 grade. în București : Vreme in 
general frumoasă. Cerul va fi va
riabil, favorabil aversei de ploaie 
după amiaza. Vint potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

Cronica zilei
Continuîndu-și vjzlta în țara noas

tră, membrii delegației Ministerului 
învățămintului superior și de specia
litate din R. D. Germană, condusă de 
ministrul Hans Joachim Biihme, au 
fost joi oaspeții Institutului de medi
cină și farmacie din București, unde 
au avut o întrevedere cu acad. Th. 
Bucghele, rectorul institutului, și cu 
membri ai corpului profesoral.

în aceeași zi, ministrul german a 
vorbit, la Universitatea din Bucu
rești, despre „Problemele actuale 
ale învățămintului superior în R. D. 
Germană". Expunerea a fost audiată 
de cadre didactice din instituțiile de 
invățămînt superior ale Capitalei.

★
Joi a sosit în Capitală, lntorcin- 

du-se de la Atena, acad, Nicolae 
Teodorescu, secretarul general al 
Uniunii balcanice a matematicieni
lor, care a participat la Sesiunea de 
lucru a Comitetului Executiv al a- 
cestei organizații științifice interna
ționale.

★
După o vizită întreprinsă în țara 

noastră, pentru un schimb de expe
riență in probleme privind construc
țiile comerciale și de turism, joi 
seara a părăsit Capitala delegația 
Ministerului Comerțului din Repu
blica Socialistă Cehă, condusă de 
Iosef Travnicek, prim-adjunct al mi
nistrului.

In timpul șederii In țară, oaspeții 
au fost primiți de Nicolae Bozdog, 
ministrul comerțului interior, cu care 
au discutat o serie de probleme de 
interes comun. De asemenea, mem
brii delegației cehe au vizitat com
plexe comerciale și hoteliere din Ca
pitală, precum și centre turistice din 
județul Brașov și de pe Valea Pra
hovei.

(Agerpres)
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EXPOZIȚIE DE MAȘINI 
Șl UTILAJE 

PENTRU ȘANTIERELE 
DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE

în pavilioanele „1“ și „Z“ ale 
Complexului expozițional din 
Piața Scinteii și pe platforma 
exterioară aferentă ș-a deschis 
Expoziția de utilaje scule, apa- 
rataje și dispozitive realizate de 
Întreprinderile Ministerului Con
strucțiilor Industriale.

Exponatele, servind pentru o 
gamă largă de procese tehnolo
giei de construcții, instalații și 
montaje, reprezintă cele mai noi 
realizări obținute în acțiunea de 
auitoutilare, caracterizîndu-se 
printr-o concepție modernă, prin 
parametri tehnico-funcționali
superiori.

Specialiști din întreprinderile 
producătoare stau la dispoziția 
vizitatorilor pentru explicații, 
demonstrații practice, informații 
asupra condițiilor de livrare. Ex
poziția este deschisă zilnic în
tre orele 9—19 pînă la 16 mai.
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10,00 Transmisiune directă de la 
sala Palatului Republicii

Socialiste România a adu
nării solemne consacrate
aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român

17,00 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Teleșcoală. E- 
misiune realizată în colabo
rare cu Ministerul învăță» 
mîntului. Ciclul de emisiuni- 
consultații pentru examenele 
de admitere. Literatura ro
mână — Teme romantice în

poezia lui Mihai Eminescu. 
Fizică — Cîmpul electric ; 
Legile curentului electric.

17.35 Bună seara, iete ! Bună sea
ra, băieți !

18,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici

18.30 Telejurnalul de seară
19,00 Spectacol de gală organizat 

cu prilejul aniversării semi
centenarului Partidului Co
munist Român

20.30 Buletin de știri
20.35 Ecran românesc : „Valurile 

Dunării". Cu Llviu Ciulei, 
Irina Petrescu, Lazăr Vrabie. 
Regia : Llviu Ciulei.

22,05 Telejurnalul de noapte
22,25 Box. Semifinalele Campiona

telor naționale individuale, 
înregistrare de la Patinoarul 
„23 August".

cinema
• Facerea lumii : PATRIA — •;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Pe cometă : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Baladă pentru cei căzuți ; în
tâlnire cu vechii mei prieteni ; 
Școala românească de matemati
că ; Ani electronici ; Acești oa
meni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Printre colinele verzi ; CEN
TRAL — 9; 11,45; 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, MUNCA — 
15; 19.
• 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 lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Moartea filatelistulul : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
e Răutăciosul adolescent : LA- 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• B. D. intră în acțiune : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
• Fecioara -- 9; Insula — 10.30; 
12,30; 14.30; Canalul — 16,30; 18,45; 
Fedra urca la El Pao — 21 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Z : LUMINA — 9,30; 12,15;
15.30.
• Evocări : LUMINA — 18—21 în 
continuare.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL —
9; 12,30; 16,15; 20, MODERN — 9; 
12.30; 16,15; 20, FAVORIT — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Adio, Granada ! : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
MIORIȚA — 9; 11,15; 15,45; 18;
20,15.
• Los Tarantos : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20, FERENTARI — 15,30; 17,45; 20. 
o Prețul puterii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15.30; 
18; 20,15.
e Secretul din Santa Vittoria : 
BUCEGI — 15; 17,45: 20.30, VII
TORUL — 15; 17,45; 20,30.

• Renegata : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Poienile roșii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45.
• Străzile au amintiri : DRUMUL 
SĂRII — 20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
GIULEȘTI — 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cerul Începe la etajul III i 
GIULEȘTI — 15,30.
• îngerii negri i PACEA — 
15,30: 19.
• Trimis extraordinar i CRIN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Pan Volodyjovskl i COSMOS
— 15,30; 19.
• Doar un telefon : FLACĂRA
— 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul 1 VITAN — 
15,30; 19.

teatre
• Opera Română : Travtata — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Becket — 
20; (sala Studio) : Cui 1-e frică de 
Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : Nlcnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Ba
tata" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) ; Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 20.
• Teatrul Giuleștl : Freddy — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
saptămini în balcon — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tlgrlșorul Petre
— 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lăpușneanul — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Fetele Didlnel
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmhirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Spectacol de eîntece și 
jocuri românești — 19,30.
• Circul ..Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din 
Moscova — 19.30.
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viața internațională

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI I. B. 1110
9

la Congresul autoconducerii iugoslave
Agenția TANIUG a transmis cuvin- 

tarea rostită de președintele R.S.F. 
Iugoslavia la Congresul autocondu
cerii iugoslave, care, după cum s-a 
anunțat, s-a deschis miercuri la Sa- 
raievo.

Afirmind că acest al doilea Con
gres al autoconducerii are o imensă 
importanță istorică, I. B. Tito a spus : 
„în cadrul lui trebuie să trecem in, 
revistă experiența acumulată în 
cele două decenii parcurse, să 
facem bilanțul rezultatelor impor
tante obținute în această perioa
dă și să constatăm lipsurile — care 
nu sint puține — manifestate în acest 
timp și care au determinat temporar 
fenomene de stagnare in dezvoltarea 
autoconducerii". în continuare, vor
bitorul a spus : „Am avut întotdeau
na în vedere, in primul rind, viziu
nea umanistă a socialismului. Ne-am 
condus astfel după principiul că omul 
muncii, în calitate de creator al tu
turor bunurilor, trebuie să fie subiect 
și In producție și in repartiție, că sis
temul social economic trebuie să ga
ranteze drepturile Iul și să reflecte 
interesele lui.

Practica noastră demonstrează — a 
spus președintele I. B. Tito — că 
cea mai mare putere a autocondu
cerii constă în faptul că descătușează 
inițiativa creatoare a celor mai largi 
mase și creează căile eliberării mun
cii și a personalității umane, ceea 
ce accelerează procesul de creare a 
conștiinței și ridică demnitatea oa
menilor muncii în calitate de expo
nents ai progresului și creației". „Dar 
tot ceea ce am obținut pînă acum în 
dezvoltarea autoconducerii nu repre
zintă un nivel cu care să putem fi 
mulțumiți — a spus mai departe 
vorbitorul. Momentul actual este ca
racterizat de contradicții și dezacor
duri între forțele de producție apă
rute și conștiința de autoconducere, 
pe de o parte, și cadrul actual oferit 
de sistemul economic și social-politic, 
pe de altă parte. Tocmai in scopul 
depășirii unei anumite stagnări în 
dezvoltarea autoconducerii și datorită 
necesității reglementării relațiilor în 
comunitatea noas’ră multinațională 
pe baze noi, am hotărit să adoptăm 
amendamente importante la Consti
tuție".

Referindu-se în continuare la re
lația dintre interesele clasei munci
toare, ale tuturor oamenilor muncii 
iugoslavi și interesele tuturor po
poarelor și naționalităților, ale tutu
ror republicilor și regiunilor din 
R.S.F.I., vorbitorul a spus : „Pen
tru Iugoslavia socialistă nu există 
dileme în ce privește prioritatea ele
mentului național fată de cel de clasă 
sau invers. Neglijarea fie a unuia, 
fie a celuilalt, ar fi dăunătoare pen
tru comunitatea noastră multinațio
nală. Această neglijare este inaccep

tabilă. Indiferent de specificurile na
ționale, interesele principale ale cla
sei muncitoare sint identice în în
treaga țară. De aceea ele reprezintă 
liantul, principalul factor de coeziu
ne al Iugoslaviei noastre socialiste, 
bazată pe autoconducere. Fără îndo
ială că ea va rămine așa și în viitor".

Mai departe, vorbitorul a spus că 
trebuie soluționate „multe probleme 
deschise existente astăzi în sistemul 
economic în așa fel incit să se asi
gure muncii asociate instrumentele 
reale care vor stimula la maximum 
inițiativa creatoare a oamenilor mun
cii. Vom asigura astfel nu numai 
stabilitatea economiei, ci și a între
gii noastre societăți. Vom pune ast
fel bazele planificării dezvoltării 
noastre in perspectivă. Consider că 
în cadrul soluțiilor de sistem, crea
rea condițiilor pentru o mai mare 
posibilitate de angajare a forței de 
muncă și pentru îmbunătățirea po
ziției sociale a muncitorilor, în spe
cial a celor cu venituri individuale 
scăzute, reprezintă problema cea mai 
importantă. Nu este exact că s-au 
utilizat toate posibilitățile și rezer
vele pentru soluționarea acestor pro
bleme. Am aici în vedere, printre al
tele, risipa de fonduri în realizarea 
multor obiective neproductive, diver
se forme de corupție, călătorii prin 
țară și prin străinătate fără efectul 
scontat etc. Pierdem miliarde impor
tante din cauza investițiilor neecono
mice, din cauza slabei organizări a 
comerțului nostru exterior, a concu
renței neloiale în import și ex
port etc.".

„Problema cheltuielilor nerealiste 
— a spus mai departe vorbitorul — 
este foarte actuală chiar și în orga
nizațiile de muncă insolvabile. Din 
această cauză aceste organizații nu 
sînt adesea capabile nici să plătească 
salariile individuale și nici să-și în
deplinească obligațiile ce Ie revin 
față de parteneri. Cauzele unei ase
menea situații se află cel mai frec
vent în faptul că multe dintre aceste 
organizații de muncă fac investiții 
fără acoperire sau utilizează în acest 
scop chiar și fondurile circulante. 
Nu mai poate fi menținută tendința 
manifestată astăzi de mulți de a se 
preocupa mult mai mult de consum 
și repartiție decît de producție. Prin 
consolidarea autoconducerii se ex
tind, de asemenea, posibilitățile de 
integrare și colaborare reciprocă în 
producție. Activitatea economică ra
țională este posibilă numai pe baza 
diviziunii muncii, a cooperării și a 
organizării economiei. Toate acestea 
pot fi asigurate numai în condițiile 
pieței iugoslave unitare, garantate". 
„Autoconduccrea presupune, in e- 
sența ei, disciplina conștientă, dar 
consolidată, a tuturor factorilor so
ciali" — a subliniat în încheierea 
cuvîntării șale președintele I. B. Tlto.

ULAN BATOR

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IN CINSTEA 
SEMICENTENARULUI

DEMONSTRAȚII 
Șl COMPETIȚII SPORTIVE

PE STĂDIONUl 
„REPUBLICII"

Simbălă și duminică, pe sta
dionul „Republicii" din Capitală, 
vor avea loc — in organizarea 
Consiliului municipal pentru e- 
ducație fizică și sport București 
— demonstrații și competiții 
sportive de amploare prilejuite 
de aniversarea semicentenarului 
partidului.

Simbătă, de la ora 15,15, se 
dispută partida oficială de fot
bal dintre divizionarele bucu- 
reștene Rapid și ProgTesul. (în 
pauză : un concurs demonstrativ 
de călărie : ștafeta cu obstacole), 
în continuare are loc meciul 
atletic masculin București — 
Praga. Printre probele cele 
mai spectaculoase sînt : 110
m garduri. 5 000 m. 3 000 m ob
stacole, ștafetele de 4X100 și 
4X400 m, săritura in înălțime, 
săritura cu prăjina.

Duminică, programul debutea
ză la ora 16 cu defilarea a 3 000 
de sportivi și sportive din Capi
tală care, apoi, vor înscrie cu 
„litere vii", pe imensul covor 
verde al stadionului, „P.C.R. — 
50". Pînă la ora 17. cînd începe 
derbiul etapei a XXIII-a a cam
pionatului de fotbal (Steaua — 
Dinamo), publicul spectator va 
asista la sosirea ștafetei festive 
a C.N.E.F.S., precum și la des
fășurarea probei de 1 500 m plat 
din cadrul intilnirii atletice 
București—Praga. în pauza me
ciului de fotbal : o demonstra
ție de gimnastică acrobatică (e- 
xecutată de studenți de la 
I.E.F.S.) și o demonstrație de 
gimnastică modernă (prezentată 
de studente de la I.E.F.S.).

IN CINSTEA 
SEMICENTENARULUI

POLO PE APĂ

Campionatele naționale de box

Nume noi printre finaliști
Galele dinaintea reuniunii finale 

s-au bucurat de, participarea unui 
număr total de aproximativ 18 000 
de amatori de box — un adevărat 
record „de șală" — dar trebuie să 
spunem că patinoarului „23 August" 
i-ar fi stat in putință să găzduiască 
un număr dublu de spectatori. Așa
dar, mai multă reclamă pe de o 
parte, apoi, citeva facilități speciale 
pentru tinerii din școli și facultăți 
ar fi fost cit se poate de binevenite.

Despre „lupoaica de bronz", tro
feul trimis de federația italiană cu 
destinația celui mai bun pugilist al 
curentelor campionate române, con
ducerea federației noastre ne-a fă
cut cunoscut că el va fi atribuit de 
către o comisie formată din arbitrii 
străini de categorie internațională, 
din doi sau trei reprezentanți ai pre
sei sportive și din cîtiva delegați ai 
forului de specialitate. Prin urmare, 
ponderea principală in această co
misie o vor avea oaspeții noștri, cei 
șapte purtători ai ecusonului A.I.B.A. 
care au onorat cu prezența lor 
campionatele naționale — Valle 
Resko (Finlanda), I. Wolf (R. D. Ger
mană), Jose Rial (Spania), E. Pospi- 
sil (Cehoslovacia). II. Idzyok (Polo
nia), O. Kramheller (R. F. a Ger
maniei), precum si G. Aniello (Ita
lia) ce va înmîna trofeul la înche
ierea galei finalelor...

în continuare, o succintă relatare 
a semifinalelor la celelalte șase ca
tegorii.

SEMIMUSCA : M. Aurel, triplu 
campion, contra lui Șt. Boboc. Autorii 
a două mari surprize ale turneului 
Remus Cosrtia (învingător asupra lui 
Petre Ganea) și Ștefan Boboc (care 
l-a eliminat prin k.o. pe Lume- 
zeanu), ambii tineri, talentați și am
bițioși, au făcut un meci destul de 
frumos, viu disputat, la capătul că
ruia directele de dreapta ale lui 
Boboc au avut cîștig. Acesta a fost 
desemnat finalist prin victorie la 
puncte. Lui Mihai Aurel, de trei ori 
campion al categoriei, i-a fost opus 
un adversar cu aptitudini, dar încă 
destul de crud, Ștefan Băiatu. A în
vins ușor, la puncte. Aurel.

COCOȘ : A. Dumitrescu, in formă 
slabă, contra lui Moraru. Un cam
pion european, Aurel Dumitrescu, și 
un debutant în semifinale. Ionel

PATRU ECHIPE NAȚIONALE LA TURNEUL 
DE LA BAZINUl „DINAMO“

în după-amiezile de astăzi, miine 
Și poimiine, la bazinul „Dinaino" din 
Capitală, vor avea loc trei cuplaje 
internaționale de polo pe apă, cu 
participarea echipelor reprezentative 
ale Bulgariei, R. D. Germane, Italiei 
și României. Prilejul intilnirii po- 
loiștilor fruntași ai acestor țări il 
oferă turneul dotat cu „Cupa Bucu-

reștiului", in organizarea federației 
noastre de specialitate.

Astăzi se dispută partidele : 
România—Bulgaria (ora 17) și Ita
lia—R. D. Germană (ora 18) ; miine : 
R.D.G.—Bulgaria (ora 17) și Româ
nia—Italia (ora 18) ; poimiine : Ita
lia—Bulgaria (ora 17) și România— 
R.D.G. (ora 18).

Ciocoi, la prima vedere, perspectiva 
unei partid« inegale. Dar Dumitres
cu a boxat mult prea „economicos" 
vreme de două runduri. mod de a 
lupta completamente nespectaculos. 
Abia în ultimul rund lupta s-a Inte- 
țit, iar Dumitrescu, cu greutate, a 
smuls o decizie la puncte. Dincolo 
de considerentele de ordin tactic 
care l-au împins pe campion să bo- 
xeze astfel, forma lui Aurel ne pare 
îngrijorător de modestă și nu întâm
plător publicul a dezaprobat evolu
ția sa in ring. în cea de-a doua 
semifinală am asistat la o întrecere 
dură și dîrză intre Adrian Moraru 
și V. Ivanovici, in care primul a în
vins datorită plusului de tehnicitate.

SEMIUȘOARA : Intre Antoniu și 
Gheorghe Ciochină. Vasile Antoniu, 
„redivivus", a confirmat rezultatul 
său anterior — victorie asupra 
campionului anului trecut, Iliescu — 
prin eliminarea brașoveanului Cos- 
tică Bumb, un boxer viguros, iute și 
puncheur de temut (învingătorul lui 
Aurel Simion). Se pare că Antoniu 
suportă bine reîntoarcerea în greu
tatea categoriei semiușoară. A fost 
o partidă care a plăcut mu'lt publi
cului, succesul lui Antoniu fiind 
furtunos aplaudat. Colegii de club 
de la Steaua, Ciochină și Pușcaș, 
s-au înfruntat fără reticențe intr-un 
meci destul de agreabil pentru cei 
din afara ringului. Dintre cei doi ad
versari, greu încercați, juriul l-a pre
ferat, cu 3—2, pe Ciochină.

SEMIM1JLOCIE : Pentru Silber- 
man, un rival neașteptat. Lupta din
tre Pușcaș și Ciochină n-a fost nimic 
pe lingă aceea care a urmat, Filip — 
Melinte. Numărați fiecare pe rind, 
drept urmare a unor lovituri și con- 
tralovituri, croșee, laterale, upercu
turi, cei doi rivali, tari și ambițioși, 
au încheiat cu greutate lupta in pi
cioare. Din această avalanșă reci
procă de lovituri, o parte mai mare 
a aparținut lui Filip, învingător la 
puncte. Hotărit lucru, majoritatea 
dintre numeroșii finaliști, pe care 
i-a adus la București vechiul antre
nor Buză din Constanța, s-au dove
dit foarte bine pregătiți fizic și su
fletește. In mod mai puțin așteptat, 
triplul campion Victor Silberman, 
care din 1968 încoace domină autoritar 
categoria respectivă, n-a putut în
vinge decît cu mare dificultate pe 
experimentatul și tenacele Ion Ho- 
doșan.

MIJLOCIE : Năstac și Stumpb, 
din nou față in față. Conform pro
nosticurilor, Alee Năstac l-a învins 
înainte de limita de timp (R.S.C. 
r. III) pe Cojocaru. în al doilea meci, 
fostul campion. Gheorghe Chivăr, i-a 
opus o rezistență dirză campionului 
anului trecut, II. Stumph, ciștigător 
la puncte.

GREA : Alexe contra Sănătescu. 
Acela care domină categoria grea 
din 1967 și pină astăzi, Ion Alexe, 
a mai făcut un pas spre cel de-al 
cincilea titlu național, învingîndu-1 
la puncte pe A. Iancu. Mai puțin 
așteptată a fost maniera lui Sănă
tescu, de a obține , victoria asupra 
lui Prohor : R.S.C. în rundul prim.

Valeriu MIRONESCU

PR01ECTUI DE DIRECTIVE Al CEIUI Dt-fiL XVI-EEA CONGRES
Al P.P.R.M. PRIVIND PLĂNUI CINCINAL DE DEZVOLTARE 

A ECONOMIEI NAȚIONALE IN 1371 -1975
ULAN BATOR 8 (Agerpres). — 

Ziarul „Unen" a publicat proiectul 
de directive al celui de-al XVI-lea 
Congres al Partidului Popular Revo
luționar Mongol privind planul cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale și culturii R.P. Mongole în 
anii 1971—1975.

în cincinalul care s-a încheiat 
(1966—1970). se arată în proiectul de 
directive, R.P. Mongolă a făcut un 
pas important pe calea înfăptuirii 
sar.cinii programatice a partidului in 
domeniul dezvoltării bazei tehnico- 
materiale a socialismului, a sporirii 
potențialului său economic.

Principala sarcină economică a 
noului cincinal, se subliniază în 
proiectul de directive, constă în ob
ținerea unei creșteri importante a 
volumului producției pe calea dez
voltării mai constante a agriculturii, 
a progresului industriei și altor ra
muri ale economiei. în asigurarea pe 
această bază a unei ridicări continue 
a nivelului de trai material și cul

tural al oamenilor muncii. Se prevede 
o sporire a produsului social total cu 
31—33 la sută, a venitului național 
cu 30—33 la sută și a fondurilor pro
ducției de bază din economia națio
nală cu 45—50 la sută.

Spre anul 1973, se arată in pro
iectul de directive, producția agri
colă totală trebuie să înregistreze un 
spor de 22—23 la sută. Numărul to
tal al vitelor urmează să crească în 
cursul cincinalului cu aproximativ 
11 la sută.

Producția industrială va crește In 
noul cincinal cu 53—56 la sută, a- 
proximativ trei sferturi din acest 
spor urmînd să fie realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii.

Fondurile alocate pentru dezvolta
rea învățămintului și ocrotirii sănă
tății, a culturii, științei și artelor vor 
crește cu 27—30 Ia sută.

Volumul comerțului exterior al 
R.P. Mongole urmează să crească în 
cursul cincinalului cu 28—30 la sută, 
se arată în proiectul de directive.

în curînd, pe ecrane

„FACEREA LUMII"
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Producție a studioului cinematografic București. Scenariul: EUGEN
BARBU. Regia : GHEORGHE VITANIDIS. Cu : Irina Petrescu, Colea 
Răutu, Liviu Ciulei, Virgil Ogâșanu, Dan lonescu, Clody Bertoia, 
Margo Barbu, Toma Caragiu, Matei Alexandri^, llarion Ciobanu, 
Mihai Mereuțâ, Paul Sava, Vera Proca-Ciortea. Imaginea : Ovidiu 

Gologan. Muzica : D. Capoianu. Decoruri: Liviu Ciulei.
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MANIFESTĂRI IN CINSTEA INDOCHINA
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SEMICENTENARULUI P. C. R.
HANOI 6 (Agerpres). — In capi

tala R. D. Vietnam a avut loc, sub 
auspiciile Comitetului orășenesc de 
partid, Comisiei de studii pentru is
toria Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și Comitetului pentru rela
ții culturale cu străinătatea, o seară 
festivă la care au participat Nguyen 
Van Tran, secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
secretarul Comitetului de partid al 
capitalei, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni ai 
muncii. A fost prezent, de aseme
nea, C. Băbeanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Hanoi.

Bang Vam Tiem, adjunct al mi
nistrului alimentației publice, a vor
bit despre importanța creării Parti
dului Comunist Român, despre reali
zările obținute de poporul român, 
despre politica partidului și guver
nului României de sprijinire a luptei 
poporului vietnamez.

«.

Atacuri simultane ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze

Tensiune în creștere pe piața
monetară occidentală

SOFIA 6 (De la corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței). — Televiziu
nea bulgară a transmis miercuri sea
ra un program românesc. Au fost 
prezentate filme artistice și docu
mentare românești, precum și frag
mente din cele mai reușite specta
cole de estradă și folclorice din țara 
noastră.

CAIRO 8. — Corespondentul 
Agerpres C. Oprică, transmite : 
în capitala R.A.U. s-a deschis expo
ziția documentară „Partidul Comunist 
Român la cea de-a 50-a aniversare", 
organizată de Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Ro
mânia. Expoziția prezintă aspecte 
esențiale ale mișcării muncitorești 
din țara noastră, drumul glorios de 
luptă a partidului, de la crearea sa 
pînă in anii construcției socialismu
lui.

La vernisajul expoziției au partici
pat Kamal Henawy, vicepreședinte al 
Adunării Naționale a R.A.U., Mufld 
Shebab, președinte al Uniunii So
cialiste Arabe a Tineretului, activiști 
ai Uniunii Socialiste Arabe, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură. A fost pre
zent Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei in R.A.U.

După ce a vizitat expoziția docu
mentară românească, Kamal He
nawy a arătat că această manifesta
re contribuie intr-o mare măsură la 
dezvoltarea relațiilor prietenești în
tre popoarele român și egiptean, la 
extinderea relațiilor multilaterale în
tre Partidul Comunist Român și U- 
niunea Socialistă Arabă, pentru pace, 
progres și prosperitate.

ților". Membrii delegației de cineaști 
români, care vizitează capitala Fin
landei, au fost prezentați publicului 
spectator. Cu acest prilej, regizorul 
Sergiu Nicolaescu a vorbit despre 
cinematografia română. La specta
cole au participat reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice, diplomați, 
ziariști și un numeros public. A fost 
prezent dr. Mircea Bălănescu, amba
sadorul României în Finlanda.

ATENA 6. — Corespondentul Ager
pres, Al. 
ambasada 
prezența 
Păcura ru, 
de filme 
imagini din viața țării noastre. Au 
participat D. Tzakonas, subsecretar 
de stat la Ministerul președinției gu
vernului, funcționari superiori din 
Ministerul de Externe și ai Secreta
riatului general al presei și informa
țiilor, ziariști greci și străini, per
sonalități ale vieții cultural-artistice 
din Grecia.

Cîmpeanu, transmite : La 
României din Atena, în 
ambasadorului Francisc 

a fost organizată o gală 
documentare prezentînd

ULAN BATOR 8 (Agerpres). — 
Ambasadorul României în R. P. Mon
golă, Sandu Ioan, a organizat la Ulan 
Bator o conferință de presă. Au par
ticipat ziariști mongoli, corespondenți 
ai presei străine, atașați de presă ai 
ambasadelor acreditate in capitala 
Mongoliei. A urmat o gală de filme.

HELSINKI 6 (Agerpres). — în ca
drul Zilelor filmului româhesc, în 
Finlanda au fost prezentate produc
țiile „Serata" și „Castelul condamna-

NICOSIA 6 (Agerpres). — Revista 
săptămînală cipriotă „Nei Keri“ a 
publicat articole înfățișînd momente 
principale din istoria P.C.R., realiză
rile obținute de România socialistă 
în domeniul economiei și culturii. 
Radiodifuziunea locală a transmis un 
program de muzică românească, iar 
televiziunea a prezentat o piesă de 
teatru a scriitorului Dan Tărchilă.

SAIGON 6 (Agerpres). — Unitățile 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
au lansat în noaptea de miercuri spre 
joi o serie de atacuri împotriva for
țelor americano-saigoneze în mai 
multe regiuni ale Vietnamului de sud. 
Printre cele mai importante acțiuni 
ale forțelor patriotice se înscrie bom
bardarea instalațiilor militare apar-

finind bazelor americane din orașul 
Da Nang. De asemenea, patrioții sud- 
vietnamezi au Interceptat o unitate 
saigoneză în zona Deltei fluviului Me
kong. Operațiuni militare au mai fost 
înregistrate în apropiere de fosta ca
pitală imperială, Hue, in provincia 
septentrională Thua Thien, precum și 
în provincia Quang Ngai.

CONFERINȚA CVARRIPARTIÎA DE EA PARIS

NEW YORK 6 (Agerpres). — Președintele Nixon a convocat la Casa 
Albă pe ministrul finanțelor, John Connaly, pentru a analiza criza dolaru
lui izbucnită in urma scăderii dramatice a cursului monedei americane in 
comparație cu monedele unor țări vest-europene. Secretarul de presă al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a refuzat să furnizeze vreun indiciu in legă
tură cu măsurile discutate.

BERNA 6 (Agerpres). — Cu ocazia 
unei conferințe de presă organizată 
de ambasada României la Berna, 
ambasadorul Ion Georgescu a vorbit 
despre semnificația istorică a celei 
de-a 50-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român. Au partici
pat numeroase personalități politice, 
atașați de 
acreditate 
panții au 
„Partidul 
de-a 50-a 
saloanele ambasadei.

presă ai unor ambasade 
la Berna, ziariști. Partici- 

vizitat apoi expoziția : 
Comunist Român la cea 

aniversare", deschisă în

BEIRUT 8 (Agerpres). — La amba
sada României din Beirut a avut loc 
o conferință de presă. Ambasadorul 
țării noastre în Liban, Ștefan Cleja, 
a făcut o expunere asupra semnifica
ției evenimentului de la 8 Mai 1921, 
a realizărilor obținute de poporul ro
mân în opera de construire a orîn- 
duirii socialiste, a politicii externe a 
țării noastre, a relațiilor României cu 
statele arabe. Au participat redactori 
șefi ai ziarelor libaneze, precum și 
alți reprezentanți ai presei din Liban.

KINSHASA 6 (Agerpres). — Postul 
de radio Kinshasa a difuzat o a doua 
emisiune specială consacrată semi
centenarului Partidului Comunist 
Român.

După vizita
la Cairo

aluiW. Rogers
CAIRO 8 (Agerpres). — Cu 

întrevederea pe care a avut-o 
joi dimineața cu președintele 
Anwar Sadat, William Rogers, 
secretarul de stat al S.U.A., și-a 
încheiat vizita întreprinsă la 
Cairo.

Această vizită, relatează agenția 
M.E.N., a prilejuit celor două părți 
clarificarea punctelor lor de vedere 
privind posibilitățile de soluționare 
politică a conflictului din zonă. A- 
genția citează ziarul „Al Ahram“ 
care afirmă că, în cadrul convorbi
rilor, partea egipteană , și-a expus 
poziția cu privire la etapele menite 
să conducă spre o rezolvare a cri
zei din Orientul Apropiat. Ziarul 
„Al Goumhouria" relevă in acest 
sens că R.A.U. a insistat asupra ne
cesității obținerii din partea Israe
lului a unui angajament cu privire 
la retragerea completă a trupelor 
sale din teritoriile ocupate și a unui 
răspuns favorabil la propunerile lui 
Jarring, subliniindu-se că o înțele
gere parțială, ca aceea cu privire la 
redeschiderea Canalului de Suez, 
trebuie să constituie doar o parte a 
unui acord global. Totodată, se cere 
ca, în prima etapă, trupele israeliene 
din Sinai să fie retrase pînă 
El Arish — Ras Mohmed și 
țele egiptene să traverseze 
de Suez.

Pe de altă parte, relevă 
M.E.N., partea americană a 
tat, în cadrul convorbirilor, 
de „soluții alternative" privind 
acord temporar și care se referă la 
zonele demilitarizate, la'etapele re
tragerii trupelor israeliene. precum 
Si la posibilitatea înlocuirii lor cu o 
forță internațională, în stadiul ini
țial.

Referindu-se la vizita Întreprinsă 
la Cairo. William Rogers a declarat, 
înaintea plecării spre Israel, că dis
cuțiile avute cu oficialitățile R.A.U. 
au fost folositoare. Convorbirile, a 
spus William Rogers, au prilejuit 
totodată abordarea relațiilor dintre 
S.U.A. și R.A.U., în curs de amelio
rare. In acest 6ens, s-a căzut de 
aoord asupra faptului că fiecare par
te ar putea să-și mărească efectivul 
personalului diplomatic ce reprezin
tă interesele egiptene și americane 
la Washington și, respectiv. Cairo. 
De asemenea, s-a hotărit să se in
tensifice convorbirile care se desfă
șoară deja în legătură cu rambursa
rea datoriei egiptene către S.U.A. și 
să se mențină consultări strînse în
tre Washington și Cairo asupra pro
blemelor de interes reciproc.

★
TEL AVIV — Secretarul de stat 

al S.U.A., William Rogers, a sosit 
joi la Tel Aviv. în aceeași zi, el a 
avut întrevederi cu primul-ministru 
israelian Golda Meir. Potrivit agen
țiilor de presă, Rogers a avut o pri
mă întrevedere și cu fostul premier, 
David Ben Gurion.

la linia 
ca for- 
Canalul
agenția 
prezen- 
o serie 

un

A 26-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei

FESTIVITĂȚILE DE LA PRAGA
PRAGA 6 (Agerpres). — La Praga 

a avut loc o adunare solemnă consa
crată celei de-a 26-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei și primei ani
versări a semnării noului Tratat ce- 
hoslovaco-sovietic de prietenie, cola
borare și asistență mutuală. La adu
nare au participat Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele Ludvik 
Svoboda și Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului cehoslovac.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de Alois Indra, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, secretar al C.C. al P.C.C.

★
în Întreaga Cehoslovacie au avut 

loc, de asemenea, manifestări solem
ne consacrate aniversării a 26 de ani 
de la răscoala forțelor antifasciste din 
Praga împotriva ocupației hitleriste.

PARIS 6 (Agerpres). — în capitala 
Franței a avut loc joi cea de-a 112-a 
ședință a conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză.

Luînd cuvîntul, șeful delegației Re
publicii Democrate Vietnam, Xuan 
Thuy, a subliniat că Administrația 
S.U.A. poartă întreaga răspundere 
pentru situația gravă din Vietnam, 
pentru impasul conferinței de la Pa
ris. Propunerile Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a arătat el, con
tinuă să se afle pe masa conferinței. 
Xuan Thuy a menționat că Admi
nistrația SiU.A. continuă să foloseas
că așa-zisa problemă a prizonierilor 
de război pentru a-și ascunde ade
văratul scop de a salva regimul de la 
Saigon și a menține trupele america
ne în Vietnamul de sud.

în intervenția sa, șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh, a declarat că Fron
tul Național de Eliberare și G.R.P. 
doresc reglementarea pașnică a pro
blemei sud-vietnameze. „Propunerile 
noastre de pace, a subliniat vorbito
rul, pot sluji drept bază pentru am
bele părți în vederea încheierii unui

acord pentru încetarea acțiunilor mi
litare și restabilirea păcii în Vietna
mul de sud. Guvernul american ar 
trebui să răspundă la propunerile 
noastre de pace, să. stabilească o dată 
pentru retragerea 'tuturor trupelor 
lor din Vietnamul de sud, pentru a 
da posibilitatea poporului din această 
țară să-și hotărască singur destinele 
sale, fără amestec din afară".

★
După cum anunță agenția V.N.A., 

purtătorul de cuvînt al delegației 
R.D.V. la conferința cvadripartită de 
la Paris a declarat ziariștilor că, în 
cursul celei de-a 111-a ședințe ple
nare, conducătorul delegației Repu
blicii Democrate Vietnam, Xuan 
Thuv, a propus ca părțile să discute 
imediat termenul pentru evacuarea 
de pe teritoriul sud-vietnamez a for
țelor americane, astfel incit să se 
poată aborda apoi problema asigură
rii securității trupelor care se retrag 
și aceea a eliberării militarilor lua ți 
prizonieri. Purtătorul de cuvînt al 
delegației R. D. Vietnam a mențio
nat că reprezentanții S.U.A. la con
ferința din capitala franceză au refu
zat să răspundă pozitiv la această 
propunere’ logică și rezonabilă.

Deși oficialitățile americane au dat 
asigurări că vor lua măsuri pentru 
a înlătura criza ivită pe piața mone
tară occidentală, panica ce a cuprins 
cercurile speculatorilor din New 
York se accentuează. La închiderea 
băncilor, cotele mărcii vest-germane, 
florinului olandez și francului elve
țian s-au situat cu mult peste maxi
ma permisă de acordurile de la Bret- 
ton Woods. La rîndul ei, bursa a 
marcat scăderi ale cursului acțiuni- 
lpr principalelor valori industriale.

Comentind actuala criză a dolaru
lui, Henry Reuss, membru al Ca
merei Reprezentanților, a declarat 
că ea rezidă in deficitul balanței de 
plăți a S.U.A., deficit care poate fi 
soluționat numai dacă „ne vom re
trage din Vietnam si vom renunța 
Ia toate angajările noastre militare 
în străinătate".

într-un editorial consacrat deterio
rării situației dolarului, ziarul „NEW 
YORK TIMES" subliniază, între al
tele, că această criză „a lovit mal

curind și mai greu decît se antici
pase. Ea poate să se dovedească cea 
mai serioasă criză 
rioadei postbelice, 
actuala situație să 
că este faptul că 
moneda cheie a sistemului monetar 
interoccidental — constituie ținta a- 
tacului". Ziarul consideră că ,.sște 
improbabil ca in citeva zile S.U-A. 
să poată face oeva pentru soluționa
rea crizei". „New York Times" re
levă că soluțiile tehnice, chiar și cele 
mai adecvate, nu pot rezolva criza. 
Potrivit ziarului, în prezent sînt în 
joc interese mult mai importante, 
politice, economioe și militare, ceea 
ce necesită hotăriri la înalt nivel. 
„Este vorba de probleme mult prea 
importante care privesc prezenta 
militară americană în Europa, pro- 
tecționismul american împotriva pro- 
tecționismului Pieței comune, politi
cile monetare și fiscale pe cele două 
maluri ale Atlanticului, angajamen
tele militare".

monetară a pe- 
Ceea ce face ca 
fie cea mai criti- 
însuși dolarul —

R. F. A GERMANIEI DISPUSĂ SĂ ADOPTE

MĂSURI UNILATERALE

ROCADA GENERALILOR
PNOM PENH 6 (Agerpres). — Joi 

dimineața, în fața așa-zisei Adunări 
Naționale de la Pnom Penh s-a con
sumat ultimul episod al disputelor 
pentru putere între capii regimului 
militar. Generalul Sirik Matak a ce
rut deputaților să-i acorde depline 
puteri, date fiind „circumstanțele ex
cepționale prin care trece țara".

Șeful noii echipe „guvernamenta
le" rămine, în continuare, Lon Noi, 
dar funcția sa va fi onorifică. Condu
cerea efectivă va fi exercitată de ge-

DE LA PNOM PENH

LONDRA. — Cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei, Willy Brandt, 
a făcut o vizită particulară la Lon
dra. Cu acest prilej, el a avut con
vorbiri cu primul-ministru britanic, 
Edward Heath, în timpul cărora au 
fost abordate probleme monetare, le
gate de actuala criză a dolarului, evo
luția tratativelor privind aderarea 
Angliei la Piața comună și diferite 
alte probleme europene.

Solicitat de un grup de ziariști 
vest-germani să facă o declarație în 
legătură cu actuala criză monetară 
interoccidentală, cancelarul Brandt 
a avertizat că, dacă țările membre ale 
C.E.E. nu vor reuși să ajungă la un 
acord privind o acțiune concertată 
pentru combaterea acestei crize, R.F. 
a Germaniei se va vedea constrînsă 
să adopte singură măsurile pe care 
le va considera necesare.

neralul Sirik Matak, care iși atribuie 
calitatea de delegat al primului mi
nistru. Un fapt remarcat de agențiile 
de presă, și care reflectă relațiile 
dintre membrii „cabinetului" de la 
Pnom Penh, este lipsa lui Lon Nolde 
la reuniunea de învestitură.

Formula de compromis la care s-a 
ajuns este însă departe de a solu
ționa profunda criză politică pe care 
o traversează încă de la crearea sa 
administrația militară de la Pnom 
Penh.

agențiile de presă transmit
Greva de la uzina Re

nault din Le Mans> începută luni 
dimineața, amenință cu paralizarea 
producției de automobile a întregii 
firme. In semn de solidaritate cu to
varășii lor de la Le Mans, muncitorii 
uzinelor Renault din Flins, Sandou- 
ville, Cleon și Billancouct au organi
zat miercuri mitinguri și întreruperi 
ale lucrului pe timp limitat.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale~ 
xei Kosîghin, l-a primit joi pe minis
trul de externg al Franței, Maurice 
Schumann, care se află la Moscova 
într-o vizită oficială. După cum men
ționează agenția T.A.S.S., cu acest 
prilej au fost abordate probleme de 
interes reciproc.

Restabilirea relațiilor di
plomatice dintre Grecia și 
Albania s’a ahunt34 oficial la 
Atena, 
France 
aveau 
1940.

la 6 .mai, transmite agenția 
Presse. Cele două țări nu 

relații diplomatice din anul

La Berlin a sosit o dele
gație a Comitetului special 
al 0.0. pentru problemele 
apartheidului, la Li*
gii R.D.G. pentru Națiunile Unite, 
informează agenția A.D.N. Delegația 
va participa la un seminar organizat 
la Potsdam pe tema „însemnătatea 
hotărîrilor O.N.U. pentru acțiunile 
împotriva rasismului, discriminării

• rasiale și neocolonialismului".

Un grup de personalități 
ale vieții politice urugua- 
yene au 4uat inițiativa, convocării 
unei adunări pe plan național, care 
să ceară guvernului recunoașterea 
Republicii 
tr-un apel 
arată că 
constitui o 
rea situației postbelice.

Democrate Germane. în- 
lansat cu acest prilej se 
recunoașterea R.D.G. va 
contribuție la normaliza-

La Pekin a sosit o dele
gație a Camerei de Comerț 
din Filipine într-o vizită oficială, 
la invitația Consiliului chinez pentru 
promovarea comerțului internațional.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a trimis Consiliu
lui Mondial al Păcii un mesaj 
prilejul apropiatei adunări de 
Budapesta a consiliului, în care 
subliniază necesitatea colaborării
mai strinse a diferitelor organizații 
internaționale cu O.N.U. în lupta 
pentru asigurarea păcii.

cu 
la 
se 
cit

Agitație la bursa 
de devize din Lon
dra, după noua ră
bufnire a crizei 
monetare interocci- 

dentale

Nikolai Podgomîi, membn*
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., l-a primit joi 
la Moscova pe Pak Sen Cer, mem
bru al Prezidiului Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din 

. Coreea, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, aflat în trecere prin capita
la Uniunii Sovietice. După cum in
formează agenția T.A.S.S., cu acest 
prilej a avut loc un schimb de pă
reri în probleme ale dezvoltării re
lațiilor dintre U.R.S.S. și R.P.D. 
Coreeană, precum și în probleme in
ternaționale de interes comun.

Adunarea generală a Ca
merei de Comerț Iranco- 
sovieiice care urmeaza să fie 
examinată activitatea depusă de acest 
organism în anul 1970 și să se facă 
un schimb de păreri privind perspec
tivele colaborării dintre U.R.S.S. și 
Franța, s-a deschis joi la Moscova.

Cea de-a 9-a ediție a 
Tîrgului internațional de Ia 
Tokio s-a încheiat joi, in capi
tala Japoniei. La această ediție au 
participat peste 2 200 de firme co
merciale și industriale din Japonia 

din alte 22 de state, printre care 
România.

Delegația Vecei Executi
ve Federale °°ndusă de Gavro 
Popovici, adjunct al secretarului fe
deral pentru finanțe, care a făcut o 
vizită la Washington s-a înapoiat la 
Belgrad. In capitala S.U.A., delega
ția a purtat tratative cu reprezentan
ții Băncii internaționale în legătură 
cu acordarea unui credit pentru con
struirea in Iugoslavia a unor obiec
tive turistice, a unor autostrăzi și a 
unui sistem hidroenergetic. In baza 
unui acord. încheiat cu acest prilej, 
Banca internațională va furniza, în 
scopul menționat, un credit de 110 
milioane dolari, relevă agenția Ta- 
niug.

Telefoto :
A.P, — Agerpres

Și 
Și

, „Cosmos-410" este noul sa
telit artificial al Pămîntului lansat 
în Uniunea Sovietică la 6 mai. La 
bordul satelitului se găsesc aparate 
destinate continuării explorării spa
țiului cosmic.

Siria a majorat prețul de 
referință la barilul de pe
trol brut c-u 85 la sutd- Ministrul 
sirian 
dad, a 
a fost

al petrolului, Mustafa Had- 
declarat că prețul unui baril 
fixat la 2,60 dolari.

In cursul unei conferințe de 
presă ținute la Cape Kennedy, 
astronautul american James Ir
win a declarat că punctul vii
toarei aselenizări a L.E.M.-ului 
navei „Apollo-15“ este in mod 
practic înconjurat de munți lu
nari. El a dezvăluit că impreună 
cu David Scott, cel de-al doilea 
astronaut american care va păși 
pe solul lunar la 31 iulie, va e- 
fectua o escaladare a muntelui 
Hatley, al cărui virf atinge 4 200 
metri. Aceasta va fi prima esca
ladare a unui munte lunar de 
către păminteni. In cursul ce
lor trei promenade prevăzute a 
fi efectuate pe suprafața lunară, 
Scott și Irwin vor folosi un jeep 
electric care a fost 
ziariștilor in cadrul 
de presă. Cu ajutorul jeep-ului, 
cei doi vor parcurge 35 km, cu 
o viteză de aproximativ 10 km 
pe oră.

în favoarea transferării 
prerogativelor puterii unui 
guvern civil s'a pr°nunta4 au 
Bhutto, liderul Partidului 
din Pakistanul 
rătat că actuala 
mai serioasă din 
a Pakistanului, 
efectiv numai cu participarea între
gului popor.

de Vest, 
criză din 
istoria de 
poate fi

Poporului
El a a- 

țară, cea 
23 de ani 
rezolvată

prezentat 
conferinței

Convorbiri polono-bel- 
gîene. ^a Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Polone au avut loc 
convorbiri politice între Adam Will- 
mann, adjunct al ministrului de ex
terne al Poloniei, și o delegație a 
Ministerului de Externe al Belgiei. 
Convorbirile, informează agenția 
P.A.P., au fost axate pe problemele 
privind securitatea europeană și dez
voltarea în continuare a relațiilor 
bilaterale.

Standul românesc de la cel de-al IX-lea Salon international de chimie 
din Paris

I

DUPĂ REUNIUNEA C.E.N.T.O

INSUCCES AL ÎNCERCĂRILOR
„O nervozitate neobișnuită a cu

prins în ultimele zile personalul șl 
oamenii de pază ai clădirii primei A- 
dunări naționale a Turciei. Sint cu 
toții apăsați de teama că oaspeții vor 
fi deranjați de acțiuni ale adversa
rilor blocurilor militare". In aceste 
cuvinte reda un ziar din Ankara 
atmosfera de la cartierul general al 
C.E.N.T.O. — rămășiță a fostului pact 
de la Bagdad — in ziua deschiderii 
sesiunii sale ministeriale. In ajun, so
siseră secretarul de stat al S.U.A., 
Rogers, și ministrul de externe en
glez, Douglas-Home. La aeroportul E- 
senboga fuseseră luate măsuri de 
securitate excepționale, iar șoseaua 
ce leagă aeroportul de oraș era flan
cată de patrule militare, postate la 
fiecare 100 de metri, pe o 
de peste 30 km.

înjghebată de cercurile 
imperialiste în anii de vîrf 
boiului rece", ca instrument 
ținere și consolidare a pozițiilor lor 
strategice, economice și politice în 
zona cuprinzînd Orientul Apropiat, 
Turcia, Iranul și Pakistanul, această 
grupare militară s-a ciocnit chiar de 
la începutul existenței sale de 
dezacordul și ostilitatea popoarelor 
respective. Irakul a denunțat pactul. 
Pakistanul s-a dezangajat treptat, e- 
vidențiind declinul rapid al interesu
lui său față de C.E.N.T.O., atitudine ce 
și-a găsit expresie în refuzul de a-și 
mai trimite ministrul de externe la 
sesiunile blocului, în ultimii șase ani. 
„Pactul este absolut inutil" — pre
ciza în mod sugestiv poziția țării 
sale un membru al guvernului pa
kistanez.

De altfel, și in alte țări membre, 
cercuri politice largi apreciază că in 
sprijinul blocului nu mai pot fi in
vocate situații de mult apuse. Chiar 
secretarul general al C.E.N.T.O., diplo
matul turc Turgut Menemencio^lu, 
declara recent : „Multe s-au schim
bat în lume de la vremurile cînd a 
fost creat pactul. Relațiile sînt mai 
bune cu toți vecinii noștri, și nu nu
mai Turcia, dar și Iranul și Pakis
tanul și alți membri ai C.E.N.T.O, au 
raporturi mai bune cu toate țările.

indiferent de sistemul lor social-po
litic".

în această lumină sesiunea de la 
Ankara a evidențiat din plin carac
terul artificial al blocului, fiecare din 
țările membre vădind preocupare 
pentru problemele sale specifice. Mi
nistrul de externe al Iranului, Za- 
hedi, a reafirmat nemulțumirea gu
vernului său față de politica brita
nică în Golful Persic, unde Anglia 
se cramponează de ultimele poziții 
coloniale și recurge la diferite ac-

distanță
agresiv» 
ai „răz- 
de men-

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. CÎMPEANU

țiuni, știrbind interesele țărilor din 
regiune. Douglas-Home, ministrul de 
externe englez, nu numai că a re
fuzat să satisfacă cererile Iranului, 
dar a lăsat să se înțeleagă că poli
tica Londrei tinde spre îngrădirea po
zițiilor Iraniene în această zonă, spre 
perpetuarea propriilor poziții. încă 
cu ani în urmă cercuri politice de 
la Ankara și-au exprimat insatisfac
ția față de refuzul guvernului ame
rican — dublu aliat : în N.A.T.O. și 
C.E.N.T.O. — de a sprijini opțiunile 
politicii lor cipriote. Dar și de data a- 
ceasta secretarul de stat Rogers a 
abordat problema cipriotă evident 
prin prisma intereselor țării sale. 
C.E.N.T.O. nu numai că nu promovea-' 
ză relațiile dintre statele membre pe 
măsura speranțelor inițiale — dar in
troduce adesea în aceste relații ele
mente de animozitate — caracteriza 
această situație ziarul „MILLYET".

Unele cercuri politice au nutrit 
speranța în posibilitatea „reconver- 
siunii" blocului și orientării lui pe 
făgașul sprijinirii efortului de dez
voltare economică a țărilor membre 
din zonă. Sînt citate, în acest sens, 
unele realizări în domeniul comuni
cațiilor și transporturilor feroviare

între Turcia și Iran. Turgut Mene- 
mencioglu arăta însă într-un inter
viu, în ajunul sesiunii de la Ankara, 
că programul economic al C.E.N.T.O. 
este departe de a satisface țările res
pective. „Am avut dificultăți in fi
nanțarea lucrărilor programate, iar 
posibilitățile de a obține credite pen
tru aceste lucrări se diminuează și 
mal mult" — a spus el. Se vădește, 
în acest fel, lucru pe care, de alt
fel, îl notează și unele cercuri din 
Ankara, că programul economic al 
C.E.N.T.O. nu este altceva decît o 
momeală oferită de forțele interesa
te în menținerea blocului.

Cercurile militariste au sperat că 
sesiunea de la Ankara va duce la 
revitalizarea blocului, între altele, ca 
urmare a schimbării politice interve
nite în Turcia. Ele văd în C.E.N.T.O., 
ca în orice grupare militară, un 
mijloc de exercitare de presiuni a- 
supra țărilor membre pentru a le 
menține cursul politic pe un anumit 
făgaș, contrar intereselor destinderii 
internaționale. Dar sesiunea de la 
Ankara n-a dat rezultatele urmărite 
de adepții blocurilor militare; „Pactul 
nu este amenințat de moarte ime
diată, dar nici nu se manifestă o 
revitalizare spectaculoasă", caracteri
za situația, după sesiune, ziarul turc 
de limba engleză „DAILY NEWS". 
Această revitalizare nici nu se poa
te realiza, in ciuda baloanelor de o- 
xigen pe care inspiratorii politicii 
blocurilor încearcă să le administre
ze. Este o concluzie pe deplin apli
cabilă și sesiunii celeilalte grupări 
militare, S.E.A.T.O., care a precedat 
cu puține zile reuniunea C.E.N.T.O., și 
ea reflectă, în fond, starea de spirit 
tot mai ostilă a cercurilor largi ale 
opiniei publice internaționale față de 
tot ceea ce amintește perioada răz
boiului rece. Astfe] de pacte nu pot 
decît să-și etaleze, asemenea tuturor 
edificiilor militariste, a căror men
ținere contravine intereselor destin
derii și securității, caracterul anacro
nic de instrumente ale politicii de 
forță, tot mai discreditată astăzi în 
lume.
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