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In prezenta tovarășului nicolae ceaușescu,
ieri si-a deschis lucrările

FORUMUL TINEREI
in Capitală
GENERAȚII
Puternică manifestare 
a angajării revoluționare 
a tineretului, a hotăririi 
de a-și dedica întreaga 

energie înfăptuirii 
neabătute a programului 
elaborat de Congresul al 
Xll-lea al partidului, a 
nestrămutatei încrederi in 
politica internă și inter
națională a partidului, in 
viitorul comunist al patriei

încetarea din viață a președintelui 
IOSIP BROZ TITO*

BELGRAD 4 (Agerpres). — Duminică, la ora 
18, in ședință comună, Prezidiul C.C. al U.C.I., 
in numele Comitetului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și Prezidiul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia au adoptat, in 
legătură cu încetarea din viată a președintelui 
Republicii și președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Iosip Broz Tito, următoarea pro
clamație :

în ziua de 4 mai 1980. la ora 15,05, la Liubliana 
a încetat să bată marea inimă a președintelui 
Republicii noastre Socialiste Federative Iugo
slavia și președintele Prezidiului R.S.F.I.. pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
mareșalul Iugoslaviei și comandantul suprem al 
forțelor armate ale Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Iosip Broz Tito,

O mare durere și o profundă, tristețe zguduie 
clasa muncitoare, popoarele și naționalitățile tă
rii noastre, pe fiecare cetățean ai nostru, mun
citor. ostaș și tovarăș de luptă, țăran, intelec
tual, pe fiecare creator, pionier și tînăr, fiecare 
fiică și mamă.

Tito a luptat o întreagă viață de om pentru 
interesele și telurile istorice ale clasei munci
toare si ale tuturor oamenilor muncii, pentru 
cele mai nobile idealuri și năzuințe ale popoa
relor și naționalităților noastre. Tito este tova
rășul nostru ceh mai drag. Timp de șapte de
cenii, el a militat in mișcarea mtineitorească re
voluționară. Timp de sase decenii a întărit rin
durile comuniștilor iugoslavi. Timp de mai mult 
de patru decenii a îndeplinit in modul cel mai 
demn funcția de cea mai mare răspundere in 
cadrul partidului nostru. El a fost conducătorul 
eroic in marea luptă de eliberare națională și 
in revoluția socialistă. Timp de trei decenii și 
jumătate s-a aflat in fruntea statului nostru so
cialist și a introdus in istoria mondiala țara 
noastră și lupta noastră pentru o nouă societa
te umană, manifestîndu-se și afirmindu-se drept 
cea mai mare personalitate istorică a noastră.

In perioade hotăritoare pentru existența și 
dezvoltarea noastră Tito a purtat în mod cu
rajos și demn steagul proletar al revoluției 
noastre, fiind legat trainic și consecvent de 
soarta poporului și a omului. Prin întreaga sa 
viață si operă, a luptat și a trăit animat de căl
dura și umanismul marelui luptător revoluțio
nar și conducător popular.

Tito nu a fost numai un vizionar, un critic 
și un interpret al lumii. El a înțeles condițiile 
obiective și legitățile mersului social, a trans
format marile idealuri, și idei in acțiunea mase
lor populare de multe milioane, care au înfăptuit, in 
frunte cu el, transformări sociale progresiste epocale.

Opera sa revoluționară va fi înscrisă pentru totdeauna 
în istoria popoarelor și naționalităților Iugoslaviei și in 
istoria, omenirii iubitoare de libertate.

în cele mai grele condiții din Iugoslavia veche, perse
cutat și arestat. Tito a constituit un exemplu de revolu
ționar neînfricat. ' A parcurs toate perioadele grele ale 
creșterii- partidului nostru, a organizat rindurile partidu
lui și organizațiilor de masă, a condus grevele, luptele și 
acțiunile politice. A luptat impotriva sectarismului, frac- 
ționismului și oportunismului. A pregătit comuniștii pen
tru munca în mase. A acordat o deosebită atenție tine
retului și activității tineretului comunist din Iugoslavia. 
A știut că mișcarea noastră muncitorească nu poate fi 
condusă din afară si din nici un centru internațional. A 
fost convins că numai un partid independent și unit poate 
să-și indeplinească îndatoririle sale fată de clasa sa mun
citoare și poporul său.

A reușit să reorganizeze, să întărească și să mobilizeze 
un partid cu putini membri in perioada ascensiunii fas
cismului, arătînd că numai un partid care este larg anco

rat în mase și împreună cu ele poate lupta pentru idea
lurile socialismului. Urmind calea lui Tito. comuniștii Iu
goslaviei au ciștigat increderea poporului. aflinciu-se in 
primele rînduri ale luptătorilor impotriva regimului reac
ționar hegemonist al Iugoslaviei vechi și împotriva fas
cismului.

Cina imperialismul fascist a devenit o primejdie ne
mijlocită. cind tara noastră a fost înrobită, cind era vorba 
riu numai de soarta Iugoslaviei, ci și de viitorul omenirii, 
tovarășul Tito nu a șovăit nici o clină. Sub conducerea 
sa. Comitetul Central al Partidului Comunist din Iugo
slavia a condus popoarele si naționalitățile tării noastre 
la lupta impotriva unui dușman numericește superior st 
inarmat pină in dinți. Partidul nostru, ca forță națională 
și de clasă, s-a identificat m această luptă cu năzuințele 
si interesele poporului, manifostindu-și hotărirea ca și in 
acele clipe grele să importă pină la capăt soarta poporu
lui.

în timp ce întreaga Europă era cotropită, iar fascis
mul atinsese culmea puterii sale. în timp ce armatele
(Continuare in pag. a V-a)
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Comitetului Centrul ul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 

Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

CUMJL OMAGIAL 
ROȘIII DE IOUARASUL

NICOLAE CEAUSESCU 
la Forumul tineretului

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU 

la deschiderea Forumului 
tineretului

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a evoca, în 

cadrul Forumului tineretului ro
mân, memoria tovarășului Iosip 
Broz Tito. Am aflat cu toții, cu 
profundă durere, vestea încetării 
sale din viață. Dispariția tovară
șului Tito constituie o grea pier
dere pentru popoarele prietene iu
goslave. pentru comuniștii iugo
slavi, pentru tineretul iugoslav, 
pentru poporul și tineretul nostru, 
precum și pentru forțele progre
siste, revoluționare, antiimperia- 
liste de pretutindeni.

în aceste momente doresc să ex
prim cele mai sincere condoleanțe 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, popoarelor iugoslave și să le 
asigur că partidul și poporul nos
tru se află alături de ele.

Tovarășul Tito a condus decenii 
de-a rindul lupta comuniștilor și 
popoarelor iugoslave împotriva do
minației fasciste, în războiul de e- 
liberare și apoi în edificarea so
cietății socialiste în Iugoslavia 
prietenă, a asigurat întărirea șj 
dezvoltarea Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a statului și uniu
nii popoarelor iugoslave în cadrul 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. EI are merite nepieritoa
re în uriașele cuceriri ale popoare
lor Iugoslaviei, în realizarea forței 
și tăriei Iugoslaviei socialiste. 
Ca militant de frunte al mișcării 
revoluționare comuniste, antifas
ciste și antiimperialiste, el a luptat 
întotdeauna pentru afirmarea re
lațiilor și unității de tip nou intre 
partidele comuniste și muncitorești, 
pentru politica de eliberare națio
nală, de egalitate în drepturi și 
respect al independenței și suve
ranității naționale a popoarelor, 
împotriva politicii imperialiste de 
dominație și asuprire, pentru drep
tul popoarelor de a fi deplin stă- 
pine pe destinele lor.

Unul dintre fondatorii mișcării 
de nealiniere — el a militat în
totdeauna pentru o politică bazată 
pe egalitate deplină între state, 
pentru desființarea blocurilor mi
litare, pentru ca fiecare națiune să 
poată participa activ la soluțio
narea problemelor internaționale, 
în deplină egalitate, în vederea 
realizării dezarmării, a noii ordini

economice, a unei lumi mai drepte 
și mai bune.

în aceste momente grele, po
porul român este alături de po
poarele prietene ale Iugoslaviei. 
Prietenia și colaborarea dezvoltate 
intre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, între popoarele și țările 
noastre au cunoscut o înflorire 
continuă — și la aceasta, tovarășul 
Tito a adus o contribuție de mare 
însemnătate.

Doresc să evoc, în aceste mo
mente, prietenia statornicită între 
noi, în decursul anilor, desele în- 
tilniri și convorbiri pe care ie-am 
avut și care întotdeauna s-au ba
zat pe stimă, pe respect, pe pro
fundă prietenie, ducînd la ridi
carea pe noi trepte a colaborării 
dintre partidele și popoarele țări
lor noastre.

Dispariția președintelui Iosip 
Broz Tito lasă un mare gol în rîn- 
dul popoarelor iugoslave, în rin
dul mișcării revoluționare, progre
siste și antiimperialiste de pretu
tindeni. Nu există însă nici o în
doială că opera sa, unitatea Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia și 
a popoarelor iugoslave vor dăinui 
și se vor dezvolta, demdnstrînd că 
ceea ce a înfăptuit, pentru ceea ce 
a luptat necontenit tovarășul Tito, 
reprezintă o forță ce va asigura 
înaintarea neabătută a Iugoslaviei 
pe calea socialismului, a indepen
denței și păcii.

Sîntem convinși că prietenia și 
colaborarea dintre partidele și po
poarele noastre vor dăinui veșnic, 
vor fi o chezășie a înaintării lor 
pe calea socialismului și comunis
mului. o contribuție nepieritoare 
la cauza păcii, independenței, des
tinderii și colaborării internațio
nale. în aceste momente doresc să 
evoc încă o dată personalitatea to
varășului Tito și prietenia dintre 
noi, să evoc relațiile dintre parti
dele și popoarele noastre, aducînd, 
de la această tribună a tinerei ge
nerații române, un ultim omagiu 
marelui dispărut.

Adio, dragă prietene și tovarășe 
Tito !

Propun să păstrăm un moment 
de reculegere in amintirea mare
lui dispărut.

Dragi tovarăși și prieteni.
Am deosebita plăcere să particip, 

împreună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, 
la deschiderea lucrărilor marelui 
forum național al tinerei generații 
și să adresez tuturor participanți- 
lor, întregului tineret al patriei 
noastre socialiste, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, precum și din partea 
mea personal, un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări 
de succes lucrărilor marelui forum. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu — tinerii !“).

Congresul al Xl-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist, Conferința 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști, Conferința Organizației 
Pionierilor și Organizației Șoimilor 
Patriei .reprezintă evenimente de 
seamă în viața întregului tineret și 
a tuturor copiilor din România so
cialistă, evidențiind cu putere rolul 
important al tinerilor comuniști, al 
întregii tinere generații în opera 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. Congresul și conferințele 
au loc la cîteva luni de la Congre
sul al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român, care a marcat intrarea 
României într-o nouă etapă de 
dezvoltare, și la numai două luni 
de la alegerile pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile popu
lare, care au constituit o puternică 
afirmare a democrației socialiste, a 
unității de nezdruncinat a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului popor 
în cadrul Frontului Democrației șî 
Unității Socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român — 
forța politică conducătoare a în
tregii noastre societăți. (Aplauze 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

La bază lucrărilor congresului 
tinerilor comuniști, a conferințelor 
studenților, pionierilor și șoimilor 
patriei trebuie să stea Programul 
partidului, hotăririle istorice ale 
Congresului al Xll-lea. care des
chid minunate perspective pentru 
dezvoltarea pe noi trepte de civili
zație și progres a patriei noastre, 
pentru viața și viitorul tinerei ge
nerații, al întregului nostru popor.

Congresul și conferințele trebuie 
să analizeze, in spiritul exigenței 
comuniste, activitatea desfășurată 
pînă în prezent și, totodată, să dea 
un nou impuls Uniunii Tineretului 
Comunist și celorlalte organizații 
în vederea creșterii elanului revo
luționar ăl tinerei generații în 
munca și lupta de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, de întărire conti
nuă a forței patriei noastre socia
liste, a suveranității și independen
ței ei, a rolului pe care îl joacă în 
promovarea politicii de colaborare, 
destindere și pace în întreaga 
lume. (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în cincinalul 1976—1980 au fost 

obținute realizări minunate în dez
voltarea economico-socială a Româ
niei, în- ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nos
tru popor. Pe baza rezultatelor din 
primii patru ani ai cincinalului — 
cind' producția industrială a cres
cut într-un ritm de 11 la sută — 
și a prevederilor planului pe acest 
an, putem aprecia că se va realiza 
cu succes programul dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-mate- 
riale a societății, obținîndu-se și 
importante depășiri. Se înfăp
tuiesc cu succes prevederile de in
dustrializare a tuturor județelor 
țării, obiectivul privind realizarea 
unei producții industriale de cel 
puțin 10 miliarde lei. Am obținut, 
de asemenea, o creștere importantă 
a producției agricole, cu toate con
dițiile climatice nefavorabile din 
unii ani, ceea ce a asigurat îmbu
nătățirea aprovizionării populației 
și importante surse de materii pri
me pentru industrie. Realizări de 
seamă au fost obținute și în cele
lalte domenii de activitate — în 
dezvoltarea activității științifice, a 
culturii și învățămîntului, in acti
vitatea polit.ico-educativă de for
mare a omului nou, constructor 
conștient al socialismului și comu
nismului. S-a realizat un mare
(Continuare in pag. a II-a)

Cu profundă durere, cu inimile îndoliate am aflat de 
încetarea din viață a tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

în, numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al întregului popor 
român și al meu personal, vă adresăm dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor și popoarelor prietene ale Iugo
slaviei socialiste cele mai sincere condoleanțe pentru 
greaua pierdere suferită prin moartea tovarășului 
Iosip Broz Tito.

în rindurile comuniștilor, ale tuturor celor ce mun
cesc,din patria noastră, președintele Iosip Broz Tito s-a 
bucurat de o sinceră și adîncă prețuire și dragoste, 
apreciat ca un mare conducător al popoarelor Iugo
slaviei, precum și ca un mare și apropiat prieten al 
României socialiste, care a adus un aport deosebit de 
important la dezvoltarea, relațiilor româno-iugoslave. 
Președintele Tito a jucat un rol inestimabil în organi
zarea rezistenței antifasciste și a luptei de eliberare 
â popoarelor iugoslave, în victoria revoluției și con
strucției socialiste în țara prietenă și vecină. Remar
cabil militant revoluționar al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, prodigioasă personalitate a 
lumii contemporane, tovarășul Tito a adus o contri
buție remarcabilă la dezvoltarea socialismului pe plan 
mondial, la afirmarea unor relații de tip nou în miș
carea comunistă și muncitorească, bazate pe egalitate 
și respectul independenței fiecărui partid, ca și in lupta 
mondială pentru afirmarea forțelor democratice și pro
gresiste. pentru instaurarea în lume' a unei politici noi 
intre națiuni.

Sub conducerea Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
a tovarășului Iosip Broz Tito, popoarele iugoslave au 
dobîndit uriașe succese în transformarea revoluționară 
a țării, în dezvoltarea ei economico-socială și ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a maselor, în apli
carea cț-eatoare a socialismului științific la condițiile 
concrete ale Iugoslaviei, in dezvoltarea teoriei și prac
ticii revoluționare.

In frunte cu tovarășul Iosip Broz Tito, Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia s-a afirmat puternic 
în viața internațională a epocii noastre, militînd ferm 
pentru soluționarea problemelor complexe care con
fruntă omenirea, pentru relații noi între state, aducînd 
o contribuție remarcabilă la promovarea principiilor

coexistenței pașnice între state eu orînduiri sociale 
diferite, a respectului independenței și suveranității 
naționale a fiecărui popor. Tovarășul Tito a fost, unul 
din fondatorii mișcării țărilor nealiniate, un militant 
neabătut pentru cauza colaborării, securității și păcii 
între popoare.

între partidele, statele și popoarele noastre — legate 
prin vechi tradiții de solidaritate și întrajutorare — 
s-au statornicit raporturi de profundă prietenie, s-a 
dezvoltat o intensă colaborare politică, economică și. pe 
alte, planuri, s-a desfășurat o activă și rodnică con
lucrare în arena vieții internaționale. Raporturile de 
strînsă prietenie și cooperare multilaterală româno- 
iugoslave au constituit și constituie o contribuție 
prețioasă la cauza propășirii economico-sociale a 
popoarelor noastre, la întărirea forțelor socialismului 
și progresului in întreaga lume, la înfăptuirea idealuri
lor și aspirațiilor popoarelor de pretutindeni pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Numeroasele întîlniri, contacte și convorbiri jje care 
le-am avut de-a lungul anilor, personal, cu tovarășul 
Tito, au cimentat puternic relațiile noastre de Știmă, 
prețuire .și sinceră prietenie — factor de seama al 
apropierii tot mai strînse și al cooperării iot mai largi 
dintre partidele, popoarele și țările noastre..

împreună cu întregul nostru partid și popor îmi ex
prim convingerea că raporturile de colaborare, solida
ritate și conlucrare pe multiple planuri dintre cele 
două partide și state ale noasțre vor cunoaște și in vii
tor o evoluție mereu ascendentă, că prietenia roiînâno- 
iugoslavă va deveni tot mai strînsă și mai 'trainică, in 
interesul ambelor popoare, al socialismului și păcii in 
întreaga lume.

în aceste momente de grea încercare pentru popoa
rele Iugoslaviei prietene, ca și de profundă mîhnire 
pentru forțele înaintate de pretutindeni, vă exprimăm, 
dragi tovarăși, cea mai adîncă compasiune. împărtășim 
din adîncul inimii durerea oamenilor muncii din Iu
goslavia și vă asigurăm că poporul român este 'alături 
de popoarele Iugoslaviei. Avem ferma convingere că 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, popoarele Iu
goslaviei prietene, urmind învățătura și îndemnul to
varășului Tito, vor întări și mai mult unitatea rîndu- 
rilor lor, vor construi cu fermitate societatea socia
listă, vor întări independența și suveranitatea patriei.

Vă rugăm, dragi tovarăși, să transmiteți familiei în
doliate cele mai sincere condoleanțe.

NIGOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a întrunit 
in ședință in ziua de 5 mai, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in legătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv s-a alăturat intru totul înaltului 
omagiu pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a adus 
președintelui Tito la deschiderea forumului național al ti
neretului din România.

Ca semn al deosebitei prețuiri față de marele dispărut 
și in spiritul relațiilor de caldă prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor 
din iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia, Comitetul Politic Executiv a luat urmă
toarele hotăriri :

la funeraliile tovarășului Tito să participe o delegație 
condusă de secretarul general al P.C.R., președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Din delegație sâ mai facă parte tovarășii llie Verdeț, 
prim-ministru al guvernului, și Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

Pentru omagierea tovarășului Tito, mare conducător ol 
Iugoslaviei socialiste, militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane, prieten ăpropiat al po
porului român, în zilele de 6-10 mai în România se declară 
doliu național. In ziua de 8 mai, ziua funeraliilor președin
telui Tito, se vor arbora drapelele in bernâ.

In Capitală va avea loc un miting de doliu. De ase
menea. in aceste zile, în întreaga țară vor avea loc adu
nări de doliu, in cadrul cărora oamenii muncii iși vor 
exprima sentimentele de înaltă prețuire față de persona
litatea președintelui Tito, precum și profunda durere pen
tru incetarea sa din viață.

Posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile 
artistice vor prezenta in această perioadă programe adec
vate.
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volum de investiții industriale, a- 
gricole și social-culturale. Se poate 
spune că întreaga țară reprezintă 
un vast șantier — în fiecare județ 
au apărut puternice platforme in
dustriale, în fiecare oraș și comună 
se dezvoltă upități industriale, 
agroindustriale și agricole. în a- 
celași timp, cele un milion de lo
cuințe, ca și alte .edificii sociale 
ce se construiesc în acest cincinal, 
în toate orașele și comunele, dau 
patriei noastre o înfățișare nouă, 
modernă, creează condiții de viață 
din ce în ce mai bune pentru toți 
oamenii muncii.

Toate aceste realizări, măsurile 
adoptate de partid pentru crește
rea mai accentuată a veniturilor 
oamenilor muncii, care vor fi la 
sfîrșitul acestui an cu peste 30 la 
sută mai mari decît în 1975, de
monstrează cu puterea faptelor că 
țelul întregii politici a partidului 
nostru comunist, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
sînt ridicarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație, asigurarea 
unei vieți tot mai bune, mai demne 
și libere pentru toți cetățenii ță
rii, că tot ceea ce înfăptuim este 
destinat omului, bunăstării, feri
cirii și libertății sale. (Aplauze 
puternice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!").

Mărețele înfăptuiri din acest 
cincinal, ca dealtfel din întreaga 
perioadă a construcției socialiste, 
pun cu putere în evidență superio
ritatea socialismului — care a eli
berat pentru totdeauna poporul 
nostru de asuprirea capitalistă și 
imperialistă șl a asigurat poporu
lui dreptul de a fi deplin stăpîn pe 
bogățiile naționale, pe destinele 
sale, de a-și făuri viitorul în mod 
conștient, așa cum dorește.- (Vii și 
puternice aplauze).

Succesele remarcabile ale patriei 
noastre atestă în modul, cel mai 
convingător că numai în condițiile 
socialismului se pot realiza năzuin
țele de dreptate socială și națională 
ale celor ce muncesc, deplina ega
litate în drepturi a tuturor cetățe
nilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate, libertatea și prosperita
tea întregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Tot ceea ce am realizat în acest 
cincinal, în anii socialismului de
monstrează cu putere justețea po
liticii Partidului Comunist Român, 
care aplică în mod consecvent legi
tățile generale la condițiile concre
te ale României, călăuzindu-se ferm 
în întreaga sa activitate de con
cepția revoluționară, științifică a 
materialismului dialectic și istoric. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Mărețele înfăptuiri ale României 
reliefează, totodată, spiritul revo
luționar și capacitatea creatoare a 
mieunatei noastre clase muncitoa
re, faptul că, devenind forța socială 
conducătoare a societății, ea își în
deplinește cu cinste rolul istoric de 
a conduce întreaga națiune pe 
drumul luminos al socialismului și 
comunismului. (Vii aplauze; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu — tinerii !“). De ase
menea, aceste realizări evidențiază 
cu putere forța țărănimii munci
toare, a intelectualității, a celor
lalte categorii sociale, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, a întregului nostru 
popor, care, într-o deplină unitate, 
înfăptuiește neabătut politica inter
nă și externă a Partidului Comu
nist Român, ce corespunde pe de
plin năzuințelor vitale ale națiunii 
noastre socialiste, intereselor su
preme ale patriei, de libertate, in
dependență și pace ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).

La toate aceste mărețe realizări, 
cu elanul revoluționar ce o carac
terizează, tînăra noastră generație 
a adus și aduce o contribuție inesti
mabilă, fiind tot timpul prezentă pe 
marile șantiere, în marile cetăți 
industriale, în munca pentru trans
formarea orașelor și satelor patriei 
noastre,. învățînd și însușindu-și 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
culturii in școli și universități, în 
toate sectoarele de activitate, dînd 
dovadă de spirit revoluționar și 
abnegație, îndeplinindu-și cu cinste 
misiunile încredințate de partid și 
popor. (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
tinerii !“).

Pentru toate aceste mărețe reali

zări, doresc ca și de la acest mare 
Forum al tinerei generații să adre
sez clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregului nostru popor cele 
mai calde felicitări și urarea de 
noi și noi succese în activitatea 
viitoare. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!", 
„P.C.R. !“, „Ceaușescu — P.C.R. !").

Doresc, de asemenea, să adresez, 
de la această înaltă tribună, tine
rilor comuniști, pionierilor și șoimi
lor patriei, întregului tineret cele 
mai calde felicitări pentru contribu
ția adusă la marile înfăptuiri ale 
patriei noastre și urarea fierbinte 
de noi și noi realizări în toate do
meniile de activitate. (Aplauze și 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
tinerii !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Congresul al XII-lea al partidu

lui a stabilit obiectivele fundamen
tale pentru noua etapă de dezvol
tare a României în perioada 1981— 
1985, în vederea înfăptuirii Pro
gramului partidului. Realizarea 
acestor obiective necesită dezvol
tarea mai puternică a forțelor de 
producție și perfecționarea relați
ilor sociale, trecerea la o nouă ca
litate în toate domeniile, în munca 
și viața întregului nostru popor. 
Se impune să asigurăm creșterea 
mai puternică a bazei proprii 
de materii prime și energetice, 
precum și înfăptuirea unei pro
funde revoluții agrare, prin per
fecționarea organizării acestui sec
tor și creșterea puternică a pro
ducției agricole. în mod deosebit 
trebuie să asigurăm un nou avînt 
al științei, învățămîntului și cul
turii, afirmarea puternică a revo
luției științifice, introducerea noi
lor cuceriri ale cunoașterii umane 
în toate sectoarele vieții economj- 
co-sociale.

După cum prevăd hotărîrile 
Congresului al XII-lea, în următo
rul cincinal vom asigura trecerea 
României de la stadiul de țară în 
curs de dezvoltare la un stadiu 
nou, superior, de țară mediu dez
voltată.

Noua calitate a societății noastre 
socialiste este rezultatul acumulă
rilor cantitative în dezvoltarea 
economico-socială. Aceasta asigură 
ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație, va avea 
profunde implicații asupra întregii 
vieți materiale și spirituale a po
porului, asupra viitorului patriei 
noastre socialiste. Avem o perspec
tivă minunată, iar realizările de 
pînă acum stau chezășie că dispu
nem de tot ce este necesar pentru 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea, pentru ridi
carea patriei noastre pe o nouă 
treaptă de dezvoltare, multilaterală, 
socialistă și de înaintare spre co
munism. (Aplauze puternice, înde
lungate).

Acum, în centrul activității 
partidului, a Uniunii Tineretului 
Comunist, a tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, a tuturor or
ganelor de Stat, a întregului nos
tru popor trebuie să stea unirea 
eforturilor tuturor, oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
o organizare științifică a muncii, 
conducerea unitară a întregii acti
vități.

Ținînd seama de problemele 
complexe determinate de criza 
economică, energetică și financia
ră, trebuie să acționăm cu toată 
fermitatea în vederea înfăptuirii 
prevederilor planului cincinal in 
toate sectoarele, pentru realizarea 
dezvoltării noastre economico-so- 
ciale cu minimum de cheltuieli 
materiale și de muncă.

Societatea socialistă pe care o 
edificăm este societatea muncii 
libere, a oamenilor liberi, stăpîni 
pe destinele lor. (Vii și puternice 
aplauze). Așa cum am menționat 
și la Congresul al XII-lea, tot ceea 
ce am realizat pînă acum este ro
dul nemijlocit al muncii poporu
lui nostru, al eforturilor sale. Ni
mic nu a venit din cer, nimic nu 
am primit pe gratis. Trebuie să 
fim deplin conștienți că asigura
rea mersului înainte pe drumul 
progresului și civilizației ne impu
ne să muncim mai bine, să trecem 
la o calitate a muncii nouă, mai 
complexă, bazată pe ridicarea ni

velului de pregătire profesională, 
tehnică, științifică și culturală. în 
acest mod este necesar să asigu
răm o valorificare superioară atît 
a materiilor prime, cît și a forței 
de muncă, a inteligenței creatoare 
a poporului, factor determinant al 
făuririi cu succes a socialismului 
și comunismului. (Aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — tine
rii !“, „P.C.R. !“).

în vasta și multilaterala activi
tate constructivă, tînăra generație 
trebuie să se afle în primele 
rînduri, manifestîndu-și cu putere 
elanul și spiritul revoluționar ce o 
caracterizează. Ea trebuie să fie 
prezentă pe toate șantierele socia
lismului, în învățămînt, în cerce
tare, ca și în toate acțiunile cultu
ral-educative. întreaga activitate 
a Uniunii Tineretului Comunist 
trebuie să fie pătrunsă de spiritul 
revoluționar, comunist, de o înal
tă răspundere față de cauza socia
lismului și comunismului, de de
votament nețărmurit față de pa
trie, față de interesele întregului 
nostru popor. (Aplauze puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — tinerii!“).

Organizația voastră este conti
nuatoarea unor vechi tradiții re
voluționare ce au caracterizat miș
carea muncitorească românească, 
activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist încă de la începuturile 
sale. Sînt cunoscute și de voi, de
sigur, din cărți și din povestiri, din 
filme — ne-ar trebui filme ceva 
mai bune în această privință 
(aplauze, animație în sală) — fap
tele de eroism, de dăruire pentru 
cauza libertății și independenței 
patriei, pentru socialism, ale tine
rilor care, sub conducerea comu
niștilor, și-au dat, cînd, a fost ne
voie, și viața. Astăzi auzim 
cîteodată, chiar la unii tineri co
muniști, că erau alte vremuri, că 
nu ar mai fi acum timpul și nu 
ar mai fi motive care să ducă la 
asemenea acte de eroism, de 
dăruire, că romantismul revoluțio
nar aparține epocii trecute.' Oare 
așa să fie, dragi tovarăși tineri ? ! 
Cred că este complet greșită o 
asemenea judecată, o asemenea 
concepție despre etapa pe care o 
străbatem astăzi. Nu numai că nu 
se poate spune că nu ar fi condi
ții pentru manifestarea spiritului 
revoluționar și a romantismului 
revoluționar; dimpotrivă, cred că 
acum avem condiții și mai bune 
decît în trecut; pentru că în pri
mul rînd tînăra generație trăiește 
într-o țară liberă, unde,. sub con
ducerea comuniștilor, se edifică 
socialismul și comunismul — și 
ceea ce trebuie să realizăm cere 
spirit revoluționar, cere romantism 
revoluționar, cere activitate neobo
sită în toate domeniile 1 (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— tinerii !“).

Oare marile șantiere, cetățile in
dustriale, complexele agricole nu 
oferă atîtea și atîtea domenii in 
care tineretul își poate pune în va
loare spiritul său revoluționar, no
vator, abnegația și dăruirea pentru 
patrie, pentru socialism ? Oare a 
coborî la sute de metri sub pămînt 
pentru a da patriei cărbune nu 
cere spirit de muncă, de abnega
ție ? Sau pentru a da mai mult 
petrol, pentru a asigura țării tot 
ceea ce este necesar, pentru a asi
gura. progresul și dezvoltarea ne
contenită a patriei pe calea socia
lismului și comunismului ?

Oare în știință, în învățămînt, în 
cultură nu există încă multe și 
multe taine ale naturii, ale mate
riei, nedescoperite — și care cer 
dăruire, entuziasm, romantism re
voluționar ? Peste tot, în orice oraș, * 
în orice sat, în orice vîrf de mun
te, tineretul poate și trebuie să se 
afirme cu'puterea sa revoluționa
ră, cu spiritul său novator, ca o 
forță puternică a progresului, a 
luptei pentru socialism, pentru co
munism ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
tinerii !“, „P.C.R. — P.C.R.!“).

Sînt, de asemenea, unii care spun 
că, dacă societatea ne asigură to
tul, dacă socialismul asigură oa
menilor muncii, tinerei generații, 
condiții de viață cum nici nu se 
puteau visa în trecut, atunci de ce 
trebuie să mai vorbim de greutăți, 
de ce trebuie să mai vorbim de 

muncă, de învingerea unor dificul
tăți pe care le mai avem ? Și aceas
ta este o concepție care trebuie 
înlăturată definitiv din rindurile și 
din gîndirea tinerilor comuniști, 
pionierilor, tinerei noastre genera
ții. Este adevărat, societatea noas
tră asigură tineretului condiții tot 
mai bune de viață, de învățătură, 
de muncă ; dar nu trebuie uitat 
nici un moment că tot ceea ce am 
realizat pînă acum a cerut efor
turi, renunțări și că, totodată, mai 
avem încă multe de făcut pentru 
a realiza idealurile socialismului și 
comunismului. Trebuie să înțele
gem că fiecare are datoria să pună 
umărul,,— ca să mă exprim în lim
baj popular — să pună gîndirea și 
forța sa pentru a realiza obiectivele 
mărețe stabilite de partid, minuna
tele idealuri ale socialismului și 
comunismului ! Mai avem multe 
greutăți de înfrînt ! Tineretul — ca, 
dealtfel, întregul nostru popor — 
trebuie să fie pe deplin conștient 
că numai pornind de la concepția 
revoluționară și numai prin muncă 
fiecare popor poate înfăptui socia
lismul în țara sa, întărind, tot
odată, solidaritatea și colaborarea 
cu celelalte popoare. Numai și 
numai munca poate asigura 
înfrîngerea greutăților, poate a- 
sigura înfăptuirea minunatelor 
idealuri ale socialismului și comu
nismului ! Pe această cale avem 
încă multe de făcut ! Trebuie să 
știm să gospodărim cum trebuie 
țara, să facem economii în toate 
domeniile de activitate ! Socialis
mul nu este societatea risipei —• 
este societatea bunei gospodăriri, 
a chibzuinței, a folosirii raționale 
a mijloacelor de care dispunem la 
un moment dat. Societatea comu
nistă spre care năzuim este socie
tatea care asigură fiecăruia satis
facerea necesităților, dar pretinde 
fiecăruia să dea totul pentru so
cietate, să fie un luptător hotărît 
împotriva risipei de orice fel. Iată, 
pe această cale tineretul trebuie 
să se afirme cu elan, cu forța și 
energia sa. (Aplauze îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — tinerii !“).

Trăim într-o epocă de profunde 
transformări revoluționare ale so
cietății, în general de transformare 
revoluționară a lumii. în aceste 
condiții, prima cerință este aceea 
de a fi și de a rămîne revoluțio
nari, de a lupta cu hotărîre împo
triva a tot ce este vechi și perimat 
în toate sectoarele, inclusiv în do
meniul conștiinței, și de a acționa 
neabătut pentru promovarea nou
lui, a spiritului revoluționar în 
întreaga viață socială.

Uniunea Tineretului Comunist, 
întregul tineret trebuie să pună in 
centrul activității însușirea temei
nică a celor mai înaintate cuceriri 
ale științei, tehnicii, ale cunoașterii 

. umane, să facă totul pentru ridi
carea pregătirii profesionale și 
pentru lărgirea orizontului politic 
și cultural, deoarece . numai astfel 
își va putea îndeplini în orice 
condiții sarcinile și misiunile în
credințate. Rolul tinerilor de azi 
— viitori constructori ai comunis
mului — este nu numai de a con
tinua ceea ce s-a realizat, ci de a 
ridica pe noi culmi, de a da noi 
dimensiuni dezvoltării societății, de 
a cuceri noi și noi taine ale naturii, 
noi domenii ale cunoașterii umane 
și de a le pune în serviciul socia
lismului și comunismului. în ace
lași spirit trebuie să se desfășoare 
și activitatea Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști, a Organiza
țiilor Pionierilor și Șoimilor Pa
triei. Am convingerea că, în cadrul 
lucrărilor congresului și conferin
țelor, problemele activității vii
toare, lupta pentru perfecționarea 
muncii organizațiilor voastre și ri
dicarea spiritului ei revoluționar 
vor ocupa locul ce se cuvine. Sînt 
convins că rezultatele acestei ac
tivități se vor materializa în 
spiritul revoluționar cu care 
veți acționa în toate domeniile ! 
(Aplauze puternice ; se scandează 

.„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu, 
România — ocrotesc copilăria !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Poate unii 'își pun întrebarea : 
dacă secretarul general al partidu
lui ne cere să facem atîtea, cît loc 
mai rămîne de joacă, de dans, de 
petrecere? Nu am uitat de acestea, 
tovarăși! Tineretul are nevoie — 
copiii cu atît mai mult — să se 
joace, să cînte, să danseze. Este în 

firea tineretului, a poporului nos
tru dealtfel, , ca și la greu, și 
în luptă, și la bucurii să cîn
te, să danseze, să petreacă. (A- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu, România — ocrotesc 
copilăria!", „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — tinerii!", „P.C.R. — 
P.C.R.!").

Revine organizațiilor voastre o- 
bligația de a acorda atenția co
respunzătoare organizării timpu
lui liber, odihnei, distracției, jocu
lui. Aceasta este o latură foarte 
importantă a educării, a formării 
tinerei noastre generații — de la 
șoimii patriei la pionieri, la tine
rii comuniști, la întregul tineret. 
Se pune întrebarea: oare se poate 
face mai mult în acest domeniu? 
Sau, n-ar fi mai bine să lăsăm pe 
fiecare să-și organizeze timpul 
liber cum dorește? Oare ar co
respunde aceasta concepției revo
luționare, spiritului organizațiilor 
comuniste? Dezvoltarea conștiinței 
socialiste. educarea oamenilor 
muncii, în general, a tinerei ge
nerații, constituie una din proble
mele de importanță deosebită — 
aș, putea spune chiar esențială — 
pentru formarea omului, a tînăru- 
lui constructor al socialismului și 
comunismului de mîine.

Sînt încă multe lucruri de în
depărtat din conștiința oamenilor. 
Vechea societate — pe care am 
lichidat-o, iar din punct de vedere 
material am depășit-o de mult, 
realizînd ceea ce este cunoscut 
tuturor —,a lăsat puternice urme 
și obiceiuri care, multe din ele, 
nu mai corespund condițiilor de 
astăzi, spiritului revoluționar. De
altfel, unele din aceste obiceiuri 
n-au corespuns niciodată cerințe
lor progresului și civilizației. Am 
în vedere egoismul, individualis
mul, tendințele de parazitism și 
parvenitism și alte mentalități re
trograde. Desigur, noi vom con
tinua și vom dezvolta întotdeauna 
trăsăturile morale cele mai înalte 
ale poporului nostru, obiceiurile 
cele mai nobile ce au caracterizat 
și caracterizează poporul nostru; 
dar trebuie să luptăm neabătut 
împotriva misticismului, a vechilor 
obiceiuri lăsate de societatea bur- 
ghezo-moșierească. Aceste obiceiuri 
trebuie să fie lichidate pentru tot
deauna! Avem nevoie de o largă 
activitate politico-educativă de 
masă; avem nevoie de o literatură 
revoluționară, militantă; avem ne
voie de cîntece, de jocuri, de 
teatru, de o artă revoluționară, 
care să ducă mai departe tot ceea 
ce este bun în tezaurul națiunii 
noastre, să dezvolte, în condițiile 
de azi, trăsăturile omului înaintat, 
ale societății socialiste, să facă să 
triumfe idealurile nobile ale egali
tății, fraternității, prieteniei, ale 
păcii și colaborării între toate 
popoarele. (Aplauze șj urale 
puternice; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — pace !“).

După cum este cunoscut, munca 
este factorul fundamental al edu
cației. Engels spunea că munca a 
avut rolul determinant în trans
formarea maimuței în om. într-a- 
devăr, munca a fost izvorul pro
gresului general al civilizației uma
ne, ei i se datoresc toate cuceri
rile geniului uman, întreaga dez
voltare a societății. După cum se 
vede, munca a creat oameni fru
moși, minunați. Uitați-vă în aceas
tă sală, ce tineri frumoși a făurit 
munca! (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“). Și, cred 
că știți, dragi tovarăși, Engels se 
referea în primul rînd la munca 
fizică ; desigur, munca s-a ampli
ficat, munca intelectuală a căpătat 
un loc foarte important în dezvol
tarea omului. Dar fără muncă fi
zică, numai cu educație fizică, nu 
se dezvoltă un corp sănătos. (Vii 
aplauze).

Aș dori să mă refer și la, unii 
părinți care sînt foarte grijulii față 
de copiii lor. îi auzi și acum pe 
unii spunînd : „Păi, dacă eu nu am 
muncit niciodată, de ce copilul meu 
să meargă la fabrică ? Dacă eu am 
trăit fără muncă, nu trebuie să am 
grijă ca și copilul meu să trăiască 
fără muncă, sau cel puțin într-un 
birou, liniștit ? Sau măcar într-un 
institut". (Animație, aplauze). Sînt, 
de asemenea, și alți părinți care 
spun : eu am muncit din greu, de 

ce oare trebuie ca și fiul meu să 
muncească la fel, să nu ducă o via
ță mai ușoară, într-un loc mai căl
duț și liniștit ? înțeleg bine grija 
fiecărei mame și a fiecărui tată, a 
părinților pentru copiii lor ; dar 
cred că, exprimată în felul acesta, 
este o grijă rău înțeleasă. Tinerii 
trebuie să fie îndemnați să meargă 
să muncească acolo unde este mai 
greu, acolo se făuresc caracterele, 
adevărații revoluționari, adevă- 
rații conducători ai patriei noas
tre socialiste ! (Aplauze puternice. 
Se scandează „Vom munci și 
vom crea, patria vom înălța!“. 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Trebuie să facem în așa fel încît 
nimeni să nu-și mai piardă tine
rețea pe străzi sau prin cafenele. 
Știți versurile marelui nostru poet, 
că geniile nu se nasc pe stradă, 
nici chiar la cinematograful „Pa
tria", și nici în cafenele ; se nasc 
în muncă și luptă ! (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Dar să revenim Ia organizarea 
timpului liber. într-adevăr, trebuie 
ca organizațiile să acorde atenția 
corespunzătoare organizării timpu
lui liber. Este o cerință a creșterii 
sănătoase și inteligente a tineretu
lui patriei noastre. Trebuie să or
ganizăm distracția, viața, jocul ; 
tineretul trebuie să poată dansa, 
să știe să și iubească, dar totodată 
trebuie să știe că toate acestea nu 
trebuie să-l abată niciodată de la 
obligațiile sale față de patrie, față 
de cauza socialismului și comunis
mului ! Iubind, jucînd, dansînd, 
petrecînd în toate formele care 
contribuie la o viață plăcută, tine
retul trebuie să pornească de la 
concepția revoluționară care con
tribuie la formarea unei morale 
noi, înaintate, a unui tînăr sănătos, 
viguros, cu o minte înaripată. Nu
mai așa tineretul patriei noastre 
va fi un demn urmaș al înaintași
lor, va ridica patria pe culmi tot 
mai , înalte ! Socialismul nu poate 
fi conceput fără muncă, dar nici 
fără joc și voie bună. Cum ar putea 
arăta oare societatea socialistă 
fără muncă, fără iubire și fără 
jocuri ? Vă doresc deci să munciți, 
să învățați, să dansați, să jucați ! 
Să vă iubiți patria, să iubiți 
partidul, socialismul, comunismul, 
pacea! (Aplauze și urale puter
nice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu, 
România — ocrotesc copilăria !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Programul de ridicare a patriei 

noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație, de trecere la o nouă ca
litate a vieții și muncii poporului 
nostru este un program de luptă 
revoluționară. Trebuie să fim pe- 
deplin conștienți că în ascensiunea 
spre înaltele piscuri ale comunis
mului avem de străbătut un drum' 
greu, nebătătorit și că vom mai 
întîmpina multe greutăți și piedici. 
Va trebui să știm să le înfrîngem, 
să le depășim și să mergem neabă
tut spre aceste înalte idealuri care 
asigură omului adevărata libertate, 
fericire și independență.

Priviți trecutul poporului nostru ! 
Poporul român s-a format și s-a 
afirmat în condiții grele de muncă 
și luptă. S-ar putea spune că nu 
există metru de pămînt care să nu 
fi fost udat de lacrimile și sîngele 
moșilor și strămoșilor noștri. Dar 
înfrîngind greutăți uriașe, dînd 
jertfa supremă atunci cînd a fost 
nevoie, înaintașii au făcut totul 
pentru a apăra existența, libertatea 
și demnitatea poporului nostru, 
pentru măreția națiunii noastre, 
pentru dezvoltarea ei pe calea pro
gresului și civilizației. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Pe aceste meleaguri, de-a lungul 
secolelor, au conviețuit împreună 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
alte naționalități. în lupta și mun
ca comună au învățat că trebuie 
să facă totul pentru a fi egali în 
drepturi, stăpîni pe destinele lor, 
pentru a respinge hotărît politica 
de învrăjbire promovată de clase
le exploatatoare, de cercurile reac
ționare imperialiste, politică ce a 
servit întotdeauna dominării și 
asupririi popoarelor. Iată de ce or
ganizațiile voastre trebuie să să
dească în rîndul fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, senti
mentele nobile de egalitate și drep
tate, sentimentele dragostei față de 
patrie, de partid, sentimentele fră

ției, muncii și luptei comune pen
tru socialism și comunism în pa
tria comună — România ! (Aplau-’ 
ze puternice: se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !", „Ceaușeseu
— pace !“, „Ceaușescu și poporul!", 
„P.C.R. !“).

Cea mai mare cinstire pe care o 
putem aduce trecutului de njuncă 
și luptă al poporului nostru, al oa
menilor muncii este aceea de a 
face totul pentru dezvoltarea con
tinuă a patriei, pentru întărirea ne
contenită a unității tuturor cetățe
nilor patriei, fără deosebire de na
ționalitate, în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, sub 
conducerea politică? a Partidului 
Comunist Român, pentru înaintarea 
neabătută pe calea socialismului și 
comunismului, întărirea indepen
denței, suveranității și bunăstarea 
poporului. (Aplauze îndelunga
te ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu — pace !", 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Priviți trecutul de luptă al Parti
dului Comunist Român, al mișcării 
revoluționare, democratice și mun
citorești din România ! De la pri
mele începuturi, mișcarea noastră 
revoluționară, democratică, munci
torească și-a pus drept țel reali
zarea unei lumi noi, a dreptății și 
egalității sociale. întotdeauna, 
Partidul Comunist Român și, în 
general, mișcarea muncitorească 
românească s-au afirmat ca un de
tașament activ pe plan internațio
nal, întărind solidaritatea și colabo
rarea cu toate partidele și forțele 
revoluționare. Revoluționarii ro
mâni au fost prezenți pe multe ba
ricade, începind cu revoluția din 
1848, ale Comunei din Paris, în 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, in Spania și la atîtea alte 
mișcări revoluționare, cărora le-am 
acordat întotdeauna . sentimentele 
noastre de solidaritate și sprijinul 
nostru activ. Tot astfel sprijinim 
astăzi activ mișcările de eliberare 
națională de pretutindeni, lupta 
popoarelor pentru progres social, 
pentru socialism, pentru pace și 
independență ! (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
— pace !“, „Ceaușescu — P.C.R. 
„Stima noastră și mindria — 
Ceaușescu, România !“).

Avem marea fericire de a fi par- 
ticipanți activi la realizarea acestor 
mărețe idealuri revoluționare. Ne 
revine tuturor, îndeosebi tineretu
lui patriei noastre, datoria de a ne 
dovedi urmași demni ai generații
lor care s-au jertfit pentru intere
sele patriei și poporului, pentru 
idealurile socialismului și comu
nismului ! în spiritul acestor înalte 
idealuri, cinstind trecutul înainta
șilor, să facem legămînt că nu vom 
precupeți nimic pentru triumful 
socialismului și comunismului în 
România, pentru • interesele poporu
lui și- patriei - noastre socialiste, 
pentru' afirmarea pe' întreaga pla
netă a idealurilor de dreptate so
cială și națională, de echitate, pen
tru izbăvirea omenirii de război, 
pentru bunăstarea, independența și 
fericirea fiecărei națiuni! (Aplauze 
și urale puternice. Se scandează 
îndelung „Ceaușescu — paee!“, 
„Ceaușescu șj poporul!").

Dragi tovarăși și prieteni,
înfăptuirea mărețului Program 

al partidului, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea impune întărirea 
solidarității și colaborării cu toate 
țările socialiste, cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate for
țele revoluționare, de eliberare 
națională, progresiste de pretutin
deni. Pentru a asigura înfăptuirea 
năzuințelor poporului nostru avem 
nevoie de pace, de destindere, de o 
largă colaborare internațională, ba
zată pe respectul neabătut al inde
pendenței naționale a fiecărui po
por.

în viș.ța internațională s-au pro
dus în ultimii ani mari schimbări 
revoluționare, spciale și naționale. 
Au apărut noi state independente, 
noi popoare au pășit pe calea dez
voltării economico-sociale proprii, 
noi națiuni și-au afirmat voința 
de edificare a socialismului. Eve
nimentele, viața demonstrează 
creșterea puternică a voinței și ca
pacității popoarelor de a pune ca
păt politicii imperialiste de domi
nație și asuprire, de a fi stăpîne 
pe bogățiile naționale, pe destinele

(Continuare în pag. a IlI-a)
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lor, de a-și făuri viața în mod li
ber, așa cum doresc. (Aplauze în
delungate).

După cum am menționat și la 
Congresul al XII-lea, în viața in
ternațională se confruntă astăzi 
două tendințe, două linii politice 
diametral opuse — politica impe
rialistă, colonialistă, de dominație 
și asuprire, și politica de indepen
dență națională, de progres social, 
de destindere și pace. In viața in
ternațională au apărut nori negri 
amenințători, prevestitori de fur
tună. Asistăm la accentuarea în
cordării între diferite state și gru
pări de state. Politica imperialistă 
de forță și dictat, tendința de con
solidare și reîmpărțire a zonelor 
de influență pun în pericol pacea, 
creează pericolul pentru noi răz
boaie. Iată de ce este necesar, mai 
mult ca oricînd, să fie întărită co
laborarea și solidaritatea tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialis- 
te, să se facă totul pentru oprirea 
cursului spre încordare, spre 
război rece, spre noi războaie, pen
tru soluționarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai și 
numai pe calea tratativelor, por
nind de la principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale a fiecărei națiuni, neameste
cului în treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța. Oricît de complicate sînt 
problemele din viața internaționa
lă, soluționarea lor se poate și tre
buie realizată pe calea tratative
lor, pomindu-se de la respectul 
intereselor reciproce, de Ia egalita
tea și respectul independenței po
poarelor.

Mai mult ca oricînd trebuie să 
facem totul pentru oprirea cursei 
inarmărilor, pentru realizarea noii 
ordini economice internaționale. 
Uriașele cheltuieli consacrate pro
ducerii de arme, care reprezintă in 
acest an circa 450 miliarde doiari, 
constituie o grea povară pentru 
toate națiunile, pun în pericol dez
voltarea economică și socială, în
seși pacea și viața tuturor po
poarelor, înfăptuirea dezarmării, 
și în primul rind a celei nucleare, 
constituie o cerință. fundamentală 
pentru asigurarea civilizației, a 
vieții însăși a omenirii.

De asemenea, trebuie să se asi
gure un sprijin corespunzător pen
tru țările in curs de dezvoltare, în 
vederea progresului lor mai rapid, 
pentru realizarea unei noi ordini 
economice, bazată pe egalitate, e- 
chitate și avantaj reciproc.

O mare importanță pentru poli
tica de destindere și pace o repre
zintă realizarea securității in Eu
ropa. Trebuie să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru pregătirea temei- 
aică a reuniunii de la Madrid din 
acest an, pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezangajare și dezar
mare militară pe continentul nos
tru.

Este necesar să se soluționeze pe 
calea tratativelor politice proble
mele Orientului Mijlociu, prin rea
lizarea unei păci globale, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile ocupate în 1967, la solu
ționarea problemei poporului pa
lestinian, inclusiv la formarea unui 
stat palestinian independent. Reali
zarea unei păci globale și juste în 
Orientul Mijlociu trebuie să asigure 
independența și integritatea tutu
ror statelor, o colaborare egală, re
ciproc avantajoasă.

în lume sînt multe probleme de 
soluționat. Ele necesită participarea 

i activă și egală în drepturi la viața 
' internațională a tuturor statelor, 

indiferent de mărime sau de orân
duirea socială. în mod deosebit se 
impune ca țările mici și mijlocii să 
la parte mult mai activă la solu
ționarea problemelor internațio
nale. De asemenea, un rol impor
tant revine în această privință ță
rilor nealiniate, care trebuie să 
participe activ Ia realizarea unei 
politici de pace, destindere și inde
pendență națională.

Este necesar să pornim de Ia 
realitatea că în lume există state 
cu orînduiri sociale diferite și de 
la premisa că această realitate a 
epocii noastre va continua să exis
te încă multă vreme. în aceste îm
prejurări trebuie, în spiritul princi
piilor coexistenței pașnice, să gă
sim căile colaborării egale, reciproc 
avantajoase, pe baza respectului și 

a neamestecului în treburile in- 
t<rne.
Se poate discuta mult despre 

concepțiile politice și filozofice cu 
pivire Ia organizarea lumii. Noi 
a«m ferma convingere că ideile 
ntbile ale socialismului științific, 
ah comunismului deschid omenirii 
o perspectivă nouă, calea izbăvirii 
pooarelor de asuprirea socială și 
nșională, a realizării adevăratei 
eajități în drepturi și asigurării 
condițiilor pentru manifestarea 
plsnară a popoarelor, a capacității 
cratoare a omului. Dar considerăm 
că transformarea revoluționară a 
lunii'poate triumfa numai ca re- 
zutat al luptei forțelor progresiste 
din fiecare țară și că trebuie res
pectate opțiunile și dreptul fiecă
rui popor Ia dezvoltarea liberă, in
dependentă. (Aplauze puternice ; so 
scandează „Ceaușcscu, România — 
pacea și prietenia!“, „Ceaușcscu 
— P.C.R. 1“ ; ,.Ceaușescu — pace !“).

Astăzi, mai mult ca oricînd, pe 
primul plan stă asigurarea păcii, 
independenței, a dreptului po
poarelor de a fi libere, a dreptului 
omenirii la viață și la pace. Se 
discută mult in lume despre 
drepturile omului; dar se uită, sau 
nu se vrea să se ia în seamă, 
dreptul fundamental al fiecărui 
popor, al omului Ia indepen
dență, la pace, la viață. Ori
ce fel de drepturi ar fi discuta
te, nimic nu e mai de preț decît 
libertatea, pacea și viața ! Și, cu 
aceste drepturi, nu putem face nici 
o concesie ! Vnm face totul, în nu
mele dreptului la viață, pentru a 
infringe pe cei care doresc să ia 
dreptul fundamental al omului — 
viața, pentru a asigura pacea — 
dreptul fundamental al omului ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace 1“ ; „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Un război nuclear ar duce la 
distrugeri incalculabile. Rachetele 
care se preconizează să fie ampla
sate în Europa, în următorii ani, 
ar distruge practic întreaga civili
zație, tot ceea ce a creat geniul 
uman de-a lungul secolelor, de mi
lenii. De fapt, acest'e rachete ne 
privesc pe noi, țările europene, 
pentrti că raza lor de acțiune este 
Europa. Iată de ce noi, cei din 
Europa, tineretul, copiii, femeile, 
bărbații, avem datoria să facem 
totul pentru a nu se amplasa aces
te rachete pe continent, pentru în
lăturarea rachetelor nucleare, pen
tru o Europă a păcii, a colaborării 
egale între toate națiunile ! (Aplau
ze puternice ; se scandează înde
lung- „Ceaușescu — pace !“).

Vorbind de toate acestea, unii ar 
putea pune întrebarea : dar ce tre
buie să facem noi în această situa
ție ? Fără îndoială este necesai- să 
ne punem această întrebare, dar 
răspunsul nu poate fi decît unul : 
trebuie să fim întotdeauna gata să 
ne apărăm patria, împotriva orică
rui atac imperialist, pentru a ne în
deplini îndatoririle față de aliații 
noștri în condițiile unui atac impe
rialist.

Am menționat, nu o dată — și 
atît la Congresul al XII-lea, cît și 
în cuvîntarea de la adunarea pen
tru alegeri am reafirmat aceasta — 
că vom acorda toată atenția apără
rii patriei. Sîntem obligați față de 
popor, față de cuceririle sale re
voluționare, față de socialism să 
întărim necontenit capacitatea de 
luptă a armatei noastre, a organi
zațiilor muncitorești de luptă, a 
gărzilor și formațiunilor de pregă
tire militară a tineretului — care, 
intr-un tot unitar, constituie forța 
puternică de apărare a cuceririlor 
patriei noastre. Dar edificînd cu 
succes socialismul, întărind forța 
economică a patriei noastre, unita
tea poporului nostru, aducem con
tribuția cea mai de preț la inde
pendența, la apărarea patriei noas
tre. De asemenea, ducînd o politi
că de colaborare și pace cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, servim interesele 
păcii și colaborării, ale poporului 
nostru, ale tuturor popoarelor 
lumii.

Sîntem convinși că stă în pu
terea popoarelor să împiedice un 
nou război și dorim să se ajungă 
intr-un timp cît mai scurt la înțe
legeri corespunzătoare pentru a se 
opri cursa înarmărilor, pentru re
ducerea cheltuielilor militare și 
pentru consacrarea mijloacelor ma
teriale, financiare și, mai cu sea
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mă, umane dezvoltării economice- 
sociale, progresului și civilizației. 
(Aplauze îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!", „P.C.R.!").

Iată de ce, în actualele împreju
rări internaționale, este necesar 
ca, mai presus de toate, să acțio
năm neabătut pentru destindere, 
pentru pace, pentru independența 
națională, pentru viața popoarelor, 
a oamenilor! Acestea sînt idealu
rile din totdeauna ale socialismu
lui și comunismului, năzuințele 
tuturor popoarelor! Nu trebuie să 
precupețim nimic pentru lichida
rea războaielor de pe planeta noas
tră, a politicii de dominație și asu
prire, pentru triumful colaborării 
egale, pentru triumful păcii pepă- 
mînt! (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează puternic 
„Ceaușescu — pace !“).

în lupta uriașă care se desfășoa
ră astăzi pe plan mondial, popoa
rele, clasa muncitoare, forțele pro
gresiste au rolul hotărîtor și dis
pun de capacitatea de a asigura 
triumful politicii de pace. în aceas
tă mare bătălie, tineretul patriei 
noastre, tineretul de pretutindeni 
trebuie să fie în primele rînduri! 
Mă uit în sală, la oaspeții Foru
mului tinerei noastre generații; 
sînt reprezentanți tineri de pe toa
te meridianele — comuniști, so
cialiști și din mișcări de eliberare 
națională, din statele care își con
solidează Independența națională 
— cu convingeri diferite, cu o în
țelegere diferită a dezvoltării so
ciale, a soluționării unor probleme 
sau altora. Dar cred că, indife
rent de convingerile oaspeților de 
la forumul nostru, de convingeri
le organizațiilor de tineret, ale ti
nerilor din toate statele — convin
geri pe care trebuie să le respec
tăm, așa cum cerem și noi să ne 
fie respectate convingerile și op
țiunile noastre — există o opțiu
ne supremă: aceea de a colabora 
împreună, pentru triumful vieții, 
pentru a fi oameni în adevăratul 
sens al cuvîntului, oameni cu lite
ră mare! Și a fi OM înseamnă a 
fi împotriva războiului, a asupri

rii și distrugerii! A fi OM înseam
nă a fi prieten cu semenii tăi, a'fi 
pentru frăție, pentru colaborare, 
pentru viață, pentru oameni! Tre
buie să întărim solidaritatea și să 
luptăm împotriva acelora care în
cetează de a mai fi oameni atunci 
cînd vor să arunce omenirea în 
războiul nuclear! Nu există nici urj 
motiv, nici o justificare, nici un 
ideal în numele căruia omenirea 
să fie aruncată în război și dis
trusă! Trebuie să spunem un NU 
hotărît acestei politici, să luptăm 
pentru o politică de pace, de co
laborare, de egalitate în drepturi! 
Aceasta este menirea popoarelor; 
aceasta este menirea voastră, a ti
neretului, a copiilor! (Aplauze înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— pace!", „Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu, România — pacea și 
prietenia!").

Privesc în sală pionierii, copiii, 
tineretul — sînt, desigur, și oameni 
în vîrstă ! întotdeauna gîndul meu 
e lă copiii țării mele, Ia tineretul, 
la poporul nostru ! (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu, 
România — ocrotesc copilăria!“, 
„Ceaușescu — tinerii !“). Doresc ca 
tinerii, copiii, poporul meu să 
trăiască în pace ! Dar, deopotrivă, 
gîndurile mele sîht îndreptate spre 
copiii tuturor popoarelor. Am fost 
în multe țări, am întîlnit acolo și 
copii, și tineri, și oameni mai în 
vîrstă, și chiar foarte bătrîni. Tre
buie să mărturisesc că aceeași căl
dură pe care o simt îmbrățișînd 
copiii patriei mele am simțit-o îm
brățișînd copiii altor țări. (Aplauze 
și urale puternice). Peste tot am 
simțit dorința popoarelor de a trăi 
în pace, de a colabora, de a fi li
bere și independente.

Iată de ce nu pot acum, la acest 
mare Forum al tinerei noastre ge
nerații, să nu subliniez cu putere 
că trebuie să facem totul pentru a 
asigura pacea, pentru a pufea avea 
condiții necesare și liniște atît 
pentru muncă, dar și pentru joacă, 
atît pentru copiii țării noastre, cît 
și pentru copiii tuturor țărilor ! Nu 
există nimic care să justifice dis
trugerea vieții' acelora care abia 
s-au născut și care au în fața lor 

un viitor, o viață de zeci și zeci de 
ani, în care pot să dea civilizației 
și omenirii multe lucruri minunate, 
multe descoperiri ale tainelor na
turii. în numele vieții copiilor, 
a omenirii, să facem totul pentru 
pace, pentru independență! (Aplau
ze și urale puternice, furtunoase ; 
se scandează „Ceaușescu, Româ
nia — pacea și prietenia !“ ; 
„Ceaușescu, România — ocrotesc 
copilăria !“ ; „Ceaușescu — tine
rii !“. „Vom munci și vom lupta, 
pacea o vom apăra !“. „P.C.R, — 
P.C.R. !“).

în actuala .situație internațională, 
foărfe-'îh'febrdâtă, lupta împotriva 
politicii 'de război și pentru' pace 
constituie una din laturile de prim 
ordin ale luptei revoluționare a ti
neretului de pretutindeni. A fi re
voluționar, a fi comunist, a fi de
mocrat, a fi patriot, a fi om 
înseamnă a lupta împotriva răz
boiului, a lupta pentru pace ! 
Aceasta este cea mai măreață lup
tă, cea mai nobilă îndatorire revo
luționară ! (Aplauze puternice pre
lungite; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“, Ceaușescu — tinerii !“).

Pentru viitorul popoarelor, pen
tru viitorul tinerei generații, al 
copiilor de pretutindeni, să facem 
totul — pînă nu este prea tîrziu — 
pentru a opri cursa înarmărilor, 
pentru dezarmare, pentru lichi
darea încordării din viața interna
țională și soluționarea oricăror 
probleme litigioase numai și nu
mai pe calea tratativelor !

Să facem totul pentru destindere, 
pentru independență , națională, 
pentru colaborare egală între toate 
națiunile lumii, pentru o pace trai
nică în întreaga lume !

Voi, tinerii comuniști, urmînd 
neabătut politica partidului comu
nist, a României socialiste, aveți 
datoria să acționați cu toată fermi
tatea pentru întărirea solidarității 
și colaborării cu tineretul din ță
rile socialiste, din toate statele lu
mii, manifestîndu-vă activ ca un 
detașament de luptă pentru 
triumful rațiunii, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună, pentru 
viață, pentru colaborare și pace ! 
(Aplauze și urale puternice. Se
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scandează / „Ceaușescu — pace !“, 
„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Ceaușescu — tinerii !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să exprim 

convingerea că în cadrul lucrărilor 
congresului și conferințelor voas
tre se va dezbate larg, în spirit re
voluționar, critic și autocritic, acti
vitatea de pînă acum, pentru a ri
dica nivelul muncii și luptei entu
ziaste a tinerilor comuniști, a între
gului tineret în înfăptuirea neabă
tută a Programului-partidului -și 
hotărârilor Congresului al XII-lea 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Vă urez, dragi tovarăși și prie
teni tineri, să fiți călăuziți perma
nent în munca, viața și lupta voas
tră de spiritul comunist revoluțio
nar, de principiile eticii și echită
ții comuniste, să acționați în toate 
împrejurările pentru afirmarea 
acestor principii nobile în munca 
și viața întregului nostru popor ! 
Să fiți permanent tineri, să creș
teți sănătoși atît din punct de ve
dere fizic, cît și al inteligenței, să 
puteți duce mai departe și să dez
voltați pe o treaptă nouă socialis
mul și comunismul, idealurile de 
bunăstare și fericire ale națiunii 
noastre. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Vă urez vouă, întregului tineret, 
tuturor copiilor patriei, noastre 
succese tot mai mari în muncă, in 
învățătură, în însușirea minunate

lor cuceriri ale geniului uman ! Să 
fiți și să rămîneți întotdeauna re
voluționari, în tot ceea ce faceți !' 
Fiind revoluționari, să fiți întot
deauna de partea dreptății, egalită
ții, păcii, a socialismului și comu
nismului ! (Aplauze și urale înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu — ti
nerii !“).

Vă urez tuturor, întregului tine
ret, copiilor patriei noastre multă 
sănătate, multă fericire, o viață 
demnă, liberă, in România socialis
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tă și comunistă ! întotdeauna voio
șie și voie bună, în libertate și in
dependență ! (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — tinerii !“).

Trăiască Uniunea Tineretului 
Comunist — organizația revolu
ționară, patriotică a tineretului — 
și organizațiile revoluționare ale 
pionierilor și șoimilor patriei ! 
(Aplauze și urale îndelungate. .Se 
scandează „P.C.R. — P.C.R.!“).

Trăiască Partidul Comunist 
Român — călăuza sigură a tinerei 
noastre- generații ,—* forța politică 

, conducătoare a întregii națiuni pe 
calea socialismului și comunismu-' 
lui! (Aplauze și urale puternice; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască unitatea de nezdrunci
nat a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — chezășia independen
ței, socialismului, comunismului și 
păcii ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul").

Trăiască patria noastră liberă și 
independentă ! Să-i urăm succese 
tot mai mari, progres și civilizație 
— și, așa cum spunea Eminescu : 
La trecutu-i mare, mare viitor! 
(Aplauze și urale puternice ; s® 
scandează „Ceaușescu, România — 
stima noastră și mîndria !").

Trăiască unitatea și solidaritatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a forțelor progre
siste, antiimperialiste de pretutin
deni, unitatea tuturor popoarelor 
în lupta pentru independență na
țională, pentru viață, pentru des
tindere, pentru pace ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace!“, „Ceaușescu — tinerii!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. într-o at
mosferă de vibrant entuziasm, toți 
cei prezenți în marea sală a con
gresului ovaționează minute în șir 
pentru Partidul Comunist Român 
și pentru Republica Socialistă 
România, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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FORUMUL TINEREI GEN E RAȚI I
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au 
participat, luni dimineață, la deschi
derea lucrărilor Forumului tinerei 
generații, generație ce se identifică 
plenar cu viitorul națiunii noastre 
socialiste, dar care este, totodată, pu
ternic angajată in. toate înfăptuirile 
prezentului.

Acest larg forum se înscrie ca un 
eveniment important în viata social- 
politică a tării, el reunind semnifica
tiv, in acest anotimp tinăr, trei mari 
manifestări ale tineretului patriei 
noastre — Congresul al XI-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, Confe
rința a XII-a a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România și 
a IV-a Conferință națională a Orga
nizației Pionierilor.

în aceste momente, cînd fac bilan
țul realizărilor deosebite obținute in 
muncă, la învățătură, in toate dome
niile de activitate și se angajează să 
contribuie, alături de întregul popor, 
cu dăruire și abnegație revoluționa
ră la inflorirea și înălțarea continuă 
a României socialiste, tinerii de pe 
tot cuprinsul patriei — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — iși îndreaptă gindul plin de 
recunoștință spre gloriosul nostru 
partid comunist și secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija statornică ce le-o poar
tă. pentru atenția caldă, părintească, 
cu care veghează asupra creșterii 
și formării lor in spirit comunist, 
pentru posibilitățile create de a se 
afirma multilateral, pentru rolul atît 
de însemnat ce le-a fost conferit in 
societate, în opera de edificare a 
socialismului și comunismului.

...Cu acest gind fierbinte ii intim- 
pină pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
zeci de mii de uteciști. pionieri și 
șoimi ai patriei încă din clipa sosirii 
in Parcul tineretului, de-a lungul 
frumoasei esplanade, pină la intrarea 
in Palatul sporturilor și culturii, care 
găzduiește ședința inaugurală a Fo
rumului tinerei generații. O undă de 
bucurie, de entuziasm și exuberantă 
tinerească străbate întregul traseu. 
Tinerii și copiii iși exprimă în cu
vinte înflăcărate, izvorîte din inimile 
lor tinerq, dragostea și stima nețăr
murită față de conducătorul partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul și În
drumătorul apropiat al tineretului. Ei 
poartă, cu iubire și mindrie. portrete 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
flutură stegulețe roșii și tricolore, 
buchete de flori, rostesc versuri îna
ripate, interpretează cintece patrio
tice. realizează sugestive tablouri co
regrafice și sportive, care redau ela
nul revoluționar al tineretului, pre
zența lui activă in frontul muncii.

Pe platforma din fața intrării ofi

tn Sala Palatului Republicii Socia
liste România au început luni după- 
amiază lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist.

în spiritul istoricelor hotăriri adop
tate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R., al indicațiilor și orientărilor 
daț: excepțională însemnătate. ■ aie • 
secretarului general, al partidului.; to- ■ 
varășul Nicolae Ceaușescu. cuprinse 
în țuvîntarea rostită la ședința 
festivă de deschidere a Forumului 
tinerei generații, congresul dezbate 
sarcinile ce revin organizației revo
luționare a tineretului in unirea si 
mai strinsă a eforturilor tinerilor 
muncitori, țărani, elevi, studenți. in
telectuali si militari, fără deosebire 
de naționalitate, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism.

La lucrările congresului participă 
tovarășii Emil Bobu. Constantin 
Dăscălescu, Aneta Spornic. Iau parte, 
de asemenea, ca invitați, conducători 
de instituții centrale, activiști de 
partid, tineri din activul U.T.C. si al 
asociațiilor studenților comuniști.

După ce au ales organele de lucru 
ale congresului, delegații au adap
tat. in unanimitate, ordinea de zi. 
care cuprinde :

1. — Raportul Comitetului Central al 
U.T.C. privind activitatea desfășurată 
in perioada dintre Congresele al 
X-lea si al XI-lea si sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Comunist 
în vederea participării tot mal active 
a întregului tineret la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român :

2. — Raportul Comisiei Centrale de 
Cenzori ;

3. — Proiectul Programului unitar 
privind educarea comunistă, revolu
ționară. prin muncă și pentru muncă 
a tinerei generații, participarea tot 
mai activă a întregului tineret la în
făptuirea mărețelor obiective ale 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tare a României spre comunism ;

4. —■ Proiectul Programului pri
vind participarea tinerei generații la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, de cerce
tare și creație științifică, de introdu

ciale a Palatului sporturilor și cultu
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
'tovarășa Elena Ceaușescu sint intim- 
pinați cu multă căldură de Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., Ion Sasu, 
președintele Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, și Constantin Boștină. pre
ședintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor.

Urmează un moment deosebit, ’ de 
înaltă și profundă semnificație. în 
holul palatului, tineri și tinere oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un exem
plar editat in condiții grafice deose
bite al lucrării „Contribuția esenția
lă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
reorganizarea Uniunii Tineretului 
Comunist, la unirea mișcării tinere
tului in lupta impotriva fascismului, 
la asigurarea unei dezvoltări noi, so
cialiste, a patriei". Este omagiul vi
brant pe care tinerii țării îl aduc 
omului, revoluționarului, conducăto
rului Iubit al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a Închinat, din 
fragedă tinerețe, viața și acti
vitatea cauzei nobile a libertă
ții, independentei și progresului pa
triei. fericirii poporului, triumfului 
idealurilor socialismului și păcii. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 'le sint 
oferite, de asemenea, insigna Con
gresului al XI-lea al Uniunii Tine
retului Comunist, precum si volu
mele inspirate din lupta și munca 
tineretului nostru, care a înscris pa
gini luminoase de abnegație și devo
tament, de adevărat eroism in mă*  
reața epopee a edificării socialismului 
in România — „File din istoria 
U.T.C.", „Tineretul — viitorul na
țiunii noastre socialiste". La rîndul 
lor. un pionier și o pionieră dăruiesc 
cu gesturi simple, emoționante, vo
lumul „Partid iubit — părinte drag, 
iți mulțumim".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint in
vitați apoi în marea sală în care se 
află întrunit Forumul tinerei noastre 
generații.

Sub vasta boltă a sălii răsună 
puternice aplauze, urale si ovații. 
Participantii .scandează îndelung, cu 
înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— tinerii !“, „Ceausescu, România
— ocrotesc copilăria !“, „Ceaușescu
— pace !“.

în această atmosferă de mare în
suflețire si entuziasm tineresc, in pre
zidiul ședinței de deschidere iau loc 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Con
stantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XI-LEA CONGRES AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
cere a progresului tehnic in perioada 
1981—1985 :

5. — Modificarea unor prevederi
alo, Statutului Uniunii Tineretului 
Cojnupist ; '■ <-

6. ' — Alegerea Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist și a 
Comisiei Centrale de Cenzori a U.T.C.

Congresul a ales o comisie de pre
gătire a propunerilor de candidați 
pentru organele de conducere ale 
Uniunii Tineretului Comunist.

Pentru a se asigura o cit mai bună 
reprezentare a tuturor categoriilor de 
tîneri, a tuturor domeniilor de acti
vitate. precum și a organizațiilor ju
dețene, congresul a aprobat, in una
nimitate, ca noul Comitet Central al 
U.T.C. să fie format din 235 membri 
și 115 membri supleanți, iar Comisia 
Centrală de Cenzori din 45 membri.

S-au aprobat, de asemenea, consti
tuirea celor 9 secțiuni de lucru și re
gulamentul de desfășurare a lucrări
lor congresului.

Intrindu-se in ordinea de zi. tova
rășul Pantelimon Găvănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., a prezentat 
Raportul Comitetului Central al 
U.T.C. privind activitatea desfășura
tă in perioada dintre Congresele al 
X-lea și al XI-lea si sarcinile ce re
vin Uniunii. Tineretului Comunist in 
vederea participării tot mai active a 
întregului tineret la înfăptuirea hotă
ririlor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

în continuare. tovarășul . Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
a prezentat Raportul privind îmbu
nătățirile ce se propun a fi aduse 
Statutului Uniunii Tineretului Comu
nist pentru ca acesta să reflecte noi
le exigențe ce decurg pentru organi
zația tineretului comunist din patria 
noastră in formarea multilaterală a 
tinerei generații in raport de cerin
țele actuale.

înscriindu-se pe linia perfecționă
rii și adincirii democrației de orga
nizație, a necesității de a asigura un 
caracter unitar și continuitatea fi
rească a procesului de educare a ti
nerei generații, încă de la cea mai 
fragedă virstă, propunerile sint de 
natură să contribuie în mod hotărî- 
tor la ridicarea calitativă a întregii 

Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Gheorglie Pană, 
Ion Pătan. Gheorghe Kăduiescu, 
Aneta Spornic, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Mihai Gere, 
Nicolae Giăsan, Suzana Gâdea, Ion 
Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard 
Winter, Ilie Radulescu, Marin Vasile.

în prezidiu iau loc, de asemenea, 
reprezentanți ai conducerilor U.T.C., 
U.A.S.C.R. și C.N.O.P., ai tineretului 
și copiilor din întreaga tară,.

în timp ce se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Rohfânia, 
grupuri; reprezentînd toate catego
riile de tineret din patria noastră, 
aduc în sală drapelele Partidului 
Comunist Român. Republicii Socia
liste România, Uniunii Tineretului 
Comunist, Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România. Or

ganizației Pionierilor și Organizației 
„Șoimii patriei".

Sala Palatului sportiîrilor si cultu
rii este împodobită sărbătorește. 
Portretul secretarului general al 
partidului, care domină fundalul 
scenei, este încadrat de mari steaguri 
roșii și tricolore.

Sint de față membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și gu
vernului, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții științifi
ce, culturale și artistice, oameni ai 
muncii.

La lucrările Forumului tinerei ge-’ 
nerații participă delegați și invitați 
de pe întreg cuprinsul patriei — ti
neri muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, intelectuali și militari — ro
mâni, maghiari, germani si de alte 
naționalități, care iși consacră în
treaga energie și capacitate creatoa
re cauzei partidului, patriei .și po
porului, edificării socialismului și 
comunismului pe pămintul scump al 
României.

Iau parte ca- invitați un mare 
număr de reprezentanți ai organiza
țiilor revoluționare, progresiste si 
democratice de tineret, studenți și 
copii de peste hotare, expresie a voin
ței și hotăririi comune de a întări 
unitatea și colaborarea in lupta pen
tru înfăptuirea ăspirațiilor de liber
tate. independentă și progres ale tu
turor popoarelor, pentru statornicirea 
unui climat de pace, destindere si 
securitate, pentru realizarea dezar
mării. pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră.

Ședința este deschisă de tovarășul 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, care a spus :

t

activități a organizațiilor de tineret, 
studenți și copii, să determine creș
terea rolului și contribuției Uniunii 
Tineretului Comunist în elaborarea și 
aplicarea, sub conducerea parțiduiui, 
a programelor de formare și educare 
comunistă, revoluționară, prin mun
că și pentru muncă, a tuturor catego
riilor de tineri, a studenților și pio
nierilor.

Tovarășul Nicolae Felecan, pre
ședintele Comisiei Centrale de Cen
zori. a prezentat apoi raportul acestei 
comisii.

S-a trecut la dezbaterile generale 
asupra problemelor înscrise pe or
dinea de zi a congresului. Au luat 
cuvintul tovarășii Dinu Drăgan, de
legat al organizației municipale 
București a U.T.C.. Georgel Sanda, 
delegat al organizației județene Ar
geș a U.T.C., Ioana Bolba Mateescu, 
delegat al organizației județene Cluj 
a U.T.C., Cornellu Oancea, delegat al 
organizației județene Galați a U.T.C.

Congresul a aprobat apoi in una
nimitate Raportul Comisiei de vali
dare prezentat de tovarășa Maria 
Avram. în raport se arată , că dele
gații prezenți la congres reprezintă 
organizațiile U.T.C. din toate' dome
niile de activitate și reflectă compo
ziția națională a Uniunii Tineretului 
Comunist, ei fiind din rindurile celor 
mai buni uteciști care au o temei-*  
nică pregătire politică și profesională, 
se bucură de prestigiu in rîndul ti
nerilor și colectivelor în care lucrea
ză, au o bogată experiență in munca 
de organizație, manifestă inițiativă, 
spirit revoluționar in înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru.

A luat cuvintul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

In continuarea dezbaterilor gene
rale au mai luat cuvintul tovarășii 
Dumitru Dima, delegat al organiza
ției județene Ialomița a U.T.C., Fe- 
rencz Ana,- delegat al organizației 
județene Satu Mare a U.T.C., Nico
lae Verdeș, delegat al organizației 
județene Maramureș a U.T.C., Con

„Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele tuturor participanților, al între
gului tineret al patriei, să salutăm 
cu nemărginită bucurie și satisfacție 
participarea la Forumul tinerei ge
nerații din patria noastră a celui mai 
iubit fiu al națiunii române, prie
tenul și îndrumătorul apropiat al 
generațiilor de tineri, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Declarind deschise lucrările Foru
mului tinerei generații — Congresul 
al XI-lea al Uniunii Tineretului Co
munist. Conferința a XII-a a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și cea de-a IV-a Con
ferință a Organizației Pionierilor, 
exprimăm marea fericire de a vă 
avea in mijlocul nostru, mult iubite 

ȘEDINȚA FESTIVĂ
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
văzind in prezența dumneavoastră o 
nouă și elocventă mărturie a grijii 
pline de dragoste și atenției părin
tești cu care partidul, dumneavoastră 
personal înconjurați tinăra generație, 
a preocupării permanente ce o mani
festați pentru creșterea și formarea 
noastră ca participanți activi la fău
rirea României socialiste. Vă rugăm 
să ne îngăduiți, mult stimate tova
rășe secretar general, să exprimăm, 
in numele tinerei generații, cele mai 
fierbinți mulțumiri pentru' condițiile 
minunate de care dispunețn, precum 
și angajamentul nostru de a ne con
sacra intreaga energie și capacitate 
cauzei poporului și partidului, .fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a comunismului în pa
tria noastră.

Pentru tinăra generație, personali
tatea dumneavoastră, viața, opera și 
întreaga dumneavoastră activitate, 
consacrată încă din cea mai fragedă 
tinerețe luptei revoluționare, înfăp
tuirii idealurilor de libertate și drep
tate socială ale poporului, afirmării 
ideilor socialismului și comunismului, 
ale păcii și progresului, reprezintă, 
mult . stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai înalt 
exemplu de militant comunist, revo
luționar, patriot și internaționalist 
consecvent, de clarviziune politică și 
înalt spirit științific de conducere a 
destinelor României socialiste, de 
afirmase demnă a patriei noastre în 
rîndul națiunilor lumii.

Vă raportăm că. desfășurindu-se în 
climatul de puternic angajament po
litic al întregului nostru popor pen
tru înfăptuirea hotăririlor istorice 
ale Congresului al XII-lea al par
tidului. in perspectiva mobilizatoa
relor dumneavoastră chemări adre- 

stantin Palade. delegat al organiza
ției județene Bacău a U.T.C.. Rodica 
Bujor, delegat al organizației jude
țene Timiș a U.T.C,, Alexandru Spiță, 
delegat al organizației județene 
Gorj a U.T.C.

în cadrul unei ședințe festive, con
ducătorii celor 126 de delegații ’de 
peste hotare au inminat mesajele de 
salut adresate congresului de orga
nizațiile naționale, regionale și inter
naționale de tineret pe care le re
prezintă : Uniunea Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S. ; Liga 
Tineretului Comunist din R.P. Chi
neză ; Federația Tineretului Comu
nist Italian ; Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist din R.P. Bulga
ria ; Uniunea Tineretului Comunist 
din Spania ; Uniunea Tineretului So
cialist din R.S.F. Iugoslavia ; Tine
retul Z.A.N.U. din Zimbabwe ; Tine
retul Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană : Liga Tineretului 
Democrat din Japonia ; Uniunea Ti
neretului Comunist din R.P, Ungară; 
Federația Mondială a Tineretului De
mocrat : Uniunea Socialistă a Tine
retului din R.S; Cehoslovacă ; Fede
rația Tineretului pe întreaga Indie ; 
Tineretul Liber German din R. D. 
Germană ; Tineretul Revoluției De
mocrate Africane din Guineea ; Fe
derația Uniunilor Socialiste ale Ti
neretului din R.P. Polonă ; Tineretul 
African „Amilcar Cabrai" din Gui- 
neea-Bissau ; Mișcarea Panafricană a 
Tineretului ; Mișcarea Tineretului 
Comunist din Franța ; Uniunea Tine
rilor Comuniști din Cuba ; Uniunea 
Tineretului Socialist Congolez-; Uniu
nea Tineretului Comunist „Ho Și 
Min" din R.S. Vietnam ; Tineretul 
Congresului Național African din 
Africa de Sud ; Uniunea Tineretului 
Revoluționar din R.P. Mongolă ; Ti
neretul Comunist din Chile ; Tinere
tul Comunist din Argentina ; Tinere
tul Comupist din Honduras ; Tinere
tul Partidului Progresului și Socia
lismului din Maroc ; Federația Tine
retului Arab ; Tineretul Comu
nist „Rigas Ferrets" din Grecia ; 
Organizația Tineretului Mozambi
can ; Tineretul Comunist Grec : Ti
neretul Organizației pentru Elibera
rea Palestinei ; Tineretul M.P.L.A. — 

sate in repetate rînduri tinerei ge
nerații, adiftările și conferințele de 
dare de seamă și alegeri ale organi
zațiilor noastre s-au caracterizat 
printr-un profund spirit critic și au
tocritic, prin angajarea deplină la 
realizarea obiectivelor însuflețitoare 
cuprinse în Programul Partidului 
Comunist Român".

Primul secretar al C.C. al U.T.C. a 
adresat apoi. în numele Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, un salut de- 
legaților și invitaților la actualul 
forum, tuturor uteciștilor și pionie
rilor, Întregului tineret român, pre
cum și oaspeților de peste hotare,

în continuare, el a spus :
Exprimind dorința fierbinte a tu

turor tinerilor și copiilor patriei, vă 
adresăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. rugămin
tea respectuoasă de a lua cuvintul 
in deschiderea Forumului tinerei ge
nerații din România socialistă.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a rostit un cuvint omagial in legă
tură cu încetarea din viață a pre
ședintelui Iosip Broz Tito — mare 
conducător al popoarelor Iugoslaviei, 
remarcabil militant revoluționar al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, apropiat prieten al 
României socialiste.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a adus un 
ultim și vibrant omagiu președintelui 
R.S.F. Iugoslavia și al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întreaga asistență a păs
trat un moment de reculegere in 
amintirea marelui dispărut.

Apoi, secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, a rostit o 
amplă cuvintare la deschiderea Foru
mului tineretului din România socia
listă.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului este urmărită cu multă a- 
tenție, cu viu interes, cu profundă 
satisfacție și mindrie patriotică, cu 
entuziastă aprobare, fiind subliniată, 
in repetate rînduri. cu îndelungi și 
însuflețite aplauze, urale si ovații.

Făcîndu-se ecoul simțămiritelor pe 
care le împărtășesc in aceste mo
mente toți tinerii și copiii patriei, 
primul secretar al C.C. al U.T.C. 
s-a 'adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ■ la încheierea cuvintării, 
spunind :

„Vă rugăm, mult iubite și stimate

Partidul Muncii din Angola ; Mișca
rea Națională a Tineretului Revolu
ționar din Mexic : Consiliul Național 
al Tineretului din Noua Zeelandă ; 
Liga Tineretului Democrat din Fin
landa ; Tineretul Revoluționar „Rwa- 
gassore" din Burundi ; Uniunea Ti
neretului Revoluției din Siria ; Fede
rația Tineretului Partidului Muncii 
din Olanda ; Mișcarea Tineretului 
Comunist din Australia : Federația 
Generală a Tineretului Irakian : Liga 
Națională de Tineret' a Partidului 
Congresului întregului Popor din 
Sierra Leone ; Liga Tineretului Co
munist din Marea Britanie ; Tinere
tul Socialist din Senegal ; Uniunea 
Internațională a Tineretului Democrat- 
Creștin ; Tineretul Comunist din Bel
gia ; Tineretul Comunist din Brazi
lia ; Uniunea Tineretului Socialist 
Desturian din Tunisia : Tineretul So
cialist din Spania ; Tineretul Radical 
Revoluționar din Chile ; Tineretul 
Comunist din Norvegia ; Tineretul 
Socialist din Chile ; Liga de Tineret 
a Partidului Unit al Independentei 
din Zambia ; Tineretul Comunist din 
Danemarca ; Tineretul Comunist din 
Columbia: Tineretul Comunist din 
Mauritius ; Uniunea Națională a Ti
neretului din Algeria ; Organizația 
Tineretului din Tanzania : Tineretul 
Socialist al M.A.S. din Venezuela : 
Consiliul Tineretului Danez ; Tinere
tul Comunist din Venezuela ; Tinere
tul S.W.A.P.O. din Namibia ; Liga 
Tineretului Social-Democrat din Fin
landa ; Uniunea Tineretului Demo
crat din Liban ; Tineretul Comunist 
din Portugalia : Tineretul Comunist 
din Peru ; ■ Tineretul Liberal din 
Norvegia ; Tineretul Muncitoresc So
cialist din R.F. Germania ; Tineretul 
Socialist din Belgia ; Tineretul Parti
dului „Avangarda Revoluției Mal- 
gașe" din Madagascar ; Liga Tine
retului Comunist din Canada : Fede
rația Tineretului Democrat din India; 
Organizația Tineretului Democrat 
Unit din Cioru ; Organizația „Noua 
forță de tineret pentru socialism" 
din Republica Dominicană ; Tinere
tul Socialist din Portugalia ; Tinere
tul Muncitor Creștin din Fran
ța ; Organizația „Tinăra Gardă Ro
șie" din Spania ; Tineretul Istiqlalian 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
permiteți să depunem legămînt 
solemn in fața dumneavoastră că 
vom munci, vom trăi, vom lupta 
strips uniți in jurul partidului, ă 
dumneavoastră, urmîndu-vă înaltu 
exemplu de militant comunist ș 
patriot revoluționar".

In sală răsună din nou, tot mă 
vibrant, aplauze, urale și ovații 
într-o impresionantă unitate de 
simțire, se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Vom munci și vom . crea, țara » 
vom inălțal", „Ceaușescu — tinerii!*  
„Ceaușescu, România — ocrotec 
copilăria „Ceaușescu — pace !', 
„Ceaușescu — România — pacea |i 
prietenia !“, „Vom munci și von 
lupta, pacea o vom apăra

Sint reafirmate sentimentele pe 
care tinerii patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — le nutresc, cu toată puterea 
și căldura sufletului, față de co»- 
ducătorul partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ceea ce a făcut și face ca 
ei să crească frumos .și demn, să se 
formeze în spiritul înaltelor prin
cipii comuniste, să se manifeste 
plenar, in deplină concordanță cu 
aspirațiile lor, cu cerințele actuale 
și de perspectivă ale dezvoltării 
țării. Este reînnoit, totodată, legî- 
mintul lor ferm de a fi la înălțimea 
răspunderilor și îndatoririlor ce le 
revin, de a munci și învăța cu 
exemplar devotament comunist și 
abnegație revoluționară, de a răs
punde, prin fapte de muncă și viață, 
dragostei, încrederii și grijii de care 
se bucură din partea partidului, a 
întregului popor, de a duce mai 
departe făclia progresului, socialis
mului și comunismului în România.

In această generație tinăra. puter
nică și cutezătoare, sodetatea noastră 
iși are asigurat viitorul luminos, 
strălucit de miine.

La plecare, tovarAșul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat parcurg pe jos 
aleea centrală a Parcului tineretului. 
In această frumoasă zi de mai, zeci 
de mii de’ tineri îi fac secretarului 
general al partidului o călduroasă 
manifestație de dragoste, dind glas 
recunoștinței pentru Înalta cinste de 
a-1 fi avut din nou in mijlocul lor, 
pentru minunatele condiții de muncă 
și de viață, de învățătură și re
creare. Pe tot parcursul acestui 
defileu viu, alcătuit din șoimi ai 
patriei, pionieri'și uteciști, fete și 
băieți, răsună urale și ovații deve
nite simbol al prieteniei sincere și 
entuziaste statornicite intre tinăra 
generație a patriei și marele ei prie
ten, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prin cîntec și dans, prin alegorii 
coregrafice, dansuri populare și 
exerciții sportive, tinerii fac dovada 

din Maroc ; Tineretul Partidului Re
voluționar Democratic din Panama ; 
Tineretul Socialist din Elveția ; Uniu
nea Tineretului din Sudan : Uniunea 
Tinerilor Democrați din Chile ; Uniu
nea Tineretului Revoluționar din So
malia ; Tineretul M.A.P.U. din Chile; 
Mișcarea Tinerilor Radicali de Stînga 
din Franța ; Tineretul Avangardist 
din Costa Rica ; Tineretul Comunist 
din Mexic ; Federația Tineretului Re
publican din Italia ; Tineretul Parti
dului Socialist al Oamenilor Muncii 
din Mexic ; Asociația Tineretului din 
Etiopia ; Uniunea Tineretului din 
Bangladesh ; Tineretul Uniunii De
mocratice de Stînga (E.D.A.) din Gre
cia ; Tineretul Socialist M.I.R. din 
Venezuela ; Tineretul PASOK din 
Grecia ; Tineretul Libian ; Tineretul 
Comunist din Uruguay ; Tineretul 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban ; Tineretul Liber German din 
Berlinul occidental ; Tineretul Itiha- 
dia din Maroc : Tineretul Partidului 
Socialist din Cipru ; Tineretul Pa
triotic al Muncii din Guatemala ; Ti
neretul Socialist din R.D.P. a Yeme
nului ; Tineretul Partidului Poporu
lui din Panama-; Tineretul Muncitor 
din Maroc ; Tineretul Comunist din 
Elveția ; Tinerii Social-Creștini din 
Belgia ; Consiliul Național al Tinere
tului din Ghana ; Tineretul Partidului 
Socialismului Democratic (KODISO) 
din Grecia ; Tineretul Socialist a.1 
M.E.P. din Venezuela ; Tinerii De- 
mocrat-Creștini din Belgia Si ai Uniu
nii Europene a . Tineretului. Demo- 
crat-Creștln ; Consiliul Superior al 
Tineretului si Sportului din Egipt : 
Consiliul Național al Tineretului din 
Irlanda si Consiliul European al Co
mitetelor Naționale de Tineret 
(CENYC) ; Tineretul Partidului So- 
cial-Creștin Copoi din Venezuela ; 
Tineretul Socialist din Austria ; 
Tineretul Liberaționist din Costa 
Rica ; Liga Tineretului Socialist 
Muncitoresc din Mauritius ; Liga Ti
neretului Comunist din Israel ; Tine
retul Partidului Socialist Revoluțio
nar din Peru ; Tineretul Socialist 
Democratic din Italia ; Federația Na
țională a Tineretului Liberal din Co
lumbia ; Tineretul Social-Democrat 
din Danemarca; Tineretul MAPAM 

angajamentului lor profund față de 
patrie și partid, precum și a energiei 
și inzestrării lor, puse in lumină și 
valorificate în chip strălucit de cele 
două manifestări cu caracter națio
nal în care sint antrenați — „Cin- 
tarea României" și „Daciada". Toată 
această revărsare de optimism, voie 
bună și talent, avalanșa de înscri
suri mobilizatoare, viniete, eșarfe 
multicolore și scandări cu putere de 
legămînt sint expresii vii ale hotă
ririi ferme a tineretului patriei de a 
face din forumul lui politic o tri
bună înaltă de angajare revoluțio
nară, de a se forma temeinic pentru 
viață, in cultul dragostei de țară 
și de muncă, de a crește ca 
schimb de nădejde al patriei. In 
acest feeric și policrom mozaic, 
S-au distins cu deosebire tablourile 
ce oglindesc activitățile propriu-zi.se. 
de zi cu zi. ale tinerei generații, des
fășurate sub genericul integrării in- 
vătămintului cu cercetarea și produc
ția. al însușirii celor mai înalte cuce
riri ale științei, tehnicii si culturii, 
al perfecționării continue a nivelului 
ei de pregătire. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid si de .stat admiră, 
pentru citeva momente, demonstra
țiile efectuate în cadrul pregătiri! 
pentru apărarea patriei si al cercu
rilor tehnico-aplicative. ,La ieșirea din 
parc, grupuri de tulnicărese și tineri 
dansatori în veșminte reprezentînd 
toate zonele etnografice ale țării aduc, 
din profunzimea și frumusețea inega
labilă a tezaurului nostru folcloric; un 
salut cald și încărcat de venerație 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de nu
mele căruia se leagă, în ultimul de
ceniu și jumătate, toate înfăptuirile 
noastre de seamă.

Pe tot parcursul acestui lung si 
însuflețit culoar de inimi tinere, 
tovarășului Nicolae Ceausescu, tova
rășei Elena Ceausescu le-au fost ofe
rite frumoase buchete de flori. To
varășul Nicolae Ceaușescu si ■ tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți tova
răși din conducerea de partid si de 
stat răspund cu deosebită simpatie 
vibrantelor manifestații de dra
goste și prețuire. îi salută cu căldură 
pe tineri, se fotografiază in mijlocul 
lor.

Această nouă prezentă a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu in mijlocul ti
nerei generații a prilejuit o emoțio
nantă festivitate în aer liber, cei pre
zent! dind glas, in numele milioane
lor de tineri ai patriei, fără deosebire 
de naționalitate sau profesie, voinței 
lor de nezdruncinat de a fi mereu la 
înălțimea pildei strălucite a secreta
rului general al partidului, de a face 
totul pentru transpunerea in viată a 
istoricelor hotărîri ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, pentru 
edificarea unui viitor de pace.' liber
tate și belșug al scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă România.

din Israel ; Tineretul Comunist din 
Suedia ; Uniunea Națională a Tine
retului din Mali.

S-au primit, jde asemenea, pe adre
sa congresului’ mesaje din partea 
următoarelor organizații : Tineretul 
Comunist din Ecuador ; Organizația 
Tineretului și Studenților Democr ■ i 
din Iran ; Tineretul Partidului Re
publican al Poporului din Turcia ; 
Consiliul Tineretului din Marea Bri
tanic ; Tineretul Comunist din Lu
xemburg ; Tineretul Partidului Afri
can al Independentei din Senegal : 
Tineretul Partidului de Centru din 
Finlanda ; Tineretul Socialist Revo
luționar din Ecuador ; Consiliul Fe
deral al Tineretului German din 
R.F.G. ; Tineretul Federației Pan- 
cipriote a Muncii ; Tineretul Mișcă
rii Revoluționare de Stînga din 
Chile ; Comitetul pentru Relații Na
ționale și Internaționale ale Asocia
țiilor. de Tineret și Educație Popu
lară (C.N.A.J.E.P.) — Franța ; Tine
retul Liberal din Italia ; 'Consiliul 
Tineretului din Suedia ; Tineretul 
Patriotic din Costa Rica ; Mișcarea 
Tineretului Democrat-Crestin din 
Italia ; Tineretul Socialist din San 
Marino.

în mesaje se dă o inaltă apreciere 
politicii constructive de pace, destin
dere. colaborare și înțelegere intre 
națiuni promovate cu consecventă de 
Romania socialistă, de președintele 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea, ele constituie o expresie 
elocventă a legăturilor de strinsă 
prietenie si solidaritate statornicite 
între Uniunea Tineretului Comunist 
din România și organizațiile comu
niste. socialiste, progresiste și demo
cratice de tineret și studenti din in
treaga lume.

Mulțumind, în numele participan
ților la Congresul al XI-lea al U.T.C., 
al întregului tineret din patria noas
tră, oaspeților de peste hotare care 
au adus salutul organizațiilor lor, to
varășul Pantelimon Găvănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. a subliniat 
că organizația revoluționară a tine
retului român va milita și în viitor 
cu tootă consecventa pentru reali
zarea unității de acțiune a tinerei 
generații din îp.treaga lume pentru 
întărirea securității, păcii si progresu
lui social, pentru o lume mal bună 
și mai dreaptă.

Lucrările congresului continuă.

în sala de concerte a Radiotelevi- 
ziunii au început, luni după-amiazâ. 
lucrările celei de-a IV-a Conferințe 
naționale a Organizației Pionierilor, 
eveniment de majoră însemnătate 
pentru cei peste 3,5 milioane de pur
tători ai cravatelor roșii cu tricolor 
din tara noastră și șoimi ai patriei, 
pentru toți oopiii României, pentru 
cadrele ce contribuie zi de zi la edu
carea lor în spirit revoluționar, la 
pregătirea tinerei generații pentru 
muncă si viață. în concordantă cu 
cerințele dezvoltării societății noas
tre socialiste de azi si de miine.

Lucrările conferinței se desfășoară 
sub puternica impresie pe care a 
lăsat-o in inima si mintea pionieri
lor tării cuvintarea de o excepțională 
Însemnătate teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. rosti
tă cu prilejul ședinței de deschidere 
a Congresului al XI-lea al U.T.C., a 
celei de-a XII-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. și a celei de-a IV-a Con
ferințe naționale a Organizației Pio
nierilor. cuvintare primită cu deo
sebit interes și care constituie un în
dreptar prețios in activitatea de vii
tor a organizației.

Ia ședința de deschidere au luat 
parte tovarășele Suzana Gâdea și 
Ana Mureșan, membri suo'.eanți ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, ai con
ducerilor unor ministere, activiști de 
partid și de stat, personalități ale 
vieții noastre cultural-artistice și ști
ințifice. cahre didactice, părinți, ti
neri muncitori si elevi.

în sală erau prezenți, de asemenea.

LUCRĂRILE CELEI DE A IV A CONFERINȚE NAȚIONALE A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
oaspeți de peste hotare, reprezentînd 
organizații de copii și tineret din țâri 
de pe toate continentele, precum și 
membri ai unor organizații interna
ționale pentru copii.

Delegații au aprobat, în unanimi
tate, ordinea de zi a lucrărilor :

1. Raportul Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor privind acti
vitatea desfășurată in perioada din
tre conferințele a IlI-a și a IV-a și 
sarcinile ce revin Organizației Pio
nierilor în vederea educării comu
niste, in spirit revoluționar, a pionie
rilor și școlarilor, pe baza hotăririlor 
Congresului al Xli-lea al partidului.

2. Adoptarea unor modificări, la 
Statutul Organizației-Pionierilor si la 
Regulamentul Organizației „Șoimii 
patriei".

3. Aprobarea Rezoluției Conferin
ței a IV-a a Organizației Pionierilor.

4. Alegerea Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și a Comisiei 
de cenzori, constituirea Comisiei pen
tru îndrumarea activității Organiza
ției „Șoimii patriei".

De asemenea, conferința va dezba
te proiectele „Programului unitar 
privind educarea comunistă, revolu
ționară prin muncă și pentru muncă 
a tinerei generații, participarea tot 
mai activă a întregului tineret la în
făptuirea obiectivelor Programului 
Partidului Comunist Român" și „Pro
gramul privind participarea tinerei 

generații la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
de cercetare și creație tehnico-știin- 
țifică, de introducere a progresului 
tehnic in cincinalul 1981—1985", do
cumente care vor fi adoptate de că
tre Forumul tinerei generații.

La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Constantin Boștină, pre
ședintele C.N.O.P., a prezentat Ra
portul de activitate al Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor și 
sarcinile ce revin organizației.

In după-amiaza aceleiași zile au 
început dezbaterile pe marginea pro
blemelor înscrise pe ordinea de zi 
a conferinței. Au luat cuvintul : 
Liliana Huian, delegată a orga
nizației județene Prahova, Elena 
Lulea, pionieră, delegată a orga
nizației municipiului București. Dă- 
nuț Cerbu, delegat al organizației ju
dețene Bacău. Rada Mocanu. adjunct 
al ministrului' educației și invăță- 
mîntului, Viorel Dohotaru. pionier, 
delegat al organizației județene Boto
șani, Virginia Ciobanu, delegată a or
ganizației județene Ialomița. Rodica 
Tănase. pionieră, delegată a organi
zației județene Brăila, Janko Ana 
Bucur, delegată a organizației jude
țene Harghita. Natașa Damian, dele
gată a organizației județene Iași. 
Ghiță Nazare, delegat al organizației 
județene Galați.

Vorbitorii au ținut să exprime în 
mod deosebit. în cuvintul lor. nemăr
ginita satisfacție pentru faptul că 

deschiderea Forumului tinerei gene
rații s-a bucurat de participarea celui 
mai iubit fiu al poporului roman, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. subli
niind și cu acest prilej dorința lor 
fermă de a contribui în mod exem
plar la transpunerea în viată a în
demnurilor sale puternic mobilizatoa
re. a obiectivelor din Programul 
partidului. In lumina cuvintării 
secretarului general al partidului, a 
fost relevat rolul maior ce revine 
scolii, cadrelor didactice, familiei, ce
lorlalți factori implicați. în pregătirea 
pentru muncă și viață a tinerei noas
tre generații, in educarea în spiritul 
dragostei fată de patrie, partid și po
por a celor mai tineri cetățeni ai tă
rii. în formarea și dezvoltarea perso
nalității multilaterale a acestora.

In același timp, vorbitorii au scos 
in evidentă contribuția deosebită a 
organelor și organizațiilor de partid, 
aportul acestora la bunul mers al ac
tivității consiliilor și comandamente
lor pionierești, la educarea patriotică 
și revoluționară a tinerei generații, 
la formarea acesteia în spiritul înal
telor exigente și răspunderi fată de 
îndatoririle sociale, al dragostei și 
pasiunii pentru învățătură, pentru 
muncă.

Vorbitorii au analizat in spirit cri
tic și autocritic activitatea Organiza
ției Pionierilor și cea a Organizației 
„Șoimii patriei", arătind că acestea 
trebuie să desfășoare ample acțiuni 
politico-educative consacrate cunoaș

terii realizărilor în care se cristali
zează politica partidului și statului 
nostru, perspectivelor dezvoltării și 
înfloririi României viitoare, in scopul 
cultivării in rindurile copiilor a celor 
mai nobile idealuri de pace, liberta
te și prosperitate ale poporului nos
tru, a respectului față de valorile 
culturii șf civilizației naționale și 
universale. Plecind de'la această ne
cesitate, a fost relevată însemnătatea 
întăririi colaborării dintre familie, 
cadrele didactice și organizațiile de 
copii, colaborare ce se cere a ti ex
tinsă pe viitor, în folosul educării 
copiilor în spiritul dragostei nețărmu
rite față de patrie, partid și popor, 
al unei atitudini active față de mutț- 
că. Se impune in continuare, au ară
tat vorbitorii, ca Organizația Pionie
rilor și Organizația „Șoimii patriei" 
să contribuie, prin acțiuni specifice, la 
legarea mai strinsă a învățămintului 
cu practica, la stimularea creativită
ții științifice și tehnice în rindul ti
nerei generații, la îmbogățirea*  cu
noștințelor de cultură generală ale 
copiilor. S-a evidențiat, totodată, ne
cesitatea valorificării mai judicioase 
a timpului liber al copiilor, in sensul 
acordării unei atenții corespunzătoa
re odihnei, jocului, distracției și acti
vităților recreative ale acestora.

Impresionați de îndemnurile secre
tarului general al partidului adresate 
tinerei generații, de a trăi in pace 
cu toate popoarele, vorbitorii au ex
primat, în numele tuturor purtăto

rilor cravatelor roșii cu tricolor și 
șoimilor patriei, hotărirea lor de a 
contribui la intărirea solidarității și 
prieteniei cu copiii de pretutindeni, 
de a lupta împreună pentru înțele
gere, colaborare, pace, dezarmare și 
destindere, pentru viitorul fericit ai 
tinerilor din întreaga lume.

A fost prezentat apoi si aprobat 
Raportul Comisiei de validare.

De asemenea, a fost aprobată pro
punerea ca in Constliul National al 
Organizației Pionierilor să fie aleși 
301 membri, din care 151 pionieri, iar 
in Comisia de cenzori 45 de membri.

în continuare, cea de-a IV-a Con
ferință națională a Organizației Pio
nierilor a primit mesaje de prietenie 
din partea reprezentanților Organiza
ției Unionale a Pionierilor „V.I. Le
nin" din U.R.S.S., Organizației Pionie
rilor din R.P. Chineză, Organizației 
„Pionierii Italiei" — A.R.C.I.. Comi
tetului Internațional al Mișcărilor de 
Copii și Adolescenți — O.I.M.E.A., 
Organizației Pionierilor „Ernst Thăl- 
mann" din R.D. Germană. Comitetu
lui național de vacante si patronaje 
din Tunisia. Organizației Dimitrovis- 
te a Pionierilor din R.P. Bulgaria. 
Organizației „Pionierii Franței", 
Mișcării Naționale a Pionierilor din 
Senegal, Uniunii Cercetasilor din 
R.P. Polonă. Mișcării Naționale a 
Pionierilor din R.P. Congo. Uniunii 
Pionierilor din R.P. Ungară. Fon
dului Națiunilor Unite pentru co
pii — UNICEF, Uniunii Pionie

rilor din Iugoslavia. Uniunii Tinere
tului Algerian — Secțiunea Achbal 
„Houari Boumedienne". Organizației 
Pionierilor din R.P.D. Coreeană. Orga
nizației Pionierilor din R.S. Vietnam. 
Uniunii Democrate a Pionierilor din 
Finlanda. Organizației Pionierilor 
din R.S. Cehoslovacă. Organizației 
„Francs et Franches Camarades" din 
Franța. Organizației Pionierilor din 
Burundi. Uniunii Pionierilor din 
Cuba. Asociației Satelor Internationa
le de Vară pentru Copii. Organiza
ției Pionierilor „Suhe Bator" din R.P. 
Mongolă. Organizației Pionierilor 
„Agostinho Neto" din Angola. Consi
liului Superior al Tineretului si Spor
tului din R.A. Egipt — Secțiunea pio
nieri, Organizației de pionieri „Chipu- 
kizi" din Tanzania, Organizației „Jun- 
ge Pioniere" din R.F. Germania. Or
ganizației de copii „Woodcraft Folk" 
din Marea Britanie,

Au trimis, de asemenea, mesaje 
Organizația Pionierilor „Continua- 
dor" din Mozambic, Consiliul Cerce- 
tașilor din Danemarca și Uniunea Ti
neretului Comunist din Ecuador.

Mesajele prietenești, în totalitatea 
lor, au adus un călduros salut din 
partea copiilor și organizațiilor din 
țările respective, exprimind dorința 
unanimă de a extinde și întări cola
borarea tinerei generații de pretutin
deni pentru asigurarea unei vieți 
prospere, a unui viitor de aur tutu
ror copiilor lumii.

Prezidiul conferinței le-a răspuns 
cu calde mulțumiri, oaspeții fiind 
rugați să transmită copiilor din ță
rile lor cele mai alese sentimente de 
prietenie și solidaritate internaționa- 
listă. (Agerpres).
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Germaniei hitleriste pătrundeau 
tot mai adine spre răsărit, armata de 
eliberare națională, in frunte cu Tito, 
a creat un teritoriu liber in centrul 
Europei ootropite. Armata de elibe
rare națională și detașamentele de 
partizani iugoslavi au ținut în loc 
zeci de divizii fasciste și prin lupta 
lor au devenit o puternică parte 
componentă a frontului general al 
forțelor aliate antifasciste.

In această luptă, a crescut glorioa
sa noastră armată de eliberare națio
nală care număra 800 de mii de lup
tători in operațiunile finale duse 
pentru eliberarea țării noastre. Lu
mea'a admirat eroismul armatei că
lite a lui Tito, lumea s-a intrebat 
cum a fost posibil ca numai biteva 
zeci de mii de comuniști și de tineri 
revoluționari să unească masele atit 
de largi ale popoarelor Iugoslaviei în 
marea lor luptă istorică.

Partidul nostru și tovarășul Tito au 
imprimat chiar de la început acestei 
lupte caracterul luptei de eliberare 
națională și de revoluție socialistă. 
Tovarășul Tito a știut că pentru o 
asemenea luptă și pentru victorie 
este necesar un larg front al mase
lor populare.

Comitetele de eliberare națională, 
înființate pe teritoriul eliberat, si 
Consiliul Antifascist de Eliberare 
Națională a Iugoslaviei au pus te
melia Iugoslaviei noi. Constituirea 
definitivă a comunității noastre fe
derative a avut loc la cea de-a Il-a 
sesiune a Consiliului Antifascist de 
Eliberare Națională a Iugoslaviei, ți
nută la Iaițe. Popoarele Iugoslaviei 
și-au luat destinul in propriile mîini 
prin lupta hotărîtă în cursul războ
iului de eliberare. Fără partieiparea 
lor nu se puteau faoe nici un fel de 
planuri privind viitorul lor.

în războiul de eliberare națională, 
fiecare popor și fiecare minoritate 
națională au luptat pentru propria 
eliberare națională și pentru o Iu
goslavie nouă, pentru comunitatea 
liberă a popoarelor și naționalităților 
frățești și egale în drepturi. Genera
ția actuală și generațiile viitoare nu 
vor uita că frăția și unitatea popoa
relor și naționalităților noastre con
stituie orientarea sfintă a revoluției 
noastre și a tovarășului Tito. El a 
luptat Împotriva politicii' de asuprire 
națională promovată de vechea Iugo
slavie. El s-a opus incercărilor de 
scindare a țării. A fost întotdeauna 
ferm convins ca popoarele și națio
nalitățile noastre pot să-și păstreze 
independența, să-și făurească in mod 
liber și nestingherit relațiile socia
liste de autoconducere. bazindu-se 
numai pe alianța socialistă, pe soli
daritate și ajutor reciproc. Tovarășul 
Tito a subliniat faptul că interesul 
nostru vital comun este de a păstra 
și consolida unitatea, de a înfăptui 
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia ca o comunitate a popoare
lor și naționalităților egale in drep- 
turi. El a știut că spre un asemenea 
țel ne îndeamnă destinul comun, a- 
propierea și interdependența istori
că, lupta de veacuri împotriva cotro
pitorilor străini, sentimentul că fier 
cave trebuie să fie stăpin in propria-i. 
casă. El s-a condus după principiile 
marxiste ale interdependentei indiso
lubile intre elementul de clasă și. cel 
național. El a luptat in mod neclintit 
împotrivă naționalismului, șovinismu
lui, dominației și hegemoniei unei 
națiuni asupra alteia. S-a ridicat îm
potriva tuturor fenomenelor de uni
tarism și separatism.

Comunitatea noastră socialistă soli
dă, înfăptuită prin luptă și revoluție, 
constituie garanția trainică a viitoru
lui nostru. Tito a subliniat întotdeau
na că frăția și unitatea reprezintă 
cea mai importantă cucerire revolu
ționară, care trebuie păstrată ca ochii 
din cap.

Tovarășul Tito este comandantul 
suprem și creatorul armatei, făurită 
prin luptă și cu Imense jertfe uma
ne. El a condus războiul de eliberare 
națională, fără să aibă în spate ar
me, școli militare, întărituri sau fa
brici. El deținea însă linia clară a

BELGRAD 4 (Agerpres). — Agen
ția iugoslavă Taniug transmite :

Iosip Broz Tito, ultimul dintre 
marii conducători din timpul celui 
de-al doilea război mondial, inițiato
rul mișcării de nealiniere și arhitec
tul actualei Iugoslavii unite, puter
nice și independente, a ieșit din 
scena politică.

Iugoslavii au primit știrea cu cea 
mai profundă durere, dar conștienți 
că ultimele citeva decenii din evo
luția țării, sub conducerea lui Tito, 
au făcut posibilă apărarea hotărîtă 
a independentei, politica de neali
niere și dezvoltarea socialistă.

împreună cu Nehru, Tito a creat 
mișcarea de nealiniere. Tito a deve
nit o figură istorică, deoarece a 
pășit fără să șovăie in primele 
rînduri ale luptei pentru libertate.

Tito și-a consacrat toată puterea 
ș{ energia în frontul mondial pentru 
pace și coexistență.

Tito a prezidat prima conferință 
a țărilor nealiniate de la Belgrad, in 
1961, a participat la toate reuniunile 
la nivel înalt ale țărilor nealiniate. 
El a trăit să vadă mișcarea deve
nind o forță reală în lupta pentru 
dezarmare generală și totală, pentru 
instaurarea unor noi relații poli
tice și economice în lume și crearea 
forțelor care să lupte impotriva im
perialismului. colonialismului, neo- 
colonialismului, hegemoniei și tuturor 
celorlalte forme de dominație și de 
presiune străină.

Născut la 25 mai 1892, intr-o fami
lie săracă de țărani in localitatea 
Kumrovec, el a fost încă din anii 
adolescenței un membru activ al miș
cării muncitorești. Tito a participat 
la Revoluția din Octombrie din Ru
sia. Mai tirziu, el a devenit mem
bru al conducerii Partidului Comu
nist din Iugoslavia, ajungind in 
conducerea acestuia în 1937.

Sfișiat de lupte fracționlste în 
perioada anterioară, cind conduce
rea sa se afla in străinătate, partidul 
și-a consolidat curind rîndurile și a 
devenit o forță politică reală, inde
pendentă în țară. In condițiile grele 
ale luptei ilegale și ale persecuțiilor 
din regatul Iugoslaviei de atunci, 
Partidul Comunist din Iugoslavia era 
singura forță care putea și care a 
lansat o insurecție la nivel național 
in 1941, cind țara era ocupată de 
fasciștii naziști.

Tito a fost fondatorul, organiza
torul și comandantul suprem al 
Armatei Populare de Eliberare și 
detașamentelor de partizani din 
Iugoslavia in lupta impotriva for
țelor de ocupație care erau mult 
mai puternice din punct de vedere 
tehnic și numeric.

în primii ani de după război, cind 
Occidentul făcea presiuni asupra 
Iugoslaviei și in binecunoscuta peri

Uniunii Comuniștilor, cunoștea voin
ța și fermitatea comuniștilor, patrio
tismul ce caracterizează masele mun
citoare largi care nu vor accepta ocu
pația, robia sau cedarea țării.

Tito este creatorul strategiei și tac
ticii noastre de luptă, inițiatorul și 
realizatorul victoriilor noastre. Unind 
aspirațiile de libertate cu aspirațiile 
revoluționare ăle maselor populare, 
Tito a creat în războiul de eliberare 
națională concepția și doctrina răz
boiului de apărare, război revoluțio
nar și cu caracter general național, 
in care fiecare cetățean era un soldat 
și fiecare soldat era un cetățean. Sub 
conducerea directă a lui Tito. forțele 
noastre annate au devenit in perioa
da postbelică o parte din sistemul 
nostru socialist de autoconducere și 
un sprijin solid pentru apărarea li
bertății și integrității Republicii So
cialiste Federative iugoslavia. Tito a 
pus temeliile și a trasat direcțiile de 
dezvoltare a apărării general-națio- 
nale și a științei militare, la baza că
rora s-a aflat concepția lui potrivit 
căreia „nu vom da străinilor ce este 
al nostru**.

în cadrul unei asemenea experien
țe revoluționare s-a înfăptuit con
cepția lui Marx cu privire la poporul 
Înarmat, în baza căreia pregătirea de 
luptă a forțelor armate și omogeni
tatea rîndurilor lor constituie garan
ția libertății și independenței noas
tre, a păstrării frăției și unității, a 
egalității în drepturi q popoarelor și 
naționalităților noastre, a dezvoltării 
nestingherite a autoconducerii noas
tre socialiste.

Tovarășul Tito a căutat în perma
nență esența profundă și multilate
rală, adevărul despre societatea 
noastră socialistă. El a crezut în for
ța creatoare a clasei noastre munci
toare și a oamenilor muncii. A fost 
încredințat că socialismul trebuie să 
se construiască în interesul omului 
muncii, să fie opera lui, că in statul 
clasei muncitoare rolul hotăritor tre
buie să-1 aibă clasa muncitoare în
săși și nimeni altcirfeva in nume
le ei.

întreaga noastră luptă s-a bazat pe 
masele largi de oameni ai muncii 
din rindul cărora și-a extras • forța, 
din rindul cărora a apărut frontul 
popular, regrupind cel mai mare nu
măr de oameni ai muncii atașați din 
inimă cauzei comunității noastre so
cialiste de autoconducere nealiniate, 
comunității popoarelor și naționali
tăților. noastre frățești. Dintr-o ase
menea concepție și din experiența 
acumulată în războiul de eliberare 
națională, prin aplicarea creatoare a 
marxismului, a luat naștere autocon- 
ducerea socialistă. Tovarășul Tito 
s-a pronunțat în permanență pentru 
ca oamenii muncii, organizați pe baza 
autoconducerii, să hotărască în ce 
privește mijloacele și condițiile de 
muncă, procesele reproducției sociale 
și să conducă — prin intermediul 
sistemului de delegați — societatea 
în ansamblu. Cuvintele tovarășului 
Tito : „Fabricile să fie ale muncito
rilor, iar pămîntul al țăranilor**  nu 
reprezintă o lozincă propagandistică 
abstractă, ci un intreg program de 
re^ațiij soțialiste. . , :

împreună cu tovarășul' Tito am a- 
cumulat 'timp de trei 'decenii experi**  
ență în edificarea societății bazate 
pe autoconducere. Practica noastră a 
dovedit că autoconducerea socialistă 
a stimulat procesele de desființare a 
tuturor formelor proprietății de cla
să, de eliberare a muncii și de afir
mare deplină a personalității umane. 
Autoconducerea socialistă a stimulat 
inițiativa și acțiunea creatoare a po
poarelor, a înlesnit dezvoltarea acce
lerată a comunității noastre pe plan 
economieo-social și cultural, a acce
lerat procesul de extindere a demo
crației socialiste și de depășire a re
lațiilor birocrat-etatiste in toate do
meniile vieții sociale. Autoconduce
rea socialistă a devenit un bun de 
neînlocuit, cucerit de clasa noastră 
muncitoare, de popoarele și naționa
litățile noastre, baza edificării in 
continuare a societății socialiste. Ne 
conducem după cuvintele lui Tito că

* *
oadă a Cominformului, din 1948, 
Tito s-a afirmat încă o dată drept 
conducător al poporului și om de 
stat cu înalte calități.

în 1948, Iugoslavia a devenit ținta 
atacurilor lui Stalin și a conceptului 
de socialism care — după cum se 
afirma — putea fi realizat numai 
potrivit unui model comun și . unei 
linii generale stabilite de un singur 
centru. „Nu“-ul hotărit a lui Tito 
față de o astfel de concepție era 
rezultatul drumului independent al 
Iugoslaviei spre socialism, reliefat 
și pregătit în cursul războiului popu
lar de eliberare, al revoluției sociale 
și naționale a popoarelor iugoslave.

Procesele care au avut loc in 
cadrul mișcării comuniste și munci
torești au afirmat noile principii, de 
egalitate, care sînt astăzi larg accep
tate de către majoritatea parti
delor comuniste și muncitorești. 
Acest lucru constituie o parte a 
eforturilor lor de a-și dezvolta 
relațiile pe baza principiilor solida
rității internaționaliste și responsa
bilității față de propria clasă mun
citoare și 1 propriul popor, așa 
cum a fost demonstrat, spre exem
plu, de către Conferința de la Ber
lin, din 1976, a partidelor comu
niste și muncitorești din Europa, 
la care Tito a adus o contribuție re
marcabilă tocmai in acest domeniu.

La numai cinci ani după înche
ierea războiului, in 1950, Iugoslavia a 
anunțat că se angajează pe un 
drum nou in dezvoltarea sa internă 
— drumul construcției unei socie
tăți socialiste bazate pe autocondu
cere.

Din nou Tito a fost cel care a 
explicat, in'parlament, acest act re
feritor la predarea întreprinderilor 
in miinile muncitorilor pentru a fi 
conduse de aceștia. A fost o conti
nuare a sistemului guvernării popu
lare, creat în oele mai grele peri
oade ale celui de-al doilea război 
mondial.

De atunci și pină astăzi, autocon
ducerea a trecut printr-un lung 
proces de dezvoltare și a devenit o 
componentă de bază a realității 

, iugoslave.
Un puternic sistem de delegați 

a fost, de asemenea, realizat, luind 
locul sistemului parlamentar clasic. 
Astfel, in prezent, circa 2,5 milioane 
din cei 22 milioane de iugoslavi sint 
angajați direct in actul de decizie. în 
cadrul unor organisme reprezenta
tive. Sarcina lor principală este de 
a exprima voința și opiniile celor pe 
care ii reprezintă.

Iugoslavii, pentru care această cale 
de dezvoltare independentă consti
tuie un angajament statornic și o 
sursă de experiență valoroasă, sint 
hotăriți să meargă în continuare pe 
această cale și în viitor. Ei sint con- 

revoluția noastră trebuie să rămînă 
neclintită In ce privește orientarea 
fundamentală, să se caracterizeze 
prin umanism în efortul de a largi 
in permanență caarul libertăților u- 
mane șl trebuie să fie necruțătoare 
față de cei care ar dori să amenințe 
cuceririle ei.

Autoconducerea socialistă cere in 
același timp un înalt simț de respon
sabilitate, solidaritate, un sens pro
fund al alianței, promovarea și dez
voltarea muncii și răspunderii colec
tive. Acesta a fost de fapt unul din
tre ultimele mesaje lăsate de tova
rășul Tito.

Politica externă a Iugoslaviei lui 
Tito este parte componentă a celor 
mai progresiste orientări politice aid 
lumii contemporane. Tovarășul Tito 
nu a cedat niciodată in fața presiu
nilor sau a oricăror acțiuni pe plan 
internațional bazate pe dreptul celui 
mai puternic. Iugoslavia a fost În
totdeauna hotărîtă în lupta impotri- 
va imperialismului, a asupririi na
ționale, a dominației și hegemoniei 
de orice fel.

Tito s-a opus cu fermitate diviză
rii lumii în blocuri. El a fost unul 
dintre întemeietorii politicii și miș
cării de nealiniere. Lumea iubitoare 
de pace a acceptat politica de nea
liniere ca unica alternativă la divi
zarea in blocuri și la competiția pen
tru sfere de interes și influență. To
varășul Tito a avut întotdeauna în 
vedere că pe calea nealinierii în 
condițiile păcii se poate realiza te
melia cea mai sigură a desfășurării 
cu succes a luptei popoarelor și ță
rilor pentru independență națională, 
autonomie și progfes social general 
în lume.

Tovarășul Tito a adus o contribu
ție excepțională la afirmarea Iugo
slaviei socialiste pe plan internațio
nal. El a fost un creator neobosit al 
relațiilor politice și economice între 
popoare și state, bazate pe egalitate 
în drepturi. Datorită activității lui. 
Iugoslavia are relații de prietenie și 
o colaborare dezvoltată cu popoarele 
și țările de pe toate continentele. 
Șefi de stat remarcabili i-au acordat 
lui Tito in semn de cinstire denumi
rea de „cetățean al lumii**.  La cea 
de-a șasea reuniune la nivel înalt de 
la Havana, șefii de stat și guvern 
din țările nealiniate, printr-o rezolu
ție specială, au exprimat în unanimi
tate profunda recunoștință fată de 
tovarășul Tito pentru neobosita sa 
activitate depusă timp de 20 de ani 
în direcția afirmării și dezvoltării po
liticii și mișcării de nealiniere. Opi
nia publică internațională iubitoare 
de pace a exprimat neîncetat recu
noașterea meritelor tovarășului Tito 
în ce privește fermitatea și consec
vența cu care a militat pentru dez
voltarea nealinierii și pentru păstra
rea principiilor sale fundamentale.

Tito a devenit simbolul epocii 
noastre, epoca eliberării naționale și 
a emancipării omului, epoca în care 
țări libere și independente sint tot 
mai prezente pe arena internațională.

Tito a fost un prieten constant și 
pe care te poți bizui al tuturor po
poarelor și mișcărilor care au luptat 
pentrp eliberarea națională. Inspirați 
de Tito am acordat întotdeauna și 
acordam in mod consecvent sprijin și 
ajutor mișcărilor de eliberare națio
nală și celorlalte mișcări progresiste 
din întreaga lume.

Iugoslavia va urma în continuare 
cu fermitate această cale a lui Tito. 
Tovarășul Tito a fost un apărător 
ferm al drepturilor fiecărui popor și 
fiecărei mișcări revoluționare de a 
adopta calea proprie, originală, inde
pendentă, de construire a socialis
mului. El a luptat cu hotărire pentru 
ca linia politică a fiecărui partid să 
fie elaborată in conformitate cu pro
priile condiții naționale. în același 

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII COMUNIȘTILOR 
DIN IUGOSLAVIA, 

PREZIDIUL REPUBLICII SOCIALISTE
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știențî de forța și de maturitatea lor, 
de forța celor 8 milioane de oameni, 
pregătiți să pună mina pe arme spre 
a-și apăra societatea în orice moment 
și împotriva oricărui inamic. Ei sînt 
totodată pregătiți să muncească pen
tru a crea noi valori materiale și 
pentru a realiza un nivel de viată mai 
ridicat.

Politica consecventă de independen
tă a Iugoslaviei, bazată pe principiul 
nealinierii, care reprezintă angaja
mentul său statornic, a făcut din 
aceasta, sub conducerea lui Tito, 
una din cele mai stabile țări din lume 
și o țară cu cei mai multi prieteni. 
Soluționarea problemei naționale în 
Iugoslavia, unde mai multe națiuni 
și naționalități trăiesc în deplină e- 
galitate in sase republici federale și 
două provincii, a contribuit, de ase

Comunicat cu privire la funeraliile 
președintelui Iosip Broz Tito

BELGRAD 4 (Agerpres). — Prezi
diul R.S.F.I. și Prezidiul C.C. al 
U.C.I. au anunțat :

Corpul neînsuflețit al președintelui 
Tito va fi adus cu un tren special de 
la Liubliana la Belgrad, unde va sosi 
la 5 mai 1980, ora 17,00.

Oamenii muncii și cetățenii din 
Liubliana și Zagreb vor conduce cor
pul neinsuflețit și vor aduce un ul
tim omagiu tovarășului Iosip Broz 
Tito la gara din Liubliana și la gara 
centrală din Zagreb.

Oamenii muncii și cetățenii din 
Belgrad vor intîmpiria și vor aduce 
omagiu președintelui Tito la gara 
"Centrală din Belgrad, de unde corpul 
neînsuflețit va fi dus la sediul Adu
nării R.S.F.I.

Corpul neinsuflețit al ’ lui Iosip 
Broz Tito va fi expus in clădirea A- 
dunării R.S.F.I. de la 5 mai 1980, ora 
18.00. pină la 8 mai 1980, ora 12.00, 
timp . în care oamenii muncii și cetă
țenii ii vor aduce un ultim omagiu, 
trecind prin fața catafalcului.

Din. partea Ambasadei Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia

la București4
în legătură cu încetarea din viață 

a tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, la Ambasada R.S.F.I. la 

timp, el a subliniat că solidaritatea 
internaționalistă poate să se bazeze 
numai pe egalitatea deplină in drep
turi, independența și răspunderea au
tonomă a fiecărui partid in fața pro
priei clase muncitoare și a poporu
lui său.

Tito a militat neabătut pentru ca 
relațiile dintre partidele comuniste și 
muncitorești și dintre mișcările pro
gresiste să se bazeze pe egalitate in 
drepturi, neamestec, autonomie, res
ponsabilitatea fiecărui partid în fața 
propriului popor și a clasei sale mun
citoare.

Socialismul se poate dezvolta ca 
proces mondial numai dacă se înfăp
tuiește eliberarea tuturor forțelor 
progresului și sînt recunoscute căile 
diferite de luptă pentru socialism ca 
legitate obiectivă. Aceasta a fost 
contribuția lui Tito la edificarea re
lațiilor internaționale, ,1a consolidarea 
mișcării muncitorești și progresiste in 
ansamblu.

Popoare și naționalități din Iugo
slavia,

Muncitori, oameni ai muncii, ce
tățeni,

Militari ai forțelor armate, tineret,
La baza a tot ceea ce reprezintă 

astăzi Iugoslavia, cu care ne min- 
drim, la baza a tot ceea ce dezvoltăm 
și sîntem ferm hotăriți să apărăm se 
află opera lui Tito ; comunitatea so
cialistă federativă a popoarelor și na
ționalităților egale în drepturi, frăția 
și unitatea, autoconducerea socialis
tă, nealinierea, independența noas
tră, progresul și edificarea tării noas
tre, forța armatei noastre, apărarea 
general-națională și autoapărarea 
obștească. La baza tuturor acestora 
se află geniul revoluționar și crea
tor al lui Tito.

A fost curajos, demn, drept și o- 
menos. Toți sintem mindri de figura 
istorică a lui Tito. Tito nu este nu
mai eroul războiului de eliberare și 
făuritorul Iugoslaviei socialiste. El 
este mult mai mult — este simbolul, 
inspirația, exemplul care stimulează 
și încurajează in acțiune. Tito este o 
sursă nesecată de aspirații revolu
ționare.

Comuniști ai Iugoslaviei,
Avem îndatoriri fată de Tito. fată 

de opera noastră și a lui, față de 
popoarele și naționalitățile Iugoslavi
ei, față de clasa muncitoare, față de 
oamenii muncii și cetățenii Iugosla
viei, față de oamenii progresiști și 
prietenii din întreaga lume, față de 
istorie !

Numai printr-o muncă colectivă 
unită și intensificată, prin răspunde
rea și mobilitatea deplină a Uniunii 
Comuniștilor vom putea umple go
lul imens pe care' moartea tovarășu
lui Tito l-a lăsat in rîndurile noastre !

Cetățeni ai Iugoslaviei,
Iosip Broz Tito, luptătorul munci

tor, soldat al revoluției, fiu al po
porului, cetățean al lumii a purtat 
clasa muncitoare, poporul și omul in 
inima sa plină de un înalt spirit re
voluționar și uman.

în patria noastră, în acest moment 
de liniște solemnă, bat inimilă pe 
care el le-a iubit și care-1 iubesc, vi- 
brind cu ardoarea sa și cu noblețea 
umană a spiritului său.

Este o cinste să aparții revoluției 
și perioadei în care a activat tovară
șul Tito. Să aparții comunității pe 
care am clădit-o împreună cu el, atit 
pe cîmpul de luptă, cit și in timp 
de pace. Este o cinste să aparții țării 
pe care el a reprezentat-o în mod 
atit de strălucit. Este o cinste și 
onoare ca in istoria țării să ai un 
Tito.

A fost o cinste să lupți și să tră
iești împreună cu Tito.

Generațiile actuale și generațiile 
viitoare sint profund îndatorate to
varășului Tito. Ele vor continua ope
ra lui nemuritoare.

menea, Ia stabilitatea și prestigiul 
Iugoslaviei în lume. Acest lucru a 
făcut posibil, de asemenea, ca Iugo
slavia și neobositul său președinte să 
aibă, printr-o uriașă activitate, un 
rol constructiv major in problemele 
mondiale și în lupta pentru pace și 
dreptate.

Măreția lui Tito nu rezidă numai 
in faptul că a dezvoltat Iugoslavia și 
relațiile ei internaționale. Ea re
zidă. de asemenea, in faptul că el 
a edificat in Iugoslavia un intreg 
sistem care ii va supraviețui atit lui, 
cit și generațiilor prezente si viitoare 
și în faptul că, în relațiile interna
ționale, și-a adus o contribuție istorică 
la afirmarea principiului care va 
continua să constituie bunul tuturor 
oamenilor liberi și independenți de 
pe pămînt.

Ședința de doliu a celor mai înalte 
organe și organizații din federație va 
avea loc la 6 mai 1980, ora 11,00, in 
marea Sală a Sindicatelor din Bel
grad.

Adunări de doliu vor avea loc și 
în republici, provincii auton'ome. co
munități social-politice restrinse, 
precum și in organizațiile de auto
conducere. în alte instituții.

Cortegiul funerar cu corpul neîn
suflețit va porni din fața clădirii A- 
dunării R.S.F.I. în ziua de 8 mai 
1980. ora 12,00, și va străbate strada 
Knez Milos și Bulevardul Revoluției 
din Octombrie, trecind pe lingă Mu
zeul „25 mai“ și mergînd pină la lo
cul unde va fi înmormintat. în De- 
dinie.

Consiliul Executiv Federal a pro
clamat un doliu de șapte zile. în pe
rioada 4—10 mai.

în timpul doliului național, pe toa
te edificiile, de stat și publice vor fi 
arborate drapele in bernă.

București, strada Aurel Vlaicu nr. 19, 
va fi deschisă o carte de condoleanțe 
in zilele de 6, 7 și 8 mai 1980, între 
orele 10.00—14,00.

HOTĂR1REA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România in legătură cu 
incetarea din viață a tovarășului Iosip Broz Tito

in semn de înaltă prețuire și pentru o aduce un profund 
omagiu tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri 
ale Republicii Socialiste România hotărăsc :

Se proclamă doliu național pe intreg teritoriul Republi
cii Socialiste România in zilele de 6-10 mai 1980.

In ziua funeraliilor tovarășului Iosip Broz Tito - 8 mal 
1980 - drapelul Republicii Socialiste România va fi arbo
rat in bernă. Toate manifestările distractive și sportive din 
ziua de 8 mai 1980 se suspendă. <

In zilele de doliu național, teatrele, cinematografele, 
radioul, televiziunea și celelalte instituții de cultură și artă 
iși vor adapta programul in mod corespunzător.

Din adincul inimii, 
cu solidaritate frățească 

ALĂTURI DE POPOARELE 
IUGOSLAVIEI PRIETENE

Comuniștii, întregul popor roman 
au luat cunoștință cu adineă tristețe 
și nețărmurită durere de tragica 
veste care le îndoliază inimile — 
incetarea din viață a tovarășului 
IOSIP BROZ TITO, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia și președintele Prezidiului 
R.S.F.I., președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. In aceste mo
mente de încercare atit de grea, 
poporul nostru este din tot sufletul, 
cu frățească solidaritate, alături de 
popoarele Iugoslaviei, cărora le ex
primă întreaga sa compasiune, condo- 
leanțele cele mai sincere pentru 
imensa pierdere suferită.

Dind glas celor mai profunde sim
țăminte, împărtășite cu emoție de în
tregul popor român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus, la deschiderea Fo
rumului național al tineretului din 
România, un înalt omagiu tovarășului 
Tito, mare conducător al Iugoslaviei 
socialiste, militant de seamă al miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, prieten apro
piat al poporului român — omagiu 
la care s-a alăturat întru totul Co
mitetul Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român. „Dispariția tovarășului Tito 
— subliniază cuvîntul omagial — 
constituie o grea pierdere pentru po
poarele prietene iugoslave, pentru 
comuniștii iugoslavi, pentru tineretul 
iugoslav, pentru poporul și tineretul 
nostru, precum și pentru forțele pro
gresiste, revoluționare, antiimperia- 
liste de pretutindeni. In aceste mo
mente doresc să exprim cele mai 
sincere condoleanțe Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, popoarelor 
iugoslave și să le asigur că partidul și 
poporul nostru se află alături de ele“.

Aceleași sentimente și-au găsit ex
presie in telegrama adresată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în numele 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat, 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român 
și in numele său personal. Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Figură din cele mai proeminente 
ale istoriei contemporane, ilustru 
militant revoluționai- comunist, to
varășul I.B. Tito și-a închinat în
treaga sa viață luptei popoarelor iu
goslave pentru libertate, prosperitate 
si progres, cauzei eliberării naționa
le și sociale a tuturor popoarelor, 
păcii in lume.

De numele tovarășului Tito, de 
activitatea sa prodigioasă ca revolu
ționar sînt legate evenimente hotă- 
ritoare ale istoriei Partidului Comu
nist din Iugoslavia, ale popoarelor 
iugoslave. Cunoscind încă din tine
rețe exploatarea și asuprirea capita
listă, muncitorul metalurgist Iosip 
Broz a intrat, la vîrsta de 18 ani, în 
rîndurile mișcării revoluționare, pe 
care avea să o slujească cu nemăr
ginit devotament, timp de șapte de
cenii. pină la ultima bătaie a ini
mii. După ce a luat parte directă la 
Revoluția din Octombrie din Rusia, a 
devenit in 1920 membru al Partidu
lui Comunist din Iugoslavia, desfă- 
șurînd o activitate politică intensă, 
în pofida condițiilor deosebit de gre
le ale ilegalității, arestărilor și pri
goanei la care a fost supus. Afir- 
mindu-și tot mai mult calitățile po- 
litico-organizatorice deosebite, tova
rășului Iosip Broz, avind ca nume 
conspirativ Tito, i s-au încredințat 
înalte funcții în conducerea Parti
dului Comunist din Iugoslavia. Prac
tic, timp de peste 40 de ani. din 
1937, tovarășul I.B. Tito s-a aflat ne
întrerupt la conducerea partidului, 
ca secretar general, iar de la 
Congresul al X-lea din 1974, ca 
președinte al partidului.

Este bine cunoscut că partidul cla
sei muncitoare din Iugoslavia, parti
dul comuniștilor, a avut de înfruntat 
grele încercări in decursul zbuciu
matei sale istorii, atit în perioada 
antebelică, în timpul războiului și 
apoi după victorie. Faptul că parti
dul a reușit să iasă învingător din 
toate aceste încercări, să cuce
rească încrederea largă, unanimă a 
poporului, să-l unească sub condu
cerea sa și să-1 călăuzească cu suc
ces, este inseparabil legat de acti
vitatea tovarășului Tito, care și-a 
consacrat întreaga energie întăririi 
partidului, unității rîndurilor sale, 
apărării rolului său de exponent al 
intereselor vitale ale clasei munci
toare, ale popoarelor iugoslave. In 
întreaga această activitate, tovarășul 
Tito a pornit de la convingerea că 

numai un partid de șine stătător, 
unit și puternic, iși poate îndeplini 
îndatoririle față de clasa munci
toare și poporul său.

Spiritul revoluționar, patriotismul 
fierbinte, fermitatea in apărarea 
intereselor naționale, a cauzei liber
tății popoarelor și-au găsit strălu
cite expresii in anii celui de-al doilea 
război mondial. Amintirea tovarășu
lui I. B. Tito va dăinui de-a pururi 
in conștiința poporului iugoslav, a 
tuturor popoarelor ca erou legendar 
al luptei de eliberare împotriva co
tropitorilor hitleriști, ca unul din 
făuritorii marii Victorii asupra fas
cismului. Mobilizați de partid și 
avindu-i în frunte pe comuniști, 
jertfindu-se cu abnegație și bărbăție, 
partizanii iugoslavi, iar apoi Armata 
populară de eliberare, sub co
manda supremă a tovarășului 
Tito, au dat grele lovituri ocu- 
panților naziști, au repurtat vic
torii strălucite în războiul de eli
berare națională, care au trezit admi
rația întregii lumi.

Tovarășul I. B. Tito și-a dobindit 
merite nepieritoare în crearea si 
dezvoltarea statului unitar multina
țional iugoslav, fiind considerat cu 
deplin temei ctitorul Iugoslaviei so
cialiste moderne. Atit în timpul re
voluției populare, cit și in întreaga 
perioadă postbelică. președintele 
Tito a avut un rol esențial in ela
borarea si transpunerea în viată a 
politicii U.C.I. de făurire a, orinduirii 
noi, socialista, prin aplicarea crea
toare. originală a principiilor funda
mentale ale socialismului, potrivit 
condițiilor istorice concrete ăle tării.

Ca urmare a muncii pline de 
abnegație a popoarelor iugoslave, sub 
conducerea U.C.I., in frunte cu to
varășul Tito. Iugoslavia — fosta tară 
agrară, cu o economie înapoiată din 
perioada antebelică — si-a schimbat 
radical înfățișarea in anii de la eli
berare. Au fost obținute mari si 
strălucite succese în dezvoltarea 
multilaterală a tării pe baza siste
mului autoconducerii si autogestiu- 
nii ; s-a făurit o economie nouă, 
dinamică, cu un puternic potențial 
industrial, cu o agricultură în plin 
proces de modernizare ; ne harta 
tării au apărut noi orașe Si centre 
economice ; nivelul de trai material 
și spiritual a crescut considerabil. în 
același timp, s-a consolidat puterea 
populară, s-au întărit unitatea trai
nică și coeziunea popoarelor si națio
nalităților din republicile si provin
ciile R.S.F. Iugoslavia — comunita
tea socialistă, bazată pe unitatea și 
frăția popoarelor sale, reprezentind 
chezășia dezvoltării libere și indepen
dente a statului socialist multinațio
nal înfloritor. Toate aceste succese 
au fost și sînt urmărite cu profundă 
simpatie de poporul român, care le 
acordă cea mai înaltă apreciere și se 
bucură de ele ca de propriile Sale 
succese.

Așa cum este bine cunoscut, pre
ședintele I. B. Tito a exercitat o 
proeminentă influentă in viata inter
națională. Sint 'larg apreciate merite
le sale în lupta pentru solutionarea 
progresistă, democratică a probleme- 
lor omenirii contemporane, pentru 
abolirea politicii imperialiste, colo
nialiste si neocolonialiste. pentru 
afirmarea și promovarea noilor re
lații interstatale, a principiilor co
existentei pașnice, bazate pe respec
tul independentei și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecul în treburile interne ale 
altora, nerețurgerea la forță si la 
amenințarea cu forța, a dreptului fie
cărei națiuni de a fi deplin stăpină 
pe destinele sale, ca singura garanție 
trainică a securității și păcii in lu
mea intreagă. Tovarășul Tito a 
fost unul din inițiatorii si fondatorii 
mișcării de nealiniere. militind 
neobosit pentru întărirea acestei miș
cări. a caracterului său progresist, 
revoluționar, pentru depășirea divi
zărilor și a politicii de bloc, pentru, 
desființarea blocurilor, dezvoltarea 
independentă a tuturor popoarelor și 
participarea lor egală în drepturi la 
dezbaterea tuturor problemelor inter
naționale, la realizarea dezarmării, la 
edificarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Președintele I. B. Tito a împărtășit 
cu hoțărîre convingerea că Balcanii 
— în trecut una din regiunile cele 
mai frămintațe ale Europei, genera
toare de conflicte care au provocat 
suferinti din cele mai grele popoare
lor — trebuie să se transforme intr-o 
zonă a conlucrării pașnice si bunei 
vecinătăți. Alături de România, de 
alte state balcanice. R.S.F. Iugosla

via. sub conducerea tovarășului Tito. 
a militat consecvent pentru ca in 
acest spațiu geografic să se statorni
cească liniștea, să se asigure stabili
tatea si o atmosferă de încredere, să 
se promoveze consecvent raporturi 
de colaborare si prietenie între po
poare. care să le permită să se dez
volte liber, nestingherit, să-si con
sacre toate eforturile muncii con
structive, propășirii potrivit propriei 
voințe si propriilor aspirații.

Este cunoscut rolul remarcabil ju
cat de tovarășul Tito in mișcarea 
comunistă și muncitorească interna
țională, ca militant ferm si neobosit 
pentru afirmarea unor relații de tip 
nou intre partide, bazate pe princi
piile autonomiei, egalității în drep
turi. neamestecului in treburile in
terne. strictei respectări a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător propria politică — 
cerințe esențiale ale unei unități noi. 
Potrivit îndrumării tovarășului I. B. 
Tito. Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia s-a situat consecvent pe po
ziția dezvoltării unor largi relații da 
solidaritate internațională cu toate 
forțele progresiste, democratice, de 
colaborare amplă cu cele mai di
verse mișcări politice si sociale 
înnoitoare, militante pentru pace — 
concepție pe care viata o validează 
pe deplin ca cerință primordială a 
păcii, destinderii si securității inter
naționale.

Comuniștii, poporul român acordă 
cea mai înaltă apreciere relațiilor 
frățești de adineă prietenie si cola
borare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugosla
via, dintre România și Iugosla
via, în dezvoltarea cărora s-au 
dovedit a avea un rol esențial, de 
forță motrice legăturile bazate pe sti
mă și respect mutual statornicite 
între tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
I. B. Tito.

Așa cum este bine cunoscut. Româ
nia a fost in repetate rinduri gazdă 
a tovarășului Tito, poporul nostru 
inoohjurindu-1 de fiecare dată cu 
sentimente de înaltă stimă și consi
derație — tot așa cum tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost primit cu 
manifestări de deosebit respect și 
caldă simpatie in Iugoslavia, întilni- 
rile și convorbirile, contactele si con
sultările dintre cei doi conducători au 
căpătat in acești ani un caracter 
sistematic, tradițional, deschizind de 
fiecare dată noi si largi orizonturi 
pentru adincirea cooperării pe 
multiple planuri dintre țările 
noastre, pentru edificarea unor 
asemenea grandioase obiective 
comune cum sint hidrocentra
lele de pe Dunăre — adevărate 
punți de oțel și beton ale prieteniei 

— pentru dezvoltarea schimbului de 
experiență și stimularea cursului 
ascendent al relațiilor dintre cele 
două partide, pentru conlucrarea lor 
pe plan internațional, in interes 
reciproc, precum și al cauzei generala 
a socialismului și păcii in lume.

împărtășind din adincul Inimii 
marea durere încercată de popoarele 
Iugoslaviei prin pierderea conducă
torului stimat și iubit, tovarășul Iosip 
BroZ Tito. comuniștii, oamenii muncii 
din România socialistă sint încredin
țați că tovarășii lor de idealuri șl 
aspirații din Iugoslavia iși vor trans
forma durerea in energie și mobili
zare, vor păși viguros înainte sub 
conducerea Uniunii Comuniștilor pe 
drumul trasat de președintele Tito, 
ducind mai departe nemuritoarea sa 
operă și asigurind înflorirea Iugo
slaviei socialiste.

în telegrama tovarășului Nicolae 
Ceaușescu către C.C. al U.C.I. și 
Prezidiul R.S.F.I. se subliniază : 
„Împreună cu întregul nostru partid 
și popor imi exprim convingerea că 
raporturile de colaborare, solidari
tate și conlucrare pe multiple planuri 
intre cele două partide și state ale 
noastre vor cunoaște și in viitor o 
evoluție mereu ascendentă, că prie
tenia româno-iugoslavă va deveni 
tot mai strinsă și mai trainică, in 
interesul ambelor popoare, al socia
lismului și păcii în întreaga lume**.

întregul nostru popor consideră că 
supremul omagiu pe care îl poate 
aduce memoriei marelui și apropiatu
lui prieten dispărut, tovarășul Tito, 
este de a face totul pentru Întărirea 
relațiilor de prietenie și bună vecină
tate dintre țările noastre socialiste, 
dintre cele două popoare, în inte
resul înfloririi continue a României 
și Iugoslaviei libere, al marii cauze 
comune a socialismului, al libertății 
șt Independenței popoarelor, al păcii 
în lumea întreagă.
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VMIE MHNIF1STM DE «UDE A MEMORIEI 
PRESEOnill IOSIP DROZ TITD

„Zilele culturii cehoslovace"

LIUBLIANA 5 (Agerpres). — Oa
menii muncii din Slovenia și-au 
luat rămas bun de la președin
tele R.S.F.I., Iosip Broz Tito, in 
fata clădirii Adunării R. S. Slovenia. 
Zeci și zeci de mii de oameni — re
latează agenția Taniug — au venit 
aici să aducă un ultim omagiu fău
ritorului Iugoslaviei noi. Piața Re
voluției din Liubliana era neincăpă- 
toare pentru a-i primi pe toți cei 
care doreau să aducă un ultim oma
giu celui mai mare fiu al popoarelor 
și naționalităților din Iugoslavia. 
Străzile orașului erau înțesate de 
muncitori, țărani, tineri și soldați.

Catafalcul cu corpul neînsuflețit a 
fost așezat pe un afet de tun, in 
acordurile Imnului R.S.F.I.

în numele locuitorilor orașului 
Liubliana, un ultim cuvint de des
părțire de președintele Tito a fost 
rostit de Marian Rojici, președintele 
Adunării orașului Liubliana. Corte
giul funerar s-a îndreptat apoi spre 
gară, unde cetățenii orașului au adus 
un ultim omagiu.

Un tren special a plecat în direcția 
Zagreb și Belgrad, ducind cu sine 
corpul neînsuflețit al președintelui 
Tito.

ZAGREB 5 (Agerpres). — Agenția 
Taniug relatează că sute de mii de 
locuitori ai Zagrebului revoluționar, 
centru muncitoresc in care Iosip 
Broz Tito și-a început activita
tea de revoluționar, orașul in care 
el a început lupta pentru unitatea 
partidului — și-au luat luni un ul
tim rămas bun de la cel mai drag 
și cel mai iubit tovarăș, copleșiți de 
sentimentul de durere și tristețe, dar 
dînd dovadă de mindrie și bărbăție.

Pe un timp ploios, coloane nesfir-

Zile de doliu în Iugoslavia 
vecină și prietenă

Durere profundă și, totodată, hotărîre fermă de a merge mai departe pe calea 
stabilită de președintele Tito

O grea durere și o tristețe profun
dă — acestea sint cuvintele prin care 
pot fi exprimate concis sentimentele 
pe care le încearcă oamenii muncii, 
toți cetățenii, tineri și virstnici, din 
Iugoslavia vecină și prietenă la afla
rea veștii despre încetarea din viată 
a tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, ma
reșal al Iugoslaviei, comandantul su
prem al forțelor armate ale R.S.F.I.

Transmisă de toate posturile de 
radio și televiziune — care și-au în
trerupt emisiunile — trista veste a 
făcut imediat înconjurul tării. La 
aflarea ei. muncitorii din schimbul 
de după-amiază în fabricile si uzinele 
cu activitate continuă au oprit mași
nile pentru ă aduce un omagiu celui 
care le-a condus destinele pe calea 
construirii unei societăți mai bune și 
mai drepte. La Belgrad, ca si in ce
lelalte orașe iugoslave, la scurt timp 
după anunțarea tristei știri, străzile 
au rămas aproape pustii, fiecare do
rind să se afle în aceste clipe grele 
alături de ai săi. Ici și colo mai pu
teau fi intilnite mici grupuri de cetă
țeni adunați in jurul unui aparat de 
radio cu tranzistori pentru a asculta 
proclamația Prezidiului C.C. al U.C.I. 
și Prezidiului R.S.F.I. cu prilejul stin
gerii din viață a conducătorului iubit. 
Seara tirziu. la numai cîteva ore de 
la anunțarea morții. in jurul chioșcu
rilor se formaseră rinduri de cetă
țeni care așteptau in liniște, cu cape
tele plecate, să sosească edițiile spe
ciale ale ziarelor. în numai cîteva 
clipe, atmosfera sărbătorească de 1 
Mai a lăsat loc doliului, drapele de 
stat și de partid, arborate in cinstea 
Zilei internaționale a muncii, au tre
buit să fie cernite și coborite in ber
na. Pe străzi, ritmul obișnuit al acti
vității marilor orașe a amuțit, lăsind 
loc tristeții exprimate fie prin la
crimi. fie printr-o tăcere demnă.

în colectivele de muncă activitatea

Președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca 
l-a primit pe reprezentantul P. C. R.

Congresul Partidului Socialist Sanmarinei 
si-a încheiat lucrările

COPENHAGA 5 (Agerpres). — La 
Aarhus s-au- Încheiat lucrările Con
ferinței Partidului Socialist Popular 
din Danemarca. A fost adoptat ma
nifestul politic care va sta la baza 
activității viitoare a partidului și au 
fost alese organele conducătoare ale 
P.S.P.

★
Președintele P.S.P.. Gert Petersen, 

l-a primiț pe tovarășul Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. care a repre
zentat Partidul Comunist Român la 
Conferința P.S.P. Cu acest prilej, din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise tova
rășului Gert Petersen călduroase fe
licitări pentru realegerea sa in func-

/n sprijinul păcii și
VARȘOVIA (Agerpres). — în co

municatul dat publicității la Varșo
via. la incheierea vizitei oficiale a 
ministrului 1 austriac de externe. 
Willibald Pahr. se arată. între altele, 
că Polonia și Austria se pronunță cu 
hotărîre pentru ’ destindere si dezar
mare în Europa, pentru întreprin
derea de măsuri în direcția reducerii 
stocurilor de armamente în condițiile 
respectării dreptului tuturor statelor 
la securitate egală.

Comunicatul precizează că în ca
drul convorbirilor dintre ministrul 
austriac de externe și omologul său

Negocieri interyemenite
ADEN 5 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută la sosirea la Aden a 
premierului R.A. Yemen, Abdel Aziz 
Abdel Ghani, președintele R.D.P. 
Yemen. Ali Nasser Mohammed, a 
arătăt că „vizita reprezintă un mare 
pas inainte pe calea unificării celor 
două Yemenuri" — transmite agen
ția France Presse.

La rindul său. premierul R. A. Ye
men a declarat că comitetele de lucru 

șite de cetățeni, muncitori, tineri și 
pionieri s-au scurs dis-de-dimineață 
spre gara centrală ca să aducă un 
ultim omagiu lui Tito iubit.

După intrarea in gara orașului a 
trenului special, care transporta de 
la Liubliana corpul neînsuflețit al 
președintelui Tito, sicriul a fost de
pus pe catafalc în fața clădirii cen
trale a. gării, unde se aflau, alături 
de,o mulțime de cetățeni ai orașului 
Zagreb, și membrii familiei pre
ședintelui Tito. în acordurile marșu
lui funebru, delegația orașului Za
greb a depus o coroană la catafalc.

Președintele Conferinței orășenești 
Zagreb a .Uniunii Comuniștilor, Dra-' 
gutin Plașci, a rostit o cuvîntare de 
bun rămas în numele muncitorilor 
și al tuturor locuitorilor acestui oraș. 
S-a cintat apoi in cor cintecul „Tova
rășe Tito îți jurăm că nu ne vom 
abate de Ia calea ta".

După plecarea din gara Zagreb a 
trenului special, in piața din fața Gă
rii centrale o imensă mulțime a ră
mas in tăcere încă mult timp, expri- 
mind astfel sentimentul de nețărmu
rită tristețe și durere.

BELGRAD 5 (De la trimisul Ager
pres). — Trenul special, care a adus 
de la Liubliana corpul neînsuflețit al 
președintelui Tito. a sosit, luni după- 
amiază. la Belgrad.

în cortegiul funerar s-au aflat Fa- 
dil Hodja, membru al Prezidiului 
R.S.F.I.. Stane Dolanț, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.. Todo 
Kurtovici, președintele Conferinței 
Federale a U.S.P.M.I., Mika Spiliak, 
președintele Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia. Vlado Sce- 
kici, membru al prezidiului Comite
tului federal al Uniunii Asociațiilor

a început luni prin păstrarea unui 
moment de reculegere în memoria 
președintelui Iosip Broz Tito. Doliul 
a cuprins întreaga țară, toate specta
colele au fost anulate, la fel ca și 
manifestațiile sportive.

Pe teleimprimatoarele agenției Ta
niug si pe undele radio au început 
să fie transmise știri din tară care 
vorbesc despre atmosfera de tristețe 
ce a cuprins Iugoslavia' la vestea în
cetării din viață a celui care s-a aflat 
de peste patru decenii în fruntea 
partidului, a condus la victorie lupta 
de eliberare națională și a călăuzit

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD

țara pe calea făuririi cu succes a so
cietății socialiste. în declarații sim
ple, cetățenii — muncitori, tineri, os
tași, pionieri — își exprimă sentimen
tele ce-i incearcâ in aceste clipe gre
le. Numitorul comun al tuturor aces
tor mesaje, pe lingă durerea profun
dă, este hotărîrea unanimă de a mer
ge mai departe pe calea trasată - de 
Tito — calea libertății, independenței, 
autoconducerii. nealinierii. Sint gîn- 
duri exprimate acum de toti cetățe
nii Iugoslaviei de la Iesenite pină la 
Djevdjelia și de la Porțile de Fier 
pină la Marea Adriatică.

La numai citeva ore de la anunța
rea știrii, ziarele au apărut în ediții 
speciale. Pe primele pagini sint pu
blicate fotografii ale președintelui 
Tito in chenar negru. Sub titluri ca 
„Tito a murit — oper» rămine“. „A 
încetat din viață președintele nostru, 
mareșalul Iosip Broz Tito", sau. pur 
și simplu, un singur cuvint „Tito“ — 
care exprimă tot ceea ce se află in 
prezent in gindurile tuturor iugosla
vilor — ziarele inserează proclamația 
Prezidiului C.C. al U.C.I. și Prezidiu
lui R.S.F,I.. comunicatele privind e- 
voluția bolii, funeraliile și decretarea

tia de președinte al Partidului So
cialist Popular din Danemarca. îm
preună cu cele mai bune' urări de 
succese in muncă și in activitatea 
viitoare a partidului, consacrată pro
movării aspirațiilor vitale ale oame
nilor muncii danezi, progresului' so
cial și păcii.

La rindul său. președintele P.S.P., 
evocind cu plăcere întrevederile și 
convorbirile avute cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri 
pentru felicitările și urările ce i-au 
fost adresate, multă sănătate și feri
cire personală, precum și noi succese 
poporului roman in transpunerea în 
viață a hotăririlor Congresului al 
XlI-lea al P.C.R.

destinderii in Europa
polonez, Emil Wojtaszek. a fost evi
dențiată importanta primordială a 
transpunerii in viată a prevederilor 
Actului final de la Helsinki și s-a 
exprimat dorința părților de a face 
totul pentru prevenirea înăspririi 
situației internaționale. Cei doi mi
niștri s-au pronunțat pentru organi
zarea. la data convenită, a reuniunii 
de la Madrid a țărilor participante la 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa și și-au exprimat 
speranța că aceasta va contribui la 
consolidarea procesului de destindere 
pe continent.

interyemenite au trecut la aplicarea 
unui mare număr de hotăriri referi
toare la „complementaritatea econo
mică" și la coordonarea acțiunilor în 
domeniile securității si transporturi
lor. El a exprimat, pe de altă parte, 
dorința ca regiunea Golfului și Mării 
Omanului să devină o zonă a păcii, 
in care să'fie exclusă orice prezență 
militară străină. 

de combatanți din războiul de eli
berare națională, Vasil Tupurkovski, 
președintele Conferinței Uniunii Ti
neretului Socialist din Iugoslavia, alți 
conducători de partid si de stat.

în piața „Bratstvo-Iedinstvo". de 
lingă Gara centrală, s-au adunat un 
mare număr de locuitori ai Belgra
dului — tineri, vîrstnici, pionieri.

în acordurile unui marș funebrul 
din tren a fost coborit sicriul, care a 
fost așezat pe o platformă in fața 
tribunei ridicate in piață.

A luat cuvintul Dușan Gligorievici, 
președintele Comitetului orășenesc 
Belgrad al Uniunii Comuniștilor, care 
a evocat figura marelui dispărut, da
torită căruia Iugoslavia se bucură de 
pace, de un mare prestigiu pe plan 
internațional. Vorbitorul a relevat că 
de Belgrad sint legate numeroase 
inițiative ale președintelui Tito, care 
au avut un rol hotăritor în ■ dezvol
tarea Iugoslaviei socialiste.

însoțit de membri ai familiei de
functului. de reprezentanți ai celor 
mai înalte foruri de partid si de stat 
iugoslave si din Republica Serbia, 
cortegiul funerar s-a îndreptat apoi 
spre sediul Adunării R.S.F.I.. wide 
sicriul cu corpul neînsuflețit va ră- 
mine pină joi, la ora 12. pentru ca 
oamenii muncii, toți cetățenii să-i 
poată aduce un ultim omagiu.

La catafalcul președintelui Tito au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Prezidiului R.S.F.I., a Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. a Conferinței Federale 
a U.S.P.M.I., a Consiliului Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia, a altor 
organe și organizații politice și ob
ștești federale, din partea conduceri
lor de partid si de stat republicane. 
Au fost prezentate, totodată, con
doleanțe familiei Îndoliate.

doliului național, telegramele adresa
te familiei și organelor supreme ale 
conducerii de stat și de partid.

Sint, de asemenea, inserate mate
riale care vorbesc despre viața și 
activitatea lui Iosip Broz Tito puse 
in slujba unei vieți mai fericite pen
tru cei din rîndul cărora s-a ridicat — 
de la simplu muncitor la funcția înal
tă de șef de stat și conducător de 
partid, care a reușit să proiecteze Iu
goslavia pe coordonatele progresului 
și civilizației, cîștigîndu-și un mare 
prestigiu pe plan internațional.

„Este adevărat, scrie .-Politika», 
Tito a murit. Tito insă va trăi : con
tinuă ceea ce i-a aparținut cel mai 
mult — o revoluție autentică. Iugo
slavia liberă, independentă, socia
listă și bazată pe. autoconducere, 
unită și nealiniată. Atunci cind viață 
unui om se transformă intr-o serie 
de mari realizări revoluționare ce 
devin un bun al maselor, despre el 
se poate spune din toată inima și 
cu voce tare că intr-adevăr a meri
tat să trăiască".

Din telegramele de condoleanțe ce 
sosesc pe adresa familiei dispăru
tului și a organelor de conducere de 
partid și de stat răzbate in unanimi
tate ideea că Iugoslavia va continua 
să meargă mai departe pe drumul 
deschis de Tito, ca garanție sigură 
a propășirii ei și in viitor.

La incheierea buletinelor de știri 
la radio și televiziune răsună de fie
care dată acordurile unui cintec re
voluționar al cărui sens este legă- 
mintul pe care și-l fac cetățenii țării 
în fața președintelui Iugoslaviei, ex- 
primind sintetic gindurile tuturor 
popoarelor și naționalităților iugo
slave : „Tovarășe Tito iți jurăm să 
nu ne abatem de la calea ta". Este 
cel mai prețios omagiu adus memo
riei omului care toată viața șî-a în
chinat-o intereselor clasei muncitoa
re, ale întregii țări.

Ș. MORCOVESCU

SAN MARINO (Agerpres). — La 
San Marino s-au incheiat dumi
nică lucrările celui de-al 33-lea Con
gres al Partidului Socialist Sanmari- 
nez. Deschizînd ședința plenară a 
celei de-a doua zile a lucrărilor, to
varășul Remy Giacomini, secretar 
general al P.S.S., și-a început expu
nerea printr-un salut adresat dele
gațiilor străine prezente, exprimind 
in mod deosebit calde mulțumiri C.C. 
al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pen
tru salutul transmis Congresului 
P.S.S. „Vom face totul, a spus tova
rășul Giacomini, pentru ca relațiile 
dintre partidele, popoarele și statele 
sanmarinez și român să se dezvolte, 
în continuare, in același spirit de 
strinsă prietenie, colaborare și soli
daritate".

S.U.A.; Alegeri preliminare în pregătirea 
scrutinului prezidențial

WASHINGTON (Agerpres). — 
Alegerile preliminare desfășurate în 
rîndul democraților din statul ameri
can Texas, in vederea desemnării de- 
legaților la Convenția Națională a 
Partidului Democrat și a obținerii în
vestiturii la scrutinul prezidențial din 
noiembrie, au fost cistigate de pre
ședintele Jimmy Carter. Potrivit re
zultatelor parțiale, președintele Car
ter a obținut 56 la sută din voturile 
exprimate, fiind urmat de senatorul 
Edward Kennedy, care a obținut 22 
la sută din voturi.

La republicani, preliminariile din 
statul Texas au fost cistigate de Ro
nald Reagan, care a obtinut 52 la 
sută din voturi, urmat de George 
Bush, cu 47 la sută din voturi. Rea
gan a mai obtinut aproape toti dele
gații din statele in care au avut loc 
în aceste zile competiții in rîndul 
electoratului republican : 28 in Ari
zona, 34 in Oklahoma. 12 in Missouri. 
7 in Minnesota și 4 in Guam. înain

Tovarășul Lazar Kolișevski 
a preluat funcția de președinte 

al Prezidiului R. S. F. I.
BELGRAD 5 (Agerpres). — Prezi

diul R.S.F. Iugoslavia a adoptat o 
hotărîre potrivit căreia, prin desfiin
țarea funcției de președinte al repu
blicii, funcția de președinte al Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia este preluată 
— în conformitate cu Constituția 
R.S.F.I. — de Lazar Kolișevski —

Constantin Caramanlis ales președinte 
al Greciei

ATENA 5 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Greciei, Constantin Cara
manlis. a fost ales, luni, de parla
ment, președinte al republicii. Căn- 
didînd din partea partidului de gu- 
vernămint. Noua Democrație, el a 
întrunit majoritatea de trei cincimi 
din cei 300 de deputați. obținind 183 
de voturi.

în urma alegerii în funcția de șef 
al statului. Constantin Caramanlis și 
guvernul său își vor prezenta. în ur
mătoarele zile, demisia. Viitorul li
der al partidului Noua Democrație 
(174 deputați în parlament) va forma 
un alt cabinet, rare va cere învesti
tura parlamentului.

Mandatul actualului președinte 
elen, Constantin Tsatsos. expiră la 
20 iunie.

într-o scurtă declarație făcută după 
alegerea sa, Constantin Caramanlis a 
subliniat că „cele două obiective ma
jore ale politicii sale vizează conso
lidarea democrației și a instituțiilor 
sale, apărarea și întărirea unității 
naționale". 

«AGENȚIILE DE PRESA
-■ pe scurt

MITING LA DAR ES SALAAM. In acest oraș a avut loc un miting i 
I consacrat memoriei victimelor atacului comis de regimul rasist sud-african 

în 1978 asupra taberei de refugiați namibieni de la Kasinga. din Angola.
I Au luat cuvintul reprezentanți ai Organizației Poporului din Africa de I 
J Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Partidului Revoluționar din Tanzania, Congresului j 

Național African (A.N.C.) din Africa de Sud și ai ambasadei angoleze,
I care au înfierat crimele regimului rasist de la Pretoria. Totodată, a fost i 

exprimată solidaritatea cu lupta de eliberare dusă de poporul namibian 
I împotriva ocupării ilegale a teritoriului Namibiei de către trupele Repu

blicii Sud-Africane. ,

MANIFESTAȚI! STUDENȚEȘTI IN COREEA DE SUD. La Seul au conti
nuat marile demonstrații studențești organizate in semn de protest față 
de legislația și măsurile represive ale autorităților. La Universitatea na
țională din Seul a avut loc un mare miting, cu participarea a peste 2 000 
de studenți, care au cerut abolirea imediată a legii marțiale și adoptarea 
unor reforme democratice. Studenții au cerut demisia primului ministru 
Shin Hyon rfwack și a directorului Agenției Centrale de Informații din 
Coreea de Sud (KCIA), generalul Chun Doo-Hwan. Manifestațiile studen
țești din Seul, care au început joia trecută, au fost reprimate cu brutali
tate de organele de poliție, un număr de 150 de studenți fiind răniți.

anunță agenția Taniug. Pină acum. 
Lazar Kolișevski a deținut funcția de 
vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia. Hotărîrea Prezidiului in
tra imediat in vigoare.

Pe de altă parte, agenția Taniug 
informează că Tvietin Miatovici. 
membru al Prezidiului, a fost ales 

-vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I.

Constantin Caramanlis s-a născut 
in 1907, la Proti, in nordul Greciei. 
A studiat dreptul la Universitatea 
din Atena si a început să practice 
avocatura in 1932, la Serres. Jn 1935 
se consacră activității politice, de
venind parlamentar.

Prima funcție ministerială îi este 
încredințată în 1946. In anul 1955 de
vine prim-ministru, funcție pe care o 
deține — cu unele întreruperi — pină 
in 1963. După o perioadă de 11 ani. 
cind s-a retras din viața politică, in 
1974 revine în țară din Franța și for
mează guvernul. Partidul său. Noua 
Democrație, obține victoria in alege
rile din 1974 și 1977, formind guvernul 
țării.

In calitate de premier. Constantin 
Caramanlis a efectuat vizite oficiale 
in țara noastră, in 1975 și 1979, con
vorbirile avute și înțelegerile reali
zate constituind contribuții de preț la 
adincirea prieteniei tradiționale din
tre popoarele român și elen.

CONVORBIRI SIRIANO—SPA- I 
NIOLE. Președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, l-a primit, la Damasc, pe I 
președintele guvernului Spaniei, | 
Adolfo Suarez. Au fost abordate, 
cu acest prilej, probleme privind . 
situația din Orientul Mijlociu și 
aspecte ale situației internaționale. I

’■ ’a* * jhj', •

PRIMIRE LA BEIJING. Pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Hua Guofeng, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Pakistanului, Zia-Ul-Haq. Au avut 
loc convorbiri in probleme ale 
relațiilor chino-pakistaneze, ca și 
în probleme internaționale de inte
res comun, informează agenția 
China Nouă.

LA ULAN BATOR s-a desfășu
rat a XII-a ședință a Consfătuirii 
conducătorilor organelor de stat 
pentru problemele muncii din țările 
membre ale C.A.E.R. A fost efec
tuat un util schimb de informații 
privind măsurile adoptate și acțiu
nile întreprinse în țările membre 
ale consiliului in domeniul muncii 
și asigurărilor sociale. Consfătuirea 
a examinat o serie de probleme de 
colaborare de interes reciproc, a 
adoptat direcțiile activității sale in 
următorii cinci ani și planul de 
lucru pe perioada 1981—1985.

în raportul Secretariatului C.C., ca 
și in dezbateri, s-a exprimat hotă- 
rirea P.S.S. de a întreține bune re
lații cu P.C. Sanmarinez, cu toate 
celelalte partide din țară, de a lupta 
pentru realizarea unității tuturor 
forțelor de stingă, pentru perfecțio
narea, în continuare, a structurilor 
de stat și înfăptuirea de reforme so
ciale, economice, culturale în Repu
blica San Marino. Pe plan interna
țional, P.S.S. s-a pronunțat pentru 
solidaritatea cu partidele socialiste, 
social-democrate, comuniste, cu for
țele democratice, progresiste, -pentru 
asigurarea securității și progresului 
in lume.

Congresul a ales noul Comitet Cen
tral al P.S.S., care urmează să de
semneze noul Secretariat și pe secre
tarul general al partidului.

tea scrutinului din Texas, din numă
rul total de 1 994 de delegați republi
cani au fost desemnați 646. din care 
411 ii revin lui Ronald Reagan, iar 96 
lui George Bush.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). - 

La San Francisco a avut loc un mi
ting electoral la care a luat cuvintul 
Angela Davis, membră a C.C. al 
P.C. din S.U.A., candidată din partea 
acestui partid la funcția de vicepre
ședinte. Vorbitoarea a spus că. in 
prezent, S.U.A. cunosc o acută criză 
social-economică, a cărei povară o 
suportă poporul american, subliniind 
că mijloace imense sint irosite pen
tru fabricarea de unelte ale mortii si 
distrugerii. în timp ce programele 
sociale suferă permanent arnputări 
Ea a relevat, totodată, necesitatea in
tensificării luptei pentru Întărirea 
păcii și destindere pe plan interna
țional.

APEL. Luind cuvintul la o adu- I 
nare populară, președintele Consi- | 
liului Militar Administrativ Provi
zoriu al Etiopiei, Mengistu Haile r 
Mariam, a lansat un apel tuturor 
locuitorilor țării să sprijirie activi- ■ 
tatea comisiilor pentru organizarea 
Partidului oamenilor muncii din 
Etiopia. Pe plan extern, Etiopia -va | 
milita și in continuare pentru asi
gurarea păcii in lum'e și a bunei . 
vecinătăți, sarcină deosebit de im
portantă — a accentuat el — in- I 
tr-un moment cind se constată o 
creștere a încordării in zona Ocea- ] 
nului Indian, a Golfului și Mării | 
Roșii.

Ședința solemna 
la Praga

cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a incheierii luptei de eliberare 

națională a poporului cehoslovac 
și eliberării Cehoslovaciei

PRAGA 5 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc, Ia 5 mai. ședința solemnă 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, C.C. 
al Frontului Național, Guvernului și 
Prezidiului Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a incheierii luptei de 
eliberare națională a poporului ceho
slovac și eliberării Cehoslovaciei.

Cu acest prilej, Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace, a prezentat un raport, in ca
drul căruia a făcut o trecere in re
vistă a evenimentelor legate de lupta 
poporului cehoslovac pentru elibera
re, relevind, totodată, realizările ob
ținute de R.S. Cehoslovacă în con
struirea societății socialiste dezvol
tate.

Plenara C. C. al P. C. 
Portughez

LISABONA 5 (Agerpres). — Ple
nara C.C. al P.C. Portughez, dare s-a 
incheiat la Lisabona, subliniază în 
rezoluția principală in legătură cu 
situația din țară, că, in condițiile ac
tuale. oamenii muncii, democrații și 
patrioții din Portugalia trebuie să 
asigure activitatea normală a insti
tuțiilor democratice și îndeplinirea 
prevederilor constituționale, să luote 
pentru victoria forțelor democratice 
in viitoarele alegeri parlamentare. 
C.C. al P.C.P. a reafirmat că partidul 
este pregătit să discute cu Partidul 
socialist și cu alte forțe democratice 
toate problemele legate de situația 
actuală și să ajungă la acorduri care 
să permită infringerea reacț’unii.

Plenara a exprimat un protest ferm 
împotriva activizării participării Por
tugaliei la N.A.T.O. și împotriva ade
rării țărij la Piața comună, chemind 
clasa muncitoare, toate forțele demo
cratice ale țării să intensifice lupta 
pentru independență națională și su
veranitate.

Luni au început în tara noastră 
„Zilele culturii cehoslovace", acțiune 
complexă dedicată celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub dominația fascistă. Organiza
tă intre 5 și 9 mai. manifestarea iși 
propune să prezinte coordonatele ce
lor mai de seamă înfăptuiri ale vie
ții și creației spirituale a popoarelor 
ceh și slovac. „Zilele culturii ceho
slovace". ca si „Zilele culturii româ
nești" desfășurate anul trecut în R.S. 
Cehoslovacă sint o expresie vie a co
laborării culturale româno-cehoslova- 
ce și demonstrează interesul mereu 
sporit pentru o tot mai largă cunoaș
tere a valorilor spirituale din cele 
două țări. . Manifestarea va programa, 
in Capitală și in tară, spectacole de 
teatru, cinematografice, expoziții de 
carte, artă plastică si fotodocumenta- 
re, seri literare etc. La reușita aces
tora iși vor aduce contribuția colec
tive artistice și soliști, numeroși alti 
oameni de cultură și artă din Ceho
slovacia, precum și din tara noastră.

„Zilele culturii cehoslovace" au fost 
inaugurate, luni seara, prin specta
colul de gală susținut de Teatrul na
țional slovac din Bratislava cu piesa 
„Atenție la îngeri", de Jan Solovic, 
in Sala mică a Teatrului Național 
„Ion Luca Caragiale" din București.

Festivitatea de deschidere a fost 
marcată de alocuțiunile rostite de 
AureJ Duca, vicepreședinte al Consi

Semănatul s-a incheiat in alte două județe
Mecanizatorii, țăranii cooperatori, 

specialiștii, toti lucrătorii ogoarelor 
din agricultura județului Teleorman 
au terminat insămintările la princi
palele culturi, pe o suprafață de peste 
280 000 hectare, din care 155 000 hec
tare cu porumb. In telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prin care anun
ță acest succes. Comitetul județean 
Teleorman al Partidului Comunist 
Român subliniază că oamenii muncii 
din agricultura județului, sub con
ducerea organizațiilor de partid, vor 
face totul pentru efectuarea la timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor de 
întreținere, pentru funcționarea nor
mală a sistemelor de irigații, vor 
milita permanent pentru realizarea 
și depășirea producțiilor vegetale si 
animale planificate, sporind astfel 
contribuția județului la mai buna 
aprovizionare a industriei cu materii 
prime și a populației cu * produse

ÎNTRE 7 Șl 15 MAI LA BUCUREȘTI

Tîrgul internațional de primăvară „TIBCO ’80“ 
și Salonul internațional al chimiei

Luni. Ia Complexul expozițional 
din Piața Scinteii a avut loc o con
ferință de presă in legătură cu des
chiderea in Capitală a Tirgului in
ternațional de primăvară „Tibco ’80" 
— a VH-a ediție și a Salonului in
ternațional al chimiei — a IV-a edi
ție, care se vor desfășura intre 7 și 
15 mai.

Au participat ziariști români și 
străini, directori de pavilioane, repre
zentanți ai unor ministere economice, 
centrale industriale, Întreprinderi de 
comerț exterior.

Directorul întreprinderii de tîrguri 
și expoziții, de pe lingă Camera de 
comerț și industrie, ing. Mircea Bă- 
dică. relevind interesul crescind de 
care se bucură cele două manifestări 
economice internaționale, organizate 
anual la București, a arătat că actua
lele ediții reunesc, alături de în
treprinderile de comerț exterior 
din România, peste 500 de firme pro
ducătoare și exportatoare din 26 de 
țări — Anglia. Austria, Bangladesh, 
Belgia, Brazilia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Danemarca, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Grecia, Italia, Iugoslavia,

Cronica
Luni s-a semnat la București un 

acord de credit guvernamental între 
Republica Socialistă România și Re
gatul Țărilor de Jos. Creditul, in va
loare de 100 milioane florini olandezi, 
este destinat finanțării importurilor 
românești de bunuri de capital și ser-

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Tedeșcoală
LI.60 Telex
11,05 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Di.n țările socialiste
16,40 Sonata a Ill-a în re minor pentru 

vioară și pian de Brahms
17,10 Tinerețe — răspundere
17,55 Almanah pionieresc
18,15 Eroi au fost, eroi sint încă...

vr e me a
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 mai. In țară: Vremea va fi caldă 
îndeosebi în regiunile din sud-estul 
țării. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale avînd șl caracter de

VASILE RĂȘCANU
Academia Republicii Socialiste 

România, Ministerul Educației și în- 
vățămintului, Ministerul Sănătății și 
Academia de științe medicale anun
ță cu durere încetarea din viață, in 
ziua de 4 mai 1980, a academicianului 
profesor Vasile Rășcanu.

Născut la 20 iulie 1885, la Birlad, 
Vasile Rășcanu a făcut, studiile la 
Facultatea de științe și apoi la Fa
cultatea de medicină din Iași. După 
absolvire funcționează ca asistent și 
profesor la Institutul de medicină și 
farmacie din Iași.

Paralel cu activitatea didactică, 
Vasile Rășcanu începe de timpuriu o 
activitate științifică susținută, ale că
rei rezultate se reflectă in importan
te monografii și lucrări care au des
chis căi noi in domeniul neurofizio- 
logiei. Cercetările in domeniul elec- 
trofiziologiei, al cronaximptriei și 
curenților bioelectrici i-au adus una
nime aprecieri și recunoașteri pe 
plan național și internațional.

Profesor și rector al Institutului de 
medicină și farmacie din Iași. Vasile 
Rășcanu și-a adus o mare contribu
ție la formarea și promovarea a nu
meroase cadre medicale. 

liului Culturii si Educației Socialiste, 
și Jozef Svagera. adjunct al ministru
lui culturii din Republica Socialistă 
Cehă, conducătorul delegației de oa
meni de cultură șl artă, aflate cu 
acest prilej In România. A fost rele
vat. cu această ocazie, rolul acțiunilor 
cultural-artistich organizate in tara 
noastră in extinderea colaborării ro- 
mâno-cehoslovace, in întărirea prie
teniei cu vechi tradiții făurite in lup
ta pentru realizarea idealurilor co
mune de libertate națională si pro
gres social.

La spectacolul de gală au luat par
te reprezentanți ai Ministerului .Afa
cerilor Externe, Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, alti oameni de artă si cultu
ră. un numeros public.

Au fost prezenți Vladifhir Vaclavik. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Cehoslovaciei in tara noastră, si 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi. membrii delegației 

culturale cehoslovace s-au intîlnit. la 
Teatrul Național „I.L. Caragiale". cu 
reprezentanți ai presei.

în acest cadru au fost trecute in 
revistă acțiunile Înscrise in progra
mul „Zilelor culturii cehoslovace", 
relevindu-se faptul că această mani
festare constituie un nou exemplu al 
relațiilor de prietenie si colaborare 
româno-cehoslovace.

agroalimentare. corespunzător sarci
nilor stabilite de Congresul al XlI-lea 
a! partidului.

Și lucrătorii ogoarelor din județul 
Covasna — români și maghiari — au 
anunțat incheierea insămintărllor la 
principalele culturi din această pri
măvară.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune, printre altele : Vă asigu
răm că noi toți cei ce lucrăm în agri
cultura județului Covasna. asemeni 
tuturor oamenilor muncii de pe aces
te meleaguri, împreună cu întregul 
nostru popor, sintem ferm hotăriti 
să facem totul ca prin întreaga noas
tră activitate să asigurăm o calitate 
nouă in agricultura județului, tradu- 
cind astfel in viată istoricele hotăriri 
stabilite de cel de-al XlI-lea Congres 
al partidului, pentru înflorirea Româ
niei socialjste si creșterea bunăstării 
întregului popor.

Japonia. Libia, Olanda. Polonia, Se
negal, Spania, S.U.A., Turcia, Unga
ria și U.R.S.S. Este reprezentată și 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei. în comparație cu primele lor 
ediții, atit suprafața de expunere, cit 
și numărul țărilor participante s-au 
dublat.

România, principalul expozant, ex
pune. prin intermediul a 27 de În
treprinderi de comerț exterior, o 
gamă largă de produse realizate de 
peste 300 de centrale industriale, 
unități de producție, de centre de 
cercetare și proiectare.

Dintre noutățile recent introduse 
in nomenclatorul de export, care vor 
fi prezentate in premieră, se remarcă 
un număr mare de utilaje pentru in
dustria ușoară, noul tip de autotu
rism „Dacia 1 302", o serie de noi 
produse chimice și petrochimice, 
electronice și electrotehnice, aparate 
și instrumente medicale. Numai Cen
trala de mașini textile prezintă 30 
noi tipuri de mașini și utilaje.

Cele două reuniuni economice care 
vor avea loc in capitala țării noastre 
sint menite să-și aducă și de această 
dată o contribuție importantă la pro
movarea comerțului international.

zilei
vicii din Țările de Jos, In cadrul unor 
proiecte de investiții și cooperare.

Acordul a fost semnat de Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior, si L. J. M. 
Bauwens. ambasador al Olandei la 
București.

18,40 Patriei, partidului — coruri
19,00 Telejurnal
19,30 Forumul tinerei generații
19,45 La''zi în agricultură
19,55 Seară de teatru : „Erau foarte ti

neri". Scenariu TV de Pop Simion 
2iL,35 O mare prietenie dăruită cauzei 

socialismului, colaborării și păcii 
in lume. Documentar

22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.30 Din muzica secolului XX
20.30 Viața economică a Capitalei
21.,00 Pagini simfonice
21,35 Moștenire pentru viitor
22,05 Telejurnal 

aversă, însoțite de descărcări electrice 
în Banat, Crișarua, Maramureș, Tran
silvania și nordul Moldovei. In celelalte 
regiuni, averse izolate. Vîntul va pre
zenta unele intensificări predominînd 
din sectorul sudic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 5 și 15 
grade, iar cele maxime între 15 și 25 
de grade, mai ridicate în Cîmpia Du
nării. Izolat va cădea grindină.

Rezultatele valoroase ale activității 
medicale, didactice și științifice ale 
prof. Vasile Rășcanu și-au găsit o 
binemeritată recunoaștere prin alege
rea. in 1955, ca membru titular al 
Academiei Republicii Socialiste 
Romania și, in anul 1972. ca membru 
de onoare al Academiei de științe 
medicale.

Savant patriot, membru al Partidu
lui Comunist Roman din anul 1927, 
Vasile Rășcanu a fost luptător con
vins pentru dreptate socială. Împotri
va asupririi regimului burghezo-mo- 
șieresc, aducindu-și. dupâ eliberarea 
tării, o contribuție importantă la 
înfăptuirea idealurilor poporului, la 
progresul științei și invâțămintu- 
lui medical românesc pentru asigu
rarea și întărirea sănătății poporului.

Pentru meritele sale deosebite a 
fost distins cu numeroase ordine și 
medalii ale Republicii Socialista 
România.

Prin încetarea din viață a acade
micianului Vasile Rășcanu. ocrotirea 
sănătății, cercetarea științifică si în- 
vătămîntul medical din tara noas-tră 
suferă o grea pierdere.
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