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Cînd inima își cîntă luptătorii
Din aerul sădit cu stîlpi bătrînl,
Tu crești din gloria acestei lungi istorii, 
Puternice și grele, lungi istorii. 
Partid al comuniștilor români.

u un minunat buchet de 
flori ale primăverii pot 
fi asemuite izbinzile 
muncii creatoare cu care 
poporul nostru întîm»- 
pină glorioasa aniver
sare : 45 de ani de la 
'.rearea Partidului Co
munist Român. Drept

prinos de nețărmurită dragoste, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, vîrstnici și tineri, înfățișează 
azi partidului un bogat bilanț de 
realizări în toate domeniile vieții 
noastre. Participînd la îndeplinirea 
sarcinilor care revin colectivelor de 
muncă în primul an al cincinalului, 
potrivit Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R., în fabrici, 
uzine, pe ogoare, la toate locurile de 
muncă, fiecare om cu dragoste de 
țară s-a străduit să-și aducă contri
buția Ia strălucirea acestei aniver
sări, sărbătoarea partidului fiind 
sărbătoarea întregului popor.

Continuator al vechii mișcări 
muncitorești din România, izvorît 
din frămîntările sociale ale poporu
lui român, din cele mai bune tradi
ții ale luptei sale pentru libertate 
națională și socială, partidul comu
nist a preluat și ridicat aceste tra
diții pe o treaptă superioară. In 
perspectiva transformărilor radicale 
petrecute în țara noastră, ca rezultat 
al luptei revoluționare conduse de 
partid, se reliefează puternic însem
nătatea pe care a avut-o crearea 
P.C.R. pentru destinele României.

De-a lungul celor 45 de ani de 
existență, partidul comuniștilor a 
dovedit prin fapte că nu cunoaște 
țel mai înalt decît slujirea cu devo
tament a intereselor celor ce mun
cesc. Patriotismul fierbinte, conști
ința că luptă pentru cauza nobilă a 
eliberării oamenilor muncii, a inde
pendenței și înfloririi patriei, au dat 
comuniștilor o exemplară voință și 
tărie de muncă și luptă.

Partidul Comunist a organizat și 
condus în anii ilegalității lupta clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității pentru apărarea intereselor 
vitale ale celor ce muncesc, pentru 
drepturi și libertăți democratice, îm
potriva exploatării și asupririi. Par-

tidul a mobilizat masele Ia lupta 
împotriva fascismului și a războiu
lui hitlerist ; el a fost inițiatorul, 
conducătorul și organizatorul insu
recției armate din August 1944, care 
a deschis calea luminoasă a elibe
rării țării și făuririi orînduirii socia
liste.

Sub steagul partidului, poporul 
nostru a răsturnat puterea capitaliș
tilor, moșierilor și a instaurat 
puterea celor ce muncesc. Sub ace
lași steag glorios el a obținut victo
ria deplină a socialismului, a deve
nit stăpîn deplin al roadelor muncii 
lui și al tuturor bogățiilor naționale, 
al propriului său destin.

Sutele de uzine, fabrici, centrale 
electrice, marile combinate ridicate 
în anii aceștia ; ogoarele lucrate de 
tractoare și combine ; miile de 
blocuri de locuințe care, cu arhitec
tura lor zveltă și luminoasă, înfru
musețează tot mai mult peisajul ora
șelor ; instituțiile și așezămintele 
destinate dezvoltării științei și cul
turii, ocrotirii sănătății ; toate regi
unile patriei noastre în care pulsea
ză din plin viața nouă — compun ta
bloul unei țări în continuu urcuș pe 
culmile înalte ale progresului.

Trăim neasemuita satisfacție^ și 
bucurie a tuturor acestor împliniri 
și victorii pentru că avem în frunte 
un asemenea conducător înțelept și 
iubit. Partidul Comunist Român.

Practica socială, care verifică cel 
mai bine activitatea unui partid, 
profundele transformări care au în
noit chipul țării, constituie o con
firmare strălucită a justeței liniei 
politice generale a partidului nostru. 
Toate realizările dobîndite sînt rodul 
muncii unite a poporului, care în
făptuiește cu hotărîre politica parti
dului, politică științifică, realistă, 
profund patriotică, politică izvorîtă 
din realitățile țării noastre și a cărei 
justețe este pe deplin confirmată de 
realizările noastre socialiste. Fiecare 
om al muncii s-a convins, pe baza 
faptelor, că tot ce inițiază, tot ce în
treprinde partidul are ca țel suprem 
fericirea celor ce muncesc, prosperi
tatea patriei, victoria socialismului.

(Continuare în pag. a Vii-a)

în cadrul multiplelor mani
festări prin care întregul nos
tru popor întîmpină cu sărbă
torească însuflețire cea de-a 
45-a aniversare a partidului, a 
avut loc, vineri la amiază, so
lemnitatea inaugurării noului 
Muzeu de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din 
România.

La deschiderea muzeului au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Dră- 
ghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., Iosif Banc, Maxim 
Berghianu, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekaș, Petre

Lupu, Ilie Verdeț, Vasile Vîl- 
cu, membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, Manea 
Mănescu, Vasile Patilineț, Vir- 
gil Trofin, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gaston Marin 
și Roman Moldovan, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri, 
numeroși vechi militanti ai 
mișcării muncitorești din 
țara noastră — activiști 
de partid și de stat, oameni 
de artă și cultură, ziariști.

La festivitate au participat 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București, pre
cum și corespondenți ai pre
sei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușes-

cu taie panglica inaugurală, 
deschizînd oficial muzeul. A- 
poi, cei prezenti vizitează mu
zeul.

După încheierea vizitei, con
ducătorii de partid și de stat 
semnează în „Cartea de Aur“ 
a muzeului. Tovarășul Nico
lae Ceaușescu felicită colecti
vul de organizare pentru mun
ca depusă.

Muzeul reconstituie cu vi
goare drumul lung și glorios 
de luptă al poporului român 
pentru eliberarea națională și 
socială, avîntul mișcărilor re
voluționare și democratice, 
dezvoltarea mișcării noastre 
mucitorești, istoria eroică a 
Partidului Comunist Român, 
care călăuzește poporul spre 
piscurile tot mai înalte ale 
socialismului.

(Agerpres)

• întreprinderile mi
nisterului ECONOMIEI 
FORESTIERE

întreprinderile Ministerului 
Economiei Forestiere și-au în
deplinit angajamentele luate 
în cinstea celei de a 45-a ani
versări a creării Partidului 
Comunist Român. Planul pe 
primele patru luni ale anului 
a fost depășit la producția 
globală cu 140 milioane lei, iar 
la producția marfă cu 115 mi
lioane. Producția globală rea
lizată în această perioadă în
trece pe cea obținută în între
gul an 1955.

(Agerpres)

Spre tine fruntea își ridică pură
Cuplul de tîmple visător.
Partid de luptători, de frați și de tovarăși, 
Vîrf neumbrit al unui vechi popor.

Și mii de ochi prin timp veniți Încoace 
Iși toarnă cristalinul în acest 
Ochi uriaș deschis a vis și pace 
înalt peste pămîntul românesc.

Și orizontul strîns din stele calme 
Rămîne fix pe lucruri și pe noi 
Ca un perete care-n loc de arme 
îndreptățește chipuri de eroi.

Șî dintre el și soarele răsare
Plin de lumini, de frăgezimi, de har, 
Deplin în matca țării dă culoare, 
Rotindu-se pe-un cîntec popular.

Priveliștile hrană sînt, bogată, 
Priveliștile ritm încheagă-n drum 
Și-n tot văzduhul țării se arată 
Oceanică istoria de-acum.

Există o predestinare vie, 
Un mod al lucrurilor de-a visa, 
Pentru că toate ți se-nchină ție 
Demn inrolindu-se la lupta ta.

I Astăzi, în jurul 
orei 17, posturile 

| noastre de radio 
și televiziune vor 
transmite de la 
sala Palatului Re- 

i publici! Socialiste 
România aduna" 

i rea festivă, or
ganizată cu pri
lejul aniversării 

| a 45 de ani de 
| la crearea Par

tidului Comunist 
I Român.
I
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de ion Popcscu
secretar al C.C. al U.T.G.

PAG. A III-A

IMN PE VERTICALĂ

VÎRF LUMINA T AL UNUI

DEMN POPOR
Poem de ADRIAN PÀUNESCU

Iar noi avem un virf de munte, Omul 
Iar noi dăm brațe Dunării spre mări, 
Semn că aici model, stăpîn, e omul 
Floare de colț pe mii de căutări.

Nu-ncap In vorbe toate-aceste gînduri 
Cu care te întîmpinăm mereu
Și-atunci vorbim cu ape și păminturi, 
Cu sonde, cu lumini, cu minereu.

Cinstire ție, nobilă esență
A tot ce a avut in el mai bun
In lunga, zbuciumata sa neîntreruptă existență 
Din veacuri sufletul poporului român.

Cinstire ție și luminii tale
Anilor tăi neînfricați și grei, 
Cinstire luptei tale triumfale,
Partid al celei mai mărețe din idei.

Porțile satelor dau frunză parcă 
Oțelul se întărește mai rapid
Chemarea tulnicilor e mai largă 
Munții spre norii lumii se deschid.

Spre tine fruntea își ridică pură 
Cuplul de tîmple visător,
Partid de luptători, de frați și de tovarăși, 
Vîrf luminat al unui demn popor.

PAG. A IV-A

SOARELE TINEREȚII NOASTRE
de ștclan Iureș

ÎN PAG. A V-A, SEMNEAZĂ:

Iatiaria stancu, Victor Ettimiu, Marcel Drcslașu, 
Tltus Popovici șl Grigore Hagiu,

ÎN PAG. A VI-A

• Mîndria de a fi 
contemporan acestor ani

• Bucurii adusc-n prag,
De partidul nostru drag



„In marile bătălii revoluționare duse de clasa muncitoare 
— forța socială cea mai înaintată a societății contemporane — 
în alianță cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toți oamenii 
muncii, împotriva exploatării burghezo-moșierești, pentru drep
turi și libertăți democratice, pentru o viață mai bună, tineretul 
s-a aflat în primele rînduri, a înscris multe pagini de bărbăție 
și eroism. In aceste bătălii, în anii grei de teroare și ilegalitate, 
Uniunea Tineretului Comunist și-a îndeplinit cu cinste rolul de 
organizator și conducător al luptelor tineretului pentru elibe
rare socială și națională. Va trece timpul, dar figurile luminoase 
ale tinerilor comuniști și ale altor militanți progresiști, pildele 
lor de eroism și spirit de sacrificiu, de fierbinte patriotism, vor 
continua să însuflețească în luptă și muncă generațiile viitoare.

Urmînd neabătut Partidul Comunist, tineretul a participat 
cu entuziasm la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, 
la războiul antifascist penttu eliberarea întregului teritoriu al 
țării și înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste. El a adus 
o contribuție de seamă la reconstrucția economică, la epopeea 
revoluției populare și a construcției socialismului.

In cei peste douăzeci de ani care au trecut de la eliberarea 
țării, tineretul a fost prezent, la chemarea partidului, pretutin
deni unde s-a dus lupta pentru progresul economiei și culturii, 
pentru asigurarea unei vieți mai bune și mai îmbelșugate celor 
ce muncesc“.

(Din cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al G.S. alP.G.R., la cel de-al VHI-lea Congres ăl U.T.C.).

Părintele

și îndrumătorul nostru

SUB STEAGUL
PARTIDULUI

fcUPTS-

Năzuind fierbinte către li
bertate, o viată mai bună, un 
viitor fericit, tinerii munci
tori, țărani, intelectuali mo
bilizați de Uniunea Tinerelu
lui Comunist s-au alăturat 
luptei dusă de întregul po
por, sub conducerea Partidu
lui Comunist, pentru un gu
vern democrat, pentru insta
urarea puterii populare. Ti
nerii au fost prezențf la ac
țiunile maselor care luau cu 
asalt prefecturile, preturile 
și primăriile, instalfnd in 
fruntea lor reprezentanți ai 
poporului j ei an participat 
activ la marile demonstrații 
și mitinguri care au impus 
— la 6 martie 1945 — instala
rea la cirma tării a primului 
guvern democratic din isto
ria României.

In fotografie : tineri în ria
dul coloanelor de demons
tranți care cereau un guvern 
al Frontului National Demo
cratic.

(Octombrie 1944)

U.T.C. a editat pentru ti
neret în anii regimului bur- 
ghezo-tnoșieresc o serie de 
publicații ilegale și legale. 
Condusă de partid, presa 
pentru tineret din România 
cltetna tineretul munci
tor, țărănesc, studios și din 
armată ia lupta pentru re
vendicări politice, economi
ce și împotriva exploatării, 
pentru dreptul Ia învăță
tură împotriva fascismu
lui și războiului hitlerlst. 
Ed milita pentru făurirea ți
nui front unit al tineretului 
In lupta comună, alături de 
toate torțele patriotice, pen
tru apărarea intereselor vi
tale ale patriei.

Alături de întregul popor, răspunzind chemării P.C.R. — 
„Totul pentru front, totul pentru victorie!“, mii de tineri, mo
bilizați de Uniunea Tineretului Comunist, și-au pus, animali 
de sentimentul înaltei dragoste față de patrie, tinerețea și 
forțele in slujba luptei pentru zdrobirea hitlerismului. In timp 
ce în fabrici, uzine și pe ogoare, tineretul tși aducea contri
buția la asigurarea frontului cu cele necesare, pe frontul anti
hitlerist tilțerii ostași, și alături de ei mii de voluntari, în
scriau pagini de bărbăție și eroism.

In fotografie : tineri voluntari plecînd pe frontul antihitle
rist.

v.-aAM- M

In anii dictaturii militam- 
fasciste și ai războiului hit
lerlst. tinerelul, în frunte cu 
uteciștii. a participat activ la 
rezistenta antihitleristă, al 
cărei suflet a (ost Partidul 
Comunist. Uniunea Tineretu
lui Comunist mobiliza tinerii 
la sabotarea mașinii de răz
boi hitleriste. la lupta pen
tru inlăturaiea dictaturii fas
ciste.

In fotografie: manifest 
editat de C.C. al U.T.C. șl 
facsimilul „Buletinului tine
retului patriot“, din 28 no
iembrie 1942, ambele che- 
mînd tineretul la lupta anti
hitleristă.

A
lături de întregul 
popor, tînăra ge
nerație a patriei 
a întîmpinat glo
rioasa aniversare 
a partidului cu 
noi și minunate 
succese în toate 
domeniile de ac

tivitate. Este omagiul adus de 
tineret partidului pentru grija 
și căldura cu care îl încon
joară, este expresia profundă 
a convingerii tinerei generații 
că zilele luminoase pe care le 
trăiește, minunatele condiții 
de viață, muncă și învățătură, 
marile posibilități de afirmare 
pe care le are le datorează 
partidului comuniștilor, mun
cii eroice a întregului popor. 

Tot ce a făcut bun Uniunea 
Tineretului Comunist de-a 
lungul întregii sale istoții, 
toate succesele dobîndite în 
lupta revoluționară se dato- 
resc conducerii sale de către 
Partidul Comunist Român. 
Conducerea de către partid 
este condiția existenței, izvo
rul forței și tăriei Uniunii Ti
neretului Comunist. în Parti
dul Comunist Român tînăra 
noastră generație vede că
lăuza sigură, conducătorul 
său înțelept, ferm și încercat, 
iar în politica partidului — 
propria sa politică, programul 
viitorului său luminos, îndru
mătorul muncii, entuziasmu
lui, energiei sale, puse în sluj
ba prosperității continue a 
patriei noastre socialiste.

Partidul Comunist Român, 
încă de la crearea sa, în mai 
1921, s-a îngrijit cu dragoste 
și atenție de educarea, orga
nizarea și atragerea maselor 
de tineret la înfăptuirea poli
ticii sale — expresie a inte
reselor vitale ale clasei mun
citoare, ale poporului. Ca ur
mare a muncii politice, ideo
logice și organizatorice desfă
șurate de partid, cu patruzeci 
și patru de ani în urmă au 
fost puse bazele marxist-le- 
niniste ale organizației comu
niste de tineret din patria 
noâstră. în istoria mișcării 
revoluționare a tineretului din 
România, acesta a fost, un 
moment de deosebită impor
tanță, el mareînd începutul 
unei perioade de luptă calita
tiv superioare.

în cele mai bine de patru 
decenii care s-au scurs de a- 
tunci, Uniunea Tineretului 
Comunist a fost întotdeauna 
alături de partid, a luptat cu 
devotament sub steagul său 
acoperit de glorie, participînd 
cu abnegație la toate marile 
bătălii de clasă purtate de 
proletariat sub conducerea 
partidului. în anii grei de ile
galitate, în condițiile terorii 
dezlănțuite de regimul, biir- 
ghezo-moșieresc, Uniunea Ti
neretului Comunist și-ă înde
plinit cu cinste sarcina de 
onoare încredințată de partid, 
de a organiza și conduce lup
tele tineretului pentru elibe
rare națională și socială. Ală
turi de comuniști, de luptă
tori antifasciști, uteciștii au 
înfruntat curajos și demn 
provocările, arestările, regi
mul de exterminare din tem
nițe. în beciurile Siguranței, 
în cumplita Doftană, în fața 
plutoanelor de execuție, ute
ciștii, urmînd pilda de bărbă
ție și curaj, de devotament 
față de partid a comuniștilor, 
nu și-au plecat nici o clipă 
frunțile, păstrînd neclintită 
încrederea în victoria cauzei 
partidului.

în anii de după Eliberare, 
la chemarea partidului, gene
rația tînără a muncit cu entu
ziasm, a fost prezentă pretu
tindeni unde era nevoie de 
hărnicia și elanul său.

„în uriașa operă de trans
formare revoluționară a so
cietății — spunea la Congre-

lon Popescu
secretar al C.C. al U.T.C.

sul al VlII-lea al U.T.C. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al 
P.C.R. — a prescut un tineret 
viguros, harnic și talentat, de
votat patriei, poporului și 
partidului, cu o concepție îna
intată despre lume și viață, 
hotărît să-și consacre întrea
ga putere de muncă progre
sului țării, viitorului ei lumi
nos. Partidul și guvernul dau 
o înaltă apreciere contribu
ției aduse de Uniunea Tinere
tului Comunist, de întregul 
nostru tineret la înfăptuirea 
politicii de industrializare so
cialistă, de cooperativizare și 
dezvoltare a agriculturii, la 
desfășurarea revoluției cultu
rale, la toate marile victorii 
obținute de poporul român în 
anii socialismului“.

înalta apreciere dată de 
partid activității U.T.C., mun
cii întregului nostru tineret, a 
umplut de bucurie și mîndrie 
inima tinerei generații, i-a dat 
noi forțe în lupta hotărîtă pe 
care o duce pentru a se achi
ta de marile îndatoriri pe care 
partidul i le-a pus în față.

Recentul Congres al U.T.C., 
care s-a înscris în istoria miș
cării revoluționare a tineretu
lui din România' ca un eveni
ment de seamă, a fost o pu
ternică demonstrație a creș
terii maturității politice a ti
neretului din patria noastră, o 
manifestare entuziastă a uni
tății de neclintit a tineretului 
în jurul conducătorului încer
cat al poporului nostru — 
Partidul Comunist Român, a 
Comitetului său Central, o 
mărturie a dragostei fierbinți 
față de patria noastră socia
listă, o expresie vie a hotărîrii 
tuturor uteciștilof, a genera
ției tinere a țării de a munci, 
împreună cu întregul popor, 
pentru înfăptuirea mărețului 
program stabilit de partid 
pentru dezvoltarea economici, 
științei și culturii, pentru coii- 
tinua înflorire a patriei. Con
gresul a exprimat în același 
timp încă o dată convingerea 
fermă, de neclintit a tuturor 
uteciștilor, a întregului nostru 
tineret că toate succesele ob
ținute de Uniunea Tineretului 
Comunist în formarea și afir
marea profesională și spiri
tuală a tinerei generații se 
datoresc partidului comunist, 
cum tot acestuia i se datoresc 
călirea revoluționară, maturi
tatea politică pe care o are 
astăzi organizația noastră co
munistă.

Partidul Comunist Român, 
manifestînd în permanență o 
deosebită grijă față de tînăra 
generație, a vegheat la forma
rea și dezvoltarea sa, i-a dă
ruit idealuri înalte și i-a ară
tat întotdeauna căile care dhc 
spre realizarea lor, fiindu-i un 
îndrumător și conducător în
țelept, mobilizîndu-1 Ia lupta 
revoluționară dusă de-a lun
gul anilor pentru înfăptuirea 
năzuințelor și aspirațiilor spre 
libertate, fericire și bunăstare 
a poporului nostru.

Conducerea de către partid 
a Uniunii Tineretului Comu
nist, constituie și pentru viitor 
chezășie sigură a succeselor 
noastre în educarea comunis
tă a tineretului și mobilizarea 
lui la opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului.

în Statutul Uniunii Tinere-' 
tului Comunist este înscris la 
loc de frunte principiul con
ducerii de către partid, ca 
principiu politic fundamental 
care stă la baza întregii acti
vități a U.T.C. — condiție a 
însăși existenței organizației 
comuniste de tineret.

Pentru uteciștii, pentru toți 
tinerii patriei este o mare fe
ricire că sînt conduși de un 
asemenea partid încercat și 
călit în lupta revoluționară 
cum este Partidul Comunist 
Român. Poporul nostru, între
gul tineret, a urmat și urmea
ză cu neabătută încredere 
partidul pentru că vede în 
partid continuatorul celor mai 
înaintate tradiții ale ldptei de 
veacuri a poporului român 
pentru eliberare națională și 
socială, pentru că de numele 
său sînt legate cele mai de 
seamă momente din istoria 
luptei clasei muncitoare a ul
timilor cinci decenii, pentru 
că întreaga politică marxist- 
leninistă a partidului slujește 
cu fermitate interesele, cau
za poporului muncitor.

Iată de ce idealul suprem 
al fiecărui utecist este acela 
de a munci și trăi într-un ase
menea chip îneît să merite 
cinstea de a fi primit în rîn- 
durile membrilor partidului. 
Răspînzînd acestei năzuințe, 
Uniunea Tineretului Comu
nist consideră ca o sarcină 
de onoare de a educa și forma 
noi și noi generații de tineri 
care, prin munca și pregăti
rea lor, prin calitățile lor po
litice și morale să fie demni 
de a deveni membri ai Parti
dului Comunist Român

Anii de activitate în Uniu
nea Tineretului Comunist sînt 
pentru fiecare utecist ani de 
adevărată ucenicie revoluțio
nară. întreaga activitate pe 
care o desfășoară în organi
zație îl ajută să-și formeze a- 
cele trăsături proprii comu
nistului — fermitatea politică 
și morală, hotărîrea nestră
mutată în aplicarea în viață 
a politicii partidului, în lupta 
pentru interesele generale ale 
poporului, cinstea, dragostea 
pentru adevăr. U.T.C., prin 
întreaga sa activitate educă 
și formează noi generații de 
tineri revoluționari capabili 
să ducă mai departe stindar
dul de luptă al încercatului și 
gloriosului nostru partid.

Sub conducerea partidului, 
Uniunea Tineretului Comunist 
își îndeplinește cu succes ro
lul său de principală rezervă 
a Partidului Comunist Român, 
de ajutor al acestuia în edu
carea comunistă a tineretului, 
în mobilizarea lui la lupta 
întregului popor pentru desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului, pentru înfăptuirea sco
pului final al partidului — 
construirea societății fără cla
se, societatea comunistă.

Partidul a încredințat Uniu
nii Tineretului Comunist sar
cini de mare răspundere, pe 
măsura epocii pe care o trăim. 
Strîns unită în jurul partidu
lui, a încercatei sale condu
ceri, U.T.C. va mobiliza toate 
energiile, întreg entuziasmul 
și forța creatoare a tinerilor 

■ pentru înfăptuirea deplină a 
idealurilor luminoase cărora 
cei mai buni fii ai poporului 
muncitor le-au închinat tot 
ce au avut mai scump, munca 
și viața lor.

Astăzi, cu prilejul glorioa
sei aniversări, cei peste 
2 500 000 de uteciști, întregul 
tineret al României socialiste, 
își aduc prinosul solemn al 
dragostei și recunoștinței lor 
fierbinți Partidului Comunist 
Român, pentru cele patru de
cenii și jumătate de slujire 
devotată a cauzei libertății și 
fericirii celor ce muncesc, își 
exprimă încă o dată hotărîrea 
lor nestrămutată de a munci 
și lupta cu întreaga lor ener
gie, împreună cu toți oamenii 
muncii, pentru ca patria noa
stră să se înalțe tot mai sus 
pe culmile progresului și civi
lizației socialiste.

A

In Editura Politica au apărut:
„DOCUMENTE DIN ISTORIA

MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI

DIN ROMÂNIA. 1916 - 1921“

Documentele cuprinse în 
acest volum ilustrează 
principalele acțiuni ale cla
sei noastre muncitoare, ale 
organizațiilor sale din peri
oada premergătoare creării 
P.C.R., pregătirea și des
fășurarea Congresului din

mai 1921, care a hotărît 
transformarea partidului 
socialist în partid comu
nist — partid revoluționar 
al clasei muncitoare, înte
meiat pe învățătura marx- 
ist-leninistă.

O imagine din zilele fierbinți ale Iul august 
1944: moment din timpul luptelor idtrrtațhitiiibt 
patriotice Împotriva hitleriștilor (București).

Tineretul, In frunte cu uteciștii, a participat cu 
abnegație la Înfăptuirea insurecției armate din 
august 1944, inițiată, organizată și condusă de 
Partidul Comunist Român, luptind în rlndurile for
mațiunilor patriotice ți In unitățile armatei.

La chemarea partidului, tinerii au muncit cu 
entuziasm pe șantierele care vindecau ră
nile războiului. Entuziasmul lor a tăcut să răsune 
văile și munții in epopeea tinerească a muncii 
patriotice.

Fotografia pe care o reproducem a surprins un 
moment din munca tinerilor pe șantierul căii 
ferate Bumbești—Livezeni. Ei au construit 33 de 
tune le și peste 100 de poduri și viaducte ; cea 
mai mare parte a terasamentului acestei linii, 
lungă de 31 km, a fost săpată direct in stincă.

Astăzi, tineretul patriei noastre participă cu În

suflețire, alături de întregul popor, la înfăptuirea 

mărețului program stabilit de partid pentru dez

voltarea economiei, științei și culturii, pentru 

continua Înflorire a patriei socialiste.

„PRESA MUNCITOREASCĂ

Șl SOCIALISTĂ DIN ROMÂNIA,
VOL. II 1900 - 1921“

P4RTE4 I 1900 - 1901

Lucrarea înmănunchează 
materiale din 31 de ziare 
apărute pe teritoriul țării 
la începutul secolului XX, 
respectiv între anii 1 900 și 
1907. Ele oglindesc evolu

ția mișcării muncitorești șî 
socialiste din această pe- 
riadă, precum și proble
mele fundamentale social- 
economice și politice din 
țara noastră.
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Să privim un moment harta țării. In cimpurile jalonate 
cu numai cițiva ani in urmă, au apărut impunătoare com
plexe industriale, s-au ridicat fabrici și uzine moderne, de- 
monstrind cu argumente ale realității noastre socialiste că 
tot ceea ce poporul și-a propus să realizeze, sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, a înfăptuit, devenind o vie realitate. 
La sfirșitul șesenalului avem cu 502 întreprinderi și secții 
noi mai mult decît la începutul anului 1960 ; producția glo
bală industrială era de 2,25 ori mai mare ; pe ogoarele țării 
s-a produs cea mai mare cantitate de cereale din Istoria 
agriculturii românești ; orașele patriei s-au îmbogățit cu 
aproape 270 000 de apartamente. Aceste realizări, rod al 
muncii unite a întregului popor, constituie garanția certă 
a realizărilor viitoare, a înfăptuirii politicii științifice a 
partidului nostru de industrializare socialistă a țării, de 
dezvoltare multilaterală și armonioasă a economiei na
ționale.

Am pășit într-o nouă etapă de dezvoltare a economiei și 
culturii, urcăm noi trepte spre culmile socialismului, bu
năstării și fericirii, ritmîndu-ne cu încredere pașii după 
prevederile stabilite Ia cel de al IX-lea Congres al parti
dului. Fotografiile din pagină inmănunchiază cîteva ima
gini, înfățișind o parte din realizările obținute în primele 
patru luni ale anului 1966 — întîiul an ai cincinalului — 
care confirmă prin graiul lapidar al faptului împlinit că 
directivele elaborate de către partid devin zi cu zi realitate.

• în programul stabilit de Congresul al IX-lea se pre
vede dublarea, pînă în 1970, a puterii instalate și a pro
ducției de energie electrică. în primul trimestru al acestui 
an s-a făcut un prim pas spre atingerea acestui obiectiv: 
a intrat în funcțiune cu 92 de zile înainte de termen primul 
grup al centralei termoelectrice București sud (foto 1).

• Un înalt ritm de creștere, se spune în directive, va cu

noaște industria chimică a cărei producție Ia sfîrșitul cin
cinalului, va fi de 2,3 ori mai mare decît în 1965. La Com
binatul petrochimic Brazi a intrat în funcțiune în acest an 
instalația de olefină care va produce anual 8 500 tone gli- 
coli utilizați în fabricarea fibrelor sintetice ; la Combinatul 
chimic Craiova produce de cîteva săptămîni instalația de 
piroliză a secției de acetilenă. (foto 2 și 3)

• O puternică dezvoltare va cunoaște siderurgia care, în 
anul 1970, va realiza o producție de 6,3 milioane tone oțel, 
în curînd laminorul de tablă Galați va produce primele 
tone din cele 1 000 000 prevăzute anual, (foto 4)

• Peste 300 000 de apartamente se vor construi în viitorii 
5 ani din fondurile statului. în trimestrul I numai în car
tierul Balta Albă din Buoureștl au fost date în folosință 
640. (foto 5)

In timp ce unele obiective sînt puse In funcțiune cu multe 

zile înainte de termenele planificate, la altele, nu mai puțin 
importante, se trasează acum primele jaloane — prefigurînd 
dezvoltarea în ritm mereu ascendent a potențialului nostru 
economic. De curînd la Tg. Jiu a început construcția fabricii 
de azbociment ; la Călărași, vechiul oraș de pe Dunăre, pei
sajul industrial se va îmbogăți cu un nou obiectiv — fa
brica de prefabricate și materiale de construcții. Aceste im
portante obiective abia au depășit stadiul proiectelor, (foto 
6 și 7 prezintă doar macheta lor) Cu certitudinea pe care o 
dau anii noștri socialiști, putem anticipa, pînă în detaliu 
imaginea lor completă.

Am desprins doar cîteva din numeroasele realizări înfăp
tuite în primele patru luni ale acestui an. Toate se subor
donează unei concluzii unice : în România socialistă între 
prevederi și fapte există o deplină unitate : politica științi
fică, realistă a partidului nostru, punind la baza sa perma
nenta grijă față de oamenii muncii, cunoaște, prin munca 
întregului popor, o realizare deplină. 4



riNERETI! NOASTRE
• OCHII, SUFLETUL, OGLINZILE

• SIGHIȘOARA, BUCUREȘTI, SIMILITUDINI

• PĂDURI, ADOLESCENT!, CREȘTERI

• UIMIRE, RECORDURI, OBIȘNUITUL

« EXIGENTE, CADRE, INFINIT

9 RIDICĂ-TE, CUNOAȘTE-TE, PORNEȘTE!

E de Ștefan Iureșprobabil că, din 
întreg spectacolul 
universului, cel 
mai grandios fe
nomen, . în orice 
caz cel mai tul
burător, rămîne 
procesul de for
mare a ființei

raționale. Cunoaștem rînd pe 
rînd toți factorii care au 
concurat la acest proces, înțe
legem interacțiunea ce a avut 
loc, dăm o interpretare în 
genere justă condițiilor care 
au influențat etapa X ori Y 
și așa mai departe; rezultatul 
nu încetează să ne uluiască, 
să ne emoționeze, să urce în 
noi, ca o coloană de mercur, 
mândria de a face parte dintre 
oameni.

Sensul 
acordăm 
în epoca 
ale rațiunii omenești asupra 
naturii, ne îndreaptă atenția 
spre educatori, spre cei ce 
modelează conștiințele. Numai 
o mică parte dintre ei și-au 
făcut din aceasta o profesiune.

major pe care îl 
acestui ultim cuvînt, 
noastră de triiimfuri

In schimb cel mal buni au ri
dicat opera de educare pe o 
treaptă nemaiatinsă: modul 
de a exista. Adică trăiesc, 
gîndesc, acționează în așa 
fel, în toate împrejurările 
vieții, încît conținutul fiecă
rei unități de timp are o va
loare educativă de prim rang 
pentru cei ce vin după ei. De 
obicei sînt observați de ochiul 
proaspăt, ultrasensibil, al 
adolescenților. Și totul, abso
lut totul rămîne pe această 
retină, fapta hotărîtoare și 
gestul mărunt, cuvîntul spus 
la pripeală și floarea adusă 
la vreo ocazie, pasul spre locul 
de muncă și concentrarea în 
sala de concert, modul de ă 
întoarce paginile cărții și mo
dul de a privi de pe munte, la 
capătul ascensiunii, 
albastre ale țării. Totul, 
studiul acesta permanent 
care sînt shpuși e plin 
uriașe consecințe.

muncă mult sub cunoștințele 
lui, cine l-a scos din toro
peală, cine i-a deșteptat 
mîndria de muncitor califi
cat? Același om, același co
munist din 1945, Alexandru 
Orban.

Parcă s-ar fi înțeles, întru- 
totul, pînă în cele mai mici 
amănunte, cu comunistul 
George Ion, cazangiul de la 
Grivița Roșie. Evident, fără 
a se cunoaște personal, se 
simt înrudiți. Și sînt: prin 
prevederile Statutului parti
dului. George Ion, nelipsit_de 
la adunările generale 
a adus acolo pondere și

U.T.C.
; cbm-

battvitate. înțelepciune și 
entuziasm. Prezență și însu
șire fără de care indisciplina 
tînărului Ion Serdaru, de 
pildă, 
incurabilă 
definitiva 
lectiv. Pe 
redobîndit 
tinerețea 
nică energie,
U.T.C. un purtător al carnetu
lui roșu pătruns de răspunde
rea acestui fapt

Comunistul vibrează intens, 
amplitudinea mișcărilor sale 
sufletești este imensă, tocmai 
pentru că obiectul acestei 
mișcări și vibrații sînt tova
răși a căror educație, deloc 
ferită de meandre și rătăciri 
temporare, de-abia începe.

Ion Serdaru, de 
ar fi fost declarată 

șl sancționată prin 
îndepărtare de co
cină așa, secția a 

un muncitor bun, 
a regăsit o puter- 

organizația

acestei

oglindăSufletul tînăr, fierbinte 
prin fața căreia maturii trec, 
nu le îngăduie să se desprindă 
decît acelor cu sufletul Sec.

Altfel, în stratul de-argint se imprimă 
și se cufundă-n viitori de argint 
pînă devin chiar substanța intimă 
oamenii dragi, scînteind, strălucind...

Comuniștii sînt, nu întîm- 
plător, acei educatori prin vo
cație care acționează cri ma
ximă eficacitate asupra for
mării tinerilor. Faptele și 
comportările comuniștilor, așd 
cum apar în desfășurarea fi
rească a unei zile, se consti
tuie spontan în particule in
vizibile, dar vii; alcătuirea 
psihică și morală a tinerilor 
dîn preajma lor le vor include 
cu necesitate. Am cunoscut 
mulți, nenumărați tineri în 
toate colțurile României • so
cialiste ; aveau profesiunile 
cele mai diferite, îi distin
geau trăsături, înclinații, ta
lente și preocupări purtînd 
marca individualității lor. Dar 
la întrebarea cine este omul 
pe care-1 consideri un model 
demn de urmat ? — răspun
surile, peste numele concret 
al cutărui ori cutărui mun
citor, tehnician, profesor etc, 
indica o calitate unică : aceea 
de comunist.

Iată numitorul comun, pun
tea de unire, marea acoladă. 
Un membru al Partidului 
Comunist Român le-a servit 
an după an și zi după altă zi, 
cu o exemplară modestie, o 
lecție de înaltă valoare mo
rală. Și sînt absolut izbitoare 
similitudinile, în confruntarea 
acestor lecții.

Victor Iclozan e tînăr mun
citor la Complexul industrial 
de faianță și sticlă din Si
ghișoara. Peste 300 km îl se
pară de Ion Cristea, 
muncitor ~ ~
Cel dinții e modelor ; acolo, îh 
marginea minunatului burg 
sărutat de vreme, el dă con
tur și volum armonios viitoa
relor obiecte de așa-zis uz 
casnic, mai exact formelor 
matrițe pentru vase și cești;

tînăr
la Grivița Roșie.

zările
Iar 

la 
de

farfurii, și căni, bibelouri și. 
vaze... Cel de al doilea, in 
citadela revoluționară, de glo
rioasă tradiție, lucrează îh 
cazangerie unde produce 
actualmente cttzaiie C.T.F. 
Conduc, ambii. munca biro
ului cîie unei organizații de 
bază. U.T.C.. 
vîrstă. le , __
mutică, și au avid totul de 
învățat de 
20 de ani 
șoreanul — de la Alexandru 
Orban, brigadier în secția 
modelaj, bucureșteahul — de 
la George Ibn, cazangiu la 
secția IV.

Pe tovarășul Orban nu l-am 
întîlnit în complexul indus
trial : pentru cîteVa luni în
deplinește, de altfel ca și în 
alți ani, sarcina obștească de 
răspundere, de asesor la tri
bunalul orășenesc. Portretul 
său, de om cu farmec sever, 
aparte în magnetismul său, 
se recompune din cuvintele 
lui Victor Iclozan care poves
tește întâmplări aspre ori cu 
haz, cu eroi multiplii: Orban 
și tinerii lui. E formula sub 
care brigada de la modelaj e 
cunoscută în toată Sighișoara.

Tovarășul George Ion, ca
re se află la Grivița Roșie 
din 1934, adică de la 14 ani 
(cu excepția anilor de război 
și încă a unei perioade cînd a 
primit însărcinări în provin
cie pe linie de partid) se con
fundă cu istoria a trei dece
nii de viață a uzinei. Drept 
care nimeni nu-i poate con
testa experiența — ceea ce e, 
din capul locului un bun 
covîrșitor — dar nu e destul 
că să explice dragostea, nim
bul afectuos cu care-l încon
joară Cristea, toți tinerii.

dû cam ticâeăși 
place amândurora

la cite un om cu 
mai mare : sighi-

știe Unde 
ascundfe.

Cel tînăf ar fi vrut să 
lumina celui vîrstnic se
Un zîmbet asimetric ? Niște cute ? 
Tăceri, cuvinte? Toate-s cunoscute.

Să fié joc lăuntric de cristale, 
reflex al aurorei boreale, 
ori Phoenix, mistuindu-se întreagă ? 
Nu-nțelegea ; jură să înțeleagă.

,Ta noi 
dăm 
dăm 
cdli- 
cont

Orban are o vorbă : 
nu merge cu jumătăți;
ori calitatea I, ori nu 
deloc". Astă se referă la 
tatea producției și ține
de specificul meseriei mode
lărilor ceraihiști. Dar, dacă 
te gîndești bine, aceeași ex
presie este pe deplin valabilă 
în ce privește formarea oa
menilor. Fără, să ridice vreo
dată glasul, Alexandru Orban

a luptat cil energie pentru ca
litatea umană a tinerilor din 
preajma lui. Cine a lecuit 
pe vecie năravul undi întîr- 
ziat, prin simplul gest de a 
privi — dar cit de semnifica
tiv ! — ceasul ? Comunistul 
Orban. Oare pe Fritz Henin, 
proaspăt atisolbeht de școală 
profesională dar care, în vir
tutea comodității și inerției 
n-a mai vrut să plece dintr-o

sînt mai grele, 
UUVU....V. .«» sînt mai mari. 
Trăieștfe-n el im codru de stejari, 
încape-n fel Uri cer întreg de stele.

Ciudat : lărgimea lui interioară 
cît visurile noastre omenești 
e-aniime ea să ai tu loc să crești 
tu, cel descins îh el întîia oară.

Tristețile lnl 
bucuriile lui

UI glUWI—l

Pentru că tot ce întreprinde 
un cbmuhist este orientat 
spre viitor, iar perspectiva 
este etalonhl curent al mun
cii sale profund realiste. Artii 
care vin în clocot și spiime, 
coborînd vijelios din munții 
albaștri ai timpului găsesc 
albia gata tăiată de acești 
oameni cu minte clarvăzătoa
re. nu pentru ca. valurile să-și 
tocească energia, ci pentru ca 
oamenii s-o' utilizeze deplin, 
în folosul propășirii convine.

E ponte demn de zugrăvit 
cadrul în care tânărul profe
sor Ioan Tirnitș mi-o vorbit 
despre acela pe ctire-l con
sideră, riicideliil .sățt de viață, 
învățătorul Gheorghe Mireș- 
teăhji. Era în.tr-b dimineață 
de duminică, băgată. în sobre, 
dintr-un aprilie neobișnuit de 
călduros. Primăvară lacoiriă 
la Sirod. punct forestier, la 
câțiva kilometri de Reghin, 
loc unde bătrîne păduri de 
conifere străjuie crestele. în 
vreme ce coastele vădesc 
trunchiurile retezate, brune și 
începînd să putrezească. Pe 
pantele acelea urcaseră sute 
de adolescenți din Reghin, 
îmbrăcați în uniforme școlare 
și purtând în mâini — băieții 
sape, iar fetele, puieți de brad. 
Era vorba să planteze vreo 
12 000 de fire, adică circa 
3 hectare de reîmvădurire. 
îndesat, cu fața și gîtul bine 
arse de soare, și cu sprânce
nele sclipind aurii sub basca 
veche, .
învăța tineretul cum să facă 
culcuș puietului în pământ, 
așa încît să-i asigure viata.

Ioan Timuș, numai de doi 
ani absolvent al secției de 
română a Filologiei, un tînăr 
zvelt, cu trăsături apolline și 
inima beată de dorul poeziei, 
vorbea despre munca, directo
rului adjunct al Școlii medii 
nr. 2 din Reghin, învățătorul 
emerit Gheorghe Mireșteanu. 
Despre activitatea curentă. 
Despre tactul, experiența,

Gheorghe Mireșteanu

judiciozitatea deciziilor în si
tuații dificile. Un dialectician ! 
exclama tânărul. Pe urmă, en
tuziasmul juvenil se adîncea 
în relatarea unei biografii 
obișniiite. Copilăria grea, ti
nerețea jertfită luptei cu lip
surile. în potopul cărora Mi
reșteanu ținea sus cârtea, sin
gurul bun ta care ținea și 
voia să-l salveze... 1934 : 
ajunge învățător și i se des
chide o ușă. Ducea spre nică
ieri. Șomaj, muncă cu inter
mitențe, salariul patrii luni în 
șir heplă'tit. N-d apucat bihe 
să se âșăzt! în șa, că armăsa
rul. răstit.rnîhdu-1, a ridicat 
copitele deasupra frunții lui: 
izbuchise războiul. A scăpat, 
a luptat pentru eliberarea Ar
dealului de sub fascism, ce
rut se lumina de flăcări, con
știința se pătrundea de ă- 
devăr. Uîiid a ajuns la Cîmpia 
Turzii, a. fost lăsat la vatră. 
Ad.ică la școală. In februarie 
1945 îh Tg. Miireș iritrînd în 
rîndurile comuniștilor, învăță
torul își suflecă mânecile pen
tru sarcini complicate, ane
voioase de urnit. Le urnește. 
O vreme S-a ocupat de admi
nistrație, procurînd, „din pă
mînt, din iarbă verde..." 
fonduri, lemne, mobilier de 
cămine, provizii pentru canti
ne... Și cînd s-a întors la me
seria de dascăl, iar și-a con
fundat existența cu interesul 
obștesc. Copiii anilor 1960-1965 
învață și cu ajutorul mijloa
celor audio-vizuale la nivelul 
actualei tehnici. Deci: a se 
procura magnetofoane, aparat 
cinematografic de proiecție, 
diapozitive... A procurat. Tre
buie pus accent pe educația 
patriotică a noilor generații, 
dar nici educația estetică nu 
poate fi neglijată; ia să ve
dem, ce acțiuni organizăm în 
luna aceasta ? De 10 ani, 
Gheorghe Mireșteanu e secre
tar al organizației de partid... 
Biografie, cum spuneam, obiș
nuită.

Școala aceasta durează cît viața.
Cît viitorul, e mai bine spus.
Disciplinele: cttm să ții fruntea sus, 
cum să vindeci răni vechi, cum să risipești ceața,

Cum, în sfîrșit, să dai cîte-un arcuș 
celui mai de pe urmă, să-i acorzi vioara 
așa ca, fermecată, să-I urmărească țara.
Dar știi? Se-nvață totul din mers și la urcuș.

La ceasul amiezii legătu- .Viața noua pădure de brazi, 
rile cu puieți se îrhpuținase- ăcCe"d cate ba ajunge la matu
ră simțitor. Convorbirea în
cepuse lingă drumul șerpuiț, 
jos, la poalele deàìùlui. între . adbt'eȘcehțllor de azi. 
timp, băieții și fetele din 
clasele a IX-a și a X-a tre
cuseră pe tîrigă noi, făCUsetă 
gropi, sădiseră puieții și pie- , .
caseră, pas cu pas, metru cu . lege ei prin muncă proprie de 
metru, rtiăi depàrté', miai silă. 
Acum se vedeau, mici, aproa
pe de creasta cu pădurea bă- ................. . ..
trînă. în urma lor își începea măreția muncii poporului" —•

ritate în jurul anilor 2 000. Ea 
va avea rădăcinile îh inimile

Dimi
neața aceasta de aprilie nu 
fusese întâmplătoare, nici ea 
nici altele ca ea. „Numai în- 
vățînd copiii noștri să se

ceeâ ce construiește întregul 
popor, vom ajunge să obținem 
adevărata lor prețuire pentru

pentru că resimt direct efec
tele felului de a acționa al o- 
mului de alături, vîrstnicul,

pentru că obsărva la el o ba
ră de direcție morala uluif 
toare. Da, la început uluitoare.

om greu de pătruns,

I
Desen de TIA PELTZ

Fiind atît de simplu, ce 
deși programul zilei și-al vieții, transparent e. 
un corp sub raze roentgen, fără nimic ascuns 
afară doar de gînduri prea viu incandescente.

Orbit, nu-ți face totuși o streașină din palmă. 
De lași mîinile-n voe la rostul trudei lor, 
crești din iluminare-n iluminare calmă 
gîndești imenși luceferi dar ochii nu te dor.

Treptat, treptat, surprinderea 
admirativă face loc unei înțe
legeri, unei comuniuni mereu 
mai adinei, mai intime. La 
punctul de topire al simplei 
imitații (chiar conștiente) în
cepe transferul substanțial de 
valoare, legătura organică, os
motică dacă vreți, între ma
gistru și discipol. A urma 
exemplul primului, a învăța 
de la felul său de a fi, în
cetează de a mai apare, pentru 
cel de al doilea, drept un act 
deliberat, devenind act reflex, 
condiția sine qiia non a gînditâi 
și trăirii, pe scurt ..normalul". 
Rezultatul e paradoxal : se 
constituie, în acest proces, o 
riouă personalitate, distinctă.

La un înalt grad de intelec
tualitate, faptul are o deose
bită pregnanță.

Conf. univ. dr. Constantin 
P. Popovici definea astfel ra
porturile cu profesorul său ve
nerat, academicianul Grigore 
Moisil: „el nu impune nimic; 
el ți se impune". Mai este ne
voie de vreo prezentare? Inu
til. Personalitate științifică de 
prim rang, creatorul școlii ro
mânești de mecanisme auto
mate renumită pe plan mon
dial, autorul a nenumărate 
manuale și monografii științi
fice, acad. Moisil e și un stră
lucit deschizător de drumuri 
pentru tinerele talente mate
matice. Cu o formulă prea to
cită prin repetare, spunem: 
crește cadre ; dar ca să-i dăm 
expresie conținutului real, 
trebuie s-o curățăm de orice 
urmă de didacticism, de su
gestia dădăcelii, de bănuiala 
vreunui tipar. Modul de a 
crește cadre științifice, pro
priu academicianului Moisil, 
ține de domeniul artei.

Acest ilustru pedagog dis
tinge printre studenții săi pe 
acei dotați pentru muncă ști
ințifică și începe, imediat, 
procesul de formare. Le pro
pune subiecte de cercetare in
dividuală ; le pune la dispo
ziție o vastă bibliografie, de 
cea mai întinsă și serioasă in- 
forinare: dar le pretinde o 
redactare personală. De la în
ceput ii „amorsează" in acti
vitatea științifică, le cultivă 
pasiunea căutării, voluptatea

J
dezlegării unor enigme tot mai 
complexe. Pe tinerii oameni 
de știință deveniți colaborato
rii săi, îi determină să urce 
toată scara cercetării, treaptă 
cu treaptă, exigent pe tot par
cursul, îi înarmează cu tot 
arsenalul științific necesar dar, 
știind dinainte punctul maxi
mei dificultăți întâlnite, aș
teaptă acolo, cu secretă emo
ție, ca tânărul său prieten să 
dea dovada concentrării de 
voință, să manifeste spirit de 
luptător în știință...

La 60 ani, eruptiv vulcan 
de energie creatoare, acad. 
Moisil e tânăr printre tinc. i. 
E o consonanță de gînd și sen
sibilitate, cu rezonanțe în ini
țiative diverse. Iată de ce or
ganizează excursii de studii in 
străinătate pentru tinerii ma
tematicieni ; iată de ce impune 
ideea fertilității științifice a 
contactelor tinerilor cu oame
nii de valoare de pretutiv'eni, 
în cadrul congreselor, confe
rințelor, seminariilor interna
ționale ; iată de ce depistând 
în tânărul cu gîndire matema
tică o anume înclinație, prevă- 
zihd viitorul făgaș al dezvol
tării, nu pregetă să stăruie pe 
lingă un coleg de academie, 
savant reputat: ia-l sub aripa 
dumitale... Dumneata ești o- 
mul de care are nevoie ca să 
ajungă ceea ce promite !

Mai este o imagine — ban
chetul în cinstea unui tânăr. 
Cutare a făcut cinste țării 
printr-o lucrare îndrăzneață, 
studiată, adinirată și onorată 
peste hotare. Tinerețea ia loc 
la masă sub multe înfățișări. 
Una din ele aparține unui a- 
cademician care rîde, toastea- 
zfi, ascultă, .și povestește anec
dote, cu Un cifvînt trăiește o 
seară de petrecere tot atît de 
intens ca și un an de muncă 
încordată, doar pe cu totul altă 
direcție.

Cu totul alta ? Hm... Doar 
și aici și acolo îl înconjoară 
entuziasmul. Și aici, ca și a- 
colo, aceeași verticală prezență, 
aceeași sociabilă curiozitate, 
aceeași dragoste de prospeți
me. Tensiunea arterială ? 
Domnilor, nu există ! e o in
venție a medicului meu...

spunea. Gheorghe Mireșteanu, 
privind siluetele risipite pe 
pantele Șirodului. Și poate că 
privirile sale albastre îi cău
tau feciorul, pe Mireșteanu 
Tudor. din clasa a X-a — în
drăgostitul de fizico-matema- 
tici, virtualul constructor de 
înălțimi, mâine, deocamdată 
cu certitudine „autorul" a vreo

50--60 culcușuri de brazi. L-o 
fi zărit, nu l-o fi zărit ? Și-a 
scos Cu gest energic basca 
anume ca să-i facă fiului 
semn, ori numai ca să-și ștear
gă fruntea de sudoare ? Ori
cum, eliberat, părul învățăto
rului. a fîlfîit brusc, ca o ari
pă de argint vechi și mat, de 
o tainică frumusețe.

Soarele nu știe că-1 observ 
pe cînd erupe Etne prin toți porii. 
Comunistul se cheltuie, suflet și nerv, 
că sînt ori nu-s în preajmă privitorii.

Puteri supraterestre nu invoc, 
un om ca mine exploziv m-adună.
Curg val de foc în albia de foc, 
sînt una cu magnetica furtună.

în fond viața nu ne oferă per
manent lucruri extraordinare. 
Ba, mai exact, tocmai dimpo
trivă, le oferă atât de des în
cît sensibilitatea noastră, deja 
obișnuită cu uriașele lor re
liefuri, le acceptă senin. Pro
porțiile se modifică odată cu 
evoluția noastră, dimensiuni
le obiective rămîn aceleași: 
colosale.

La Cîlnic, raionul Sebeș, în 
cooperativa agricolă de pro
ducție, Nicolae Cuteanu a în
vățat meseria de la Simion 
Uscat. Ce meserie ? Mulgător, 
vasăzică o îndeletnicire ve
che de milenii pe aceste me
leaguri ale transhumantei. Pe 
deasupra, Simion Uscat e cu 
nu știu cîți ani mai vîrstnic 
decît celălalt, așadar nimic 
mai firesc decît o asemenea 
preluare de experiență, așa 
cum pe spiralele istoriei cres
cătorilor de animale s-a fă
cut mereu, din generație în 
generație. Unde e, în cazul 
acesta, notabilul salt ? Și de 
ce pentru Cuteanu, celălalt e 
omul căruia ar Vrea să-i se
mene în viață ?

Răspunzînd, s-o luăm de la 
coadă spre cap. Pentru că a 
mtervenit favma Clinicului, 
de mare cooperativă agricolă 
fruntașă în producția de lap
te. Și pentru că în apariția a- 
cestei faime, un rol aparte re
vine lui Simion Uscat, cu re
cordurile lui de 4 500—5 000 
litH obținute pe cap de vacă 
furajată. Și pentru că, mer- 
gînd mai departe, aceste re
zultate dobîndite cu un lot de 
12 joiane (nici mai mult, nici 
mai puțin cu stea în frunte 
decît celelalte) vădeau pa- 
re-se un secret profesional.

în sfîrșit, pentru că deținăto
rul acestui secret, Simion Us
cat, în loc să păstreze cu gri
jă secretul pentru sine, l-a 
luat pe Cuteanu, i-a luat și pe 
alți mulgători cu rezultate 
slăbuțe ori mijlocii și le-a 
ținut o cuvîntare foarte scurtă, 
dar excepțional de clară, to
tal lipsită de figuri retorice, 
în schimb solid sprijinită pe 
concluziile de ordin practic. 
Cam așa : „O să luăm la învă
țat fieștecare lucru în parte : 
selecția științifică a vițeilor, 
furajarea corectă, ca la carte, 
partea de evidență a produc
ției... începem de azi".

Nicolae Cuteanu a ajuns 
să-și realizeze angajamentul, 
ceilalți de asemeni. Treptat, 
Cîihicul a devenit cooperativă 
fruntașă pe raion și pe regi
une, exemplu notoriu pentru 
producția de lapte — am mai 
spus-o. Nu am spus însă că 
pentru Cuteanu și alți tineri 
ajutați astfel îndelung și sis
tematic, copiportarea îndru
mătorului lor voluntar a de
venit, vrînd-nevrînd, un o- 
biect de meditație în ceasuri 
târzii de singurătate. îl putuse 
sili cineva pe Uscat să facă 
una ca asta ? Nu ! Avea, per
sonal, ceva imediat de cîști- 
gat ? Nici. Le era neam, era 
îndatorat vreunuia ? Iar nu! 
Atât că Simion Uscat e co
munist. Dar care-i legătura...?

Eveniment de ordin perso
nal : Cuteanu a fost obligat 
de propria conștiință să dea 
răspunsul la întrebarea „ca
re-i legătura". Dar în fiecare 
an milioane de tineri sînt 
puși în situația de a-și răs
punde la aceeași întrebare,

Părul mai rar, mai cărunt an de an, 
dar inima dă baluri, carnavaluri.
S-a învoit cu timpul, ca Faust cu Satan, 
că nici un val tiu pierde din zestrea sa de valuri ?

în jurul vîrstfei sale, negată doar de acte, 
zburați voi, sentimente de tineri pescăruși. 
Suprapunîhd volute romboidal exacte, 
schițați în ăhi coloană Iul Brâncuși...

...... . „ „

Bihe, dar această e o tră
sătură comună tuturor mode
lelor noastre de viață, a tutu
ror chipurilor schițate în a- 
ceste rînduri! Chiar fără să fi 
citit negru pe alb, oare ceti
torul hu vă fi complectat sin
gur atributele omise ?

In orice parte a țării s-ar 
afla, orice meserie ar profesa 
(citește: indiferent în ce ra- 
mufă de activitate ar fi frun
tași) Ci se bizuie unul pe ce
lălalt. Se stimează reciproc. 
Sînt înțeleși să-și dea ajutor. 
Mai ales cînd, undeva, pe dru
mul cu soare și ploi dintre 
lucrătorul în zootehnie și mun
citorul industriei chimice, pe

drumul pieptiș, în pantă, din
tre învățător și academician — 
apari tu,

Un tînăr. .. .
Din orice punct al hărții vei 

răsări, vei fi văzut. în oricare 
parte îți vei roti inima, vei 
vedea, ca niște piscuri încunu
nate cu zăpadă, exemplele co
muniștilor. Va fi de-ajuns să 
schițezi un gest și vei afla 
drumul. Drumul nu e ușor, dar 
există, a fost defrișat în codri 
înfricoșători, a fost trasat prin 
secări de mlaștini adinei, a fost 
tăiat în rocă dură. Drumul e 
liber. Ridică-te. Cunoaște-te. 
Pornește.

Să fii ca ei ? Dar ei spun : fii ca tine !
Ei te învață cum să-ți explorezi 
versanții de mărturisiri alpine, 
pusta cu dor de pașnice amiezi.

Cînd însă, după ani, sui-vei iarăși 
pe cel mai ’nalt masiv interior, 
nord est sud vest se vor zări tovarăși. 
Vei fi peisajul întîlnirii lor.

Acum 45 de ani, s-a ridicat 
din adîncurile poporului român 
gloriosul detașament de luptă 
al comuniștilor. Pe scena isto
riei ei au venit purtând o u- 
riașă moștenire : încrederea in 
victoria celor ce muncesc. Un 
sentiment care, de-a lungul 
veacurilor a fost lovit cu lan
țuri, străpuns cu sabia, tras pe 
roată, zmuls cu clești înroșiți 
în foc, împușcat cu gloanțe de 
pușcă, ciuruit cu rafale de mi
traliere, bombardat cu obuze 
de tun — și totuși, totuși nu a 
fost nici doborît, tiici ucis, și

cu atât mai puțin uitat. Nicio
dată ! Niciodată !

Un sentiment care, astăzi, a- 
juns certitudinea realității din 
România socialistă, flutură în 
steaguri, se pietrifică în tur
nuri, se rotunjește în cupole. 
Încrederea în victorie a deve
nit victoria în mers.

S-a născut și a crescut o 
nouă generație, a libertății, a 
socialismului. Generația recu
noștinței. Generația care con
struiește și se construiește. Ge
nerația care își ritmează miș
cările istorice cu cadența în 
care bate o inimă caldă, apro
piată, înțeleaptă, de matur.

Comunist, un cuvînt sinonim cu visarea. 
Comunist, un cuvînt cu erou sinonim. 
Un cuvînt Care-hgeamănă stinca și floarea, 
Tot ce cîntă în noi, și-admirăm, și iubim.

Ucenicul cel nou face cor cu mulțimea 
care-1 cheamă pe toate cărările ei. 
Comunist, profunzimi reflectînd înălțimea, 
Comunist, fulger viu între nori de idei!



(IPARTIDUL E O FIINȚĂ
UNICĂ, VIE Șl NEMURITOARE

de Zaharla Stancun Raportul prezen
tat celui de - ai 
IX-lea Congres al 
Partidului Comu
nist Român, tova
rășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secre
tarul general al 
C.C. al P.C.R., vor

bind déspre problemele de artă 
și literatură, a spus, printre al
tele : „Scriitorii, artiștii plas
tici, compozitorii, arhitecții, oa
menii de teatru și Cinema
tografie, criticii, Vlrstnici șl 
tineri, fără deosebire de națio
nalitate, sînt participant! activi, 
alături de întregul popor, la 
opera de construire a socie
tății socialiste".

Participant activ, alături de 
întregul popor, là opera de con
struire a socialismului !

După ce am auzit aceste cu
vinte, am meditat asupra lor 
îndelung și am ajuns la con
vingerea Că nu există un titlu 
mai glorios, mai rnindru pentru 
un scriitor. Dar nici nu cred că 
poate exista un altul încărcat 
de o mai mare răspundere, iti 
fața Partidului, a poporillui, a 
conterhpbrănilor și a posterită
ții !

Dacă noi, scriitorii, ne cer
cetăm îndatoririle, misiunea și 
înfăptuirile în această lumină â 
marei răspunderi cu care sin-

• tem îricărcăți, tiu sè poate să 
nu ne simțim încă, mereu în
datorați, încă, datori.

Putem afirma, fără falsă mo
destie, că literatura noastră,, 
frontul nostru scriitoricesc au 
obținut, în decursul ultimilor 
ani, realizări importante. Acest 
certificat ne-a ; fost o'at în nu
mele Comitetului Central și al 
întregului Partid, in Raportul 
prezentat la istoricul Congres 
al Partidului, în care se spune: 
In anii orinduirii socia
liste, literatura șl Urla au 
cunôsbüt o continuă înflorire,- 
au fost făurite numeroase

• opère de valoare, care, ex- 
primîhd în tridd artistic 
viața bogată și munca avîntată 
à poporului, aduc 0 contribuție 
dé seamă la dezvoltarea cultu
rii țării, la formarep conștiin
ței socialiste a omului nou“.

Aceste numeroase opere de 
valoare, care s-au bucurat și 
se bucură de prețuirea milioa
nelor de cititori din țâra noas
tră, dintre care nu puține au 
trecut granițele țării și, tradu- 
cîndtî-se în multe limbi ale pă- 
mintului, au afirmat puterea ge
niului românesc, așa cum o a- 
firmă produsele noastte indus
triale, arta noastră teatrală, 
cirttecUl și dansul nostru — 
sini creația Unui front scriitori
cesc compact și unit In jurul 
Partidului și în elanul cel mai 
profund al poporului. Dacă so
cotim că editurile și presa 
noastră literară publică numele 
scriitoricești ale lui Tudor Ar- 
ghezi, care are acum 86 de ani, 
și ale unor poeți sau prozatori 
care nti au depășit cu mult vîr- 
sta majoratului legai, rezultă 
că la muncă literară a țării 
noastre participă activ patru 
generații -— de lâ cei nășcuți 
fn a doua zi după războiul In
dependenței de la 1877, pină la 
cei născu ți a cloua zi după 
23 Atigtfsi 1S44. în această i- 
mensă gamă de tipuri, de epoci, 
de formații, nu răsună pici o 
notă sttidentă cind e vorba de 
eXpritnărea in ansamblu, cora
lă a adeziunii profunde, a de
votamentului nelimitat fată de 
Partid, față de îndrumarea artei 
și literaturii de către Partid, 
față de cauza construirii socia
lismului, față .de idealul fratrio- 
tic al întregului popor, care 
forfnează Republica Socialistă 
România. Cind e vorba de a- 
cest ideal fundamental, scriito
rii noștri sînt un singur trup și 
suflet. Aceasta nu e puțin lu
cru, aceasta e un fapt funda
mental cu care ne putem mîn- 
dri. La timpul potrivit. Parti
dul a știut să atragă în jurul 
său pe Mihai! Sadoveanu, Gala 
Galaction, George Bacovia, Că
rnii Petrescu, Cezar Petrescu, 
Mihai Ralea, George Călinescu, 
Tudor Vianu, Alexandru Kiri- 
țesctf, Ion Marin Sadoveanu, 
— scriitori de seamă care și-au 
luminat ultimii ani ai vieții și

și-au valorificat — sub influ
ența Partidului — la o treaptă 
supremă, ultimele forje, partici- 
pînd cu entuziasm la munca re
voluționară a Partidului, la 
crearea bazelor literaturii noas
tre socialiste. Din aceleași ge
nerații, cil putirt mai vîrstnici 
sări cü puțin mai tineri, un Tu
dor Argliezi sau un Victor Ef- 
timiu toiitinuă cu entuziasm o 
operă și un exemplu care con
stituie utt permanent îndemn 
pentru toți cei ce se înșiruiri in 
urma lot. la distanță de uri ari, 
doi sau de cincizeci, șaizeci. 
Continuitatea frontului nostru 
literar, ea însăși propulsată de 
continuarea tradițiilor glorioase 
ale literaturii noastre progresis
te din trecut, este desăvirșită. 
$1 nu Încape vorbă că acestei 
unități morale și ideologicei a- 
cëstei identități de idéal în 
slujba poporului i se datorează 
acele numeroase opere valo
roase dé care a vorbit, la cel 
de âl lX-lriă Congres ăl Parti
dului, tovarășul N1 c o 1 a e 
Ceaușescu.

Drici, am realizat numeroase 
opere valoroase, am îndeplinit 
un rol de seamă în uriașa re
voluție culturală înfăptuită în 
țara noastră sub conducerea 
Partidului, am dat omului zi
lelor noastre pagini frumoase 
care l-au îndemnat la acțiune, 
la meditație, la visare. I-am dat 
un stimulent puternic și nu. ra
reori o oglindă adincă, în care 
s-a putut recunoaște, și în care 
a trebuit, poate, să-și corefctr "e 
chipul și ținuta morală. Priez ■, 
proză epică, dramaturgie, eseu, 
istorie și critică literară ! —- 
nici un domeniu al slovei nu a 
rămas părăginit, pe toate au 
înflorit flori frumoase, sănătoa
se, și, să sperăm, și durabile.

Trelftie să mărturisim fără 
sfială că toate acestea le dato
răm învățăturii și ajutorului 
Pârtidului, îndrtimării Partidu
lui și oamenilor zilelor noastre, 
harnicului nostru popor, făuri
tor al unei lumi ririi și al unui

om nou. Sîntem conștienți e.ă 
datorăm Partidului și contempo
ranilor noștri încă foarte mult. 
Iată, Ia Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vorbit, nu 
în contextul privitor la proble
mele literaturii, despre necesi
tatea imperioasă a alcătuirii 
unei istorii a Partidului Comu ■ 
nist Român. Aceasta va fi o 
carte a Partidului nostru. Va 
fi o carte din paginile căreia 
vom sorbi ca dintr-un izvor 
veșnic. Noi, scriitorii, fa
cem însă o legătură di
rectă între această problemă si 
sarcinile noastre scriitoricești. 
Istoria Partidului nostru va fi 
retrospecțiâ științifică a unei 
colosale epopei de viață. Viața 
nu este jsârcina și nu intră 
în posibilitățile istoriei. Via
ța este sarcina literaturii. 
Noi, scriitorii, trebuie să în
soțim scrierea istoriei Partidului 
cu reconstituirea și retrăirea 
vieții oamenilor care au făurit 
această istorie. Eroii modești 
ai începuturilor mișcării munci
torești, luptătorii aprigi și glo
rioși ai Griviței, martirii perse
cuțiilor și terorii burghezo-fas- 
ciste, conducătorii luptei ilegale 
și ai insurecției armate, ostașii 
ahohimi âi acestei lupte —.
toate acestea au fost fapte de 
viață și de oameni vii, care 
și-au închinat și sacrificat ce 
au avut mai bun și mai scump 
cauzei sfinte ă revoluției și â 
eliberării poporului. Să ne in
spirăm din ăcesf. trecut gloribs. 
Să descriem în cărțile noastre 
viată Partidului, viața oameni
lor' care au creat acum pa
truzeci și cinci do ani Partidul, 
căfri au constituit altădată 
PâttlduL

Datorită existentei Pârtidului 
âm putut noi întemeia statul 
nostru socialist, România noa
stră socialistă.

în statul nostru socialist, în 
societatea noastră socialistă — 
a cărei pirghie riște conștiința 
cetățenească, partinică și uma
nă — rolul literaturii va fi irică 
și mai important decît pîriă 
âcum. Vom spune Uri lucru 
banal — totuși îl vom spune — 
âfirmînd că literatura joacă un

rol uriaș în formarea și dezvol
tarea omului. Literatura e pre
zentă în abecedar, in cartea dé 
citire, literatura îl însoțește și 
îl înconjoară pe om din toate 
părțile. Ô viață fără literatură 
ar fi astăzi de neconceput. în- 
tr-o țară care a îndeplinit uria
șa operă de lichidare a analfa
betismului, uriașa operă de cul
turalizare a maselor, într-o 
tară care tipărești; zeci de mi
lioane de cărți, de ziare, de 
reviste, se poate afirma, fără 
exagerare, că cine trăiește ci
tește literatură.

Si dacă literatura a intrat îh 
însuși conținutul vieții; nu e 
deloc greu de înțeles cît de 
mare e răspunderea acelora 
care o produc.

Omul socialismului trebuie să 
albă o concepție înâintată des
pre lume, o viziune și o înțe
legere profundă, generoasă și 
complexă despre viată, despre 
societate, despre misiunea sa 
pe pămint Conștiința lui tre
buie să fie pururi trează în di
recția adevărului, a binelui, a 
frumosului — trebuie să fie 
ascuțită și cuprinzătoare față de 
orice problemă, față de orice 
frămîntare a colectivității și a 
individului, trebuie să fié pură 
și intransigentă pe o tablă de 
valori a umanismului socialist 
și a omului eliberat de toate 
scăderile trecutului.

întreaga noastră viață este 
un uriaș proces de modelare a 
conștiinței omenești, — întrea
ga noastră viață în socialism 
trebuie să fie un proces uriaș 
de formare a unei conștiințe 
noi.

în acest proces, literatura 
este, prin însăși natura și sco
pul ei, mai aproape de nucleul 
fierbinte, creator al conștiinței. 
Poezia, romanul, nuvela, orama 
pot foarte mult pentru binele o- 
multii, dacă îl caută pe om, îl 
iubesc, îl însoțesc pe drumul 
vieții sale, pe drumul pe care é 
angajat, alături dé milioane și 
milioane, într-o operă care e a 
rioastră, dar care ne depășește 
pe toti spre viitor.

Epoca socialismului așteaptă, 
deci, dê la hoi, scriitorii, o ope
ră pătrunsă de mari idealuri, 
de un puternic suflu de patrio
tism, dé umanism, de energie 
creatoare. Ea nu va putea izvo
rî decît din și mai adîncUl le- 
gămînt al scriitorilor, de a fi 
alături și una cti poporul, ală
turi și una cu problemele lui, 
cu frămîntările iul, cü aspirații
le lui.

Cuvîntul și învățătura Parti
dului sînt călăuza noastră per
manentă. Cuvîntul și învățătura 
Partidului sînt înțelese și urma
te de noi, scriitorii, într-un

«se

I
8 
I 
8
I dreptate, 

întuneric,

ivat toate operele de valoare 
pe care ni le-au lăsat nume- 
I roasele generații care s-au
perindat pe acest frumos și 
bogat pămînt românesc. Scriu 

I aceste vorbe cu mândria cetă
țeanului care, aparținînd unui 
popor sănătos, harnic, sobru 

Iși modest, înzestrat cu atîtea 
daruri — popor muncitor, 
pașnic, și care-a știut să lup- 

Ite pentru zile mai bune — 
vede că visurile s-au îndepli
nit și că tradițiile sale, care 

ițes covorul pe care se înalță 
însăși zidirea propriei ' exis
tențe, sînt cu migală descope
rite și puse-n lumină.

Visatele zile bune au venit 
pentru poporul român. Con
dus de partid, gospodărit cu 
pricepere în toate domeniile 
administrației, în toate insti
tuțiile țării, de oameni teșiți 
din rîndurile sale, acest popor 
nu mai are să se teamă că 

I bogățiile sale — materiale 
sau ale spiritului — sînt risi
pite prin despotica cheltuire 

IsaU părăsire de odinioară. 
S-a convins oricine că acolo 
unde părinții și strămoșii noș- 

Itri au lăsat o idee de valoare, 
acolo se va face împletitu,ră 
nouă de legătură și ea va fi 

Idusă mai departe,
Ca Om al scrisului, ca 

artist, privind înapoi peste cei 
145 de ani de istorie a parti

dului âm net sentimentul că 
.. privesc peste uri întins cîmp 
Seu flori.

Orășele — cu Construcțiile 
lor, cu uzinele lor...

I Satele — cu chipul lor nou, 
cu cîmpurile brăzdate de ma- 

f.............
"I

I
rea pentru a păstra și duce 
mai departe creațiile artistice 
. ale poporului român. Privesc să cea mai g 
în actualitatea, | c 
t ,1 r

dram la edifi- R 7 
i si Iâ desăvîr- ■;

spirit de Sporită și mereu 
adincită cunoaștere a actua
lității, a chipului atît de 
complex, atît de bogat în 
trăsături luminoase, al omului 
zilelor noastre, al muncitorului, 
țăranului și intelectualului con
temporan, care, prin forța lor 
unită, înalță patria socialistă pe 
culmi din ce în ce mai înalte, 
din că îri ce mai luminoase.

Acum, cind sărbătorim îm
plinirea a patruzeci și cinci de 
ani de Ia crearea Partidului 
nostru, noi, scriitorii, nu uităm 
că Partidul e o ființă unică, vie 
și nemuritoare.

Partidul de ieri trăiește în 
Partidul de azi, comunistul de 
acum 40 sari 30 de ani se con
tinuă în comunistul de azi, sub 
înfățișările vii și variate pe 
care i le dă evoluția istorică și 
curgerea vremii.

Sărcina noastră centrală și 
arzătoare între toate este zu
grăvirea chipului comunistului 
de ieri și mâi ales a comunistu
lui zilelor noastre, făuritorul 
socialismului, desbhizătgrul dru
mului spre comunism. întru a- 
tingerea acestei sarcini, spre a 
cărei realizare s-au făcut pași 
importanți, mai avem încă 
de muncit, și — după părerea 
noastră — nu există scriitori in 
tara noastră care să nu năzu
iască a o împlini. Poate ' 
este indispensabil să s 
că o asemenea sarcină nu se 
va realiza niciodată prin ge
niul individual, și nu va putea 
fi epuizată de către un singur 
scriitor. Ea nu se va realiza 
decît' prihtr-o muncă 
răbdătoare, a tuturor, 
se realizează toate 
mari, care contează și 
în istorie. Zugrăvirea 
comunistului de ieri și 
nistului zilelor noastre 
dul, în principal, âl acestei uni
tăți de conștiință care trebuie 
să cimenteze din ce în ce mâi 
puternic frontul nostru literar fn 
jtittil Partidului și îri ființa a- 
dirifă a popritului.

De fapt literatura rioâsfră 
socialistă descoperă o sarcină 
a sa in toate direcțiile, fn toa
te ungherele vieții noastre noi, 
oriunde se frărnîntă, cîntă 
visează 
pentru 
lui. Cu 
uita că 
gă îl solicită, îl 
chiar îl comandă, scriitorul zi
lelor noastre trebuie să consi
dere că sarcină 
scumpă se află î 
în prezentul zilei și clipei care 
mai adaugă un < 
ciul socialismului și iâ desăvîr- 
șirea omului nou.

dată cu stirpi
rea racilelor 
pe care le-a 
moștenit de la 
celelalte regi
muri, de la o 
societate su
prapusă corup
tă, care a ți

nut masele pe loc, in ne- 
in exploatare și-n 
Partidul Comunist 

Român a păstrat și a promo-

I
I

'oate că N 
subliniem H 
nă nu se I

tenace, 
așa cum 
operele 
dăinuie 

chipului 
a comu- 
va fi ro-

și 
un om care muncește 

construirea socialismu- 
alte cuvinte, și fără a 
istoria și lumea întrea- 

cheamă și

șini...
Și. nu mai puțin, ochii mei 

tresar de bucurie atunci cind 
printre marile dovezi de grijă 
nețărmurită pentru tot ceea 
ce este valoros, dovezi oferite 
de partid, întilnesc preocupa-

în cartea de aur a 
culturii române

~ mai prețuiți ca niciodată 
~ marii noștri înaintași.

Dar la care alt domeniu 
" m-aș referi și n-aș găsi exern- 
R piu care să nu arate această

istoriei 
și-i văd

pe

românesc, grăitoare mărturii 3 
ale dîrzeniei daco-romane, ale 
vitejiei, ale puterii de rezis- fi 
tență care a salvat de la pie- 9 
ire pe munteni, pe moldoveni, | 
pe ardeleni, Cetatea Neamțu- ~ 
lui, curtea domnească de la | 
Tîrgoviște, palatul brîncove- 1 
nesc de la. Potlogi și atîtea _ 
altele, au fost refăcute din a 
inițiativa regimului puterii ® 
populare.

Dar mai sînt atîtea altele 9 
și gîndul meu se-ntoarce din - 
nou la, marea' operă ăl cărei R 
autor, zis anonim, este unul ■ 
singur, poporul: folclorul ro- g 
mânesc a cunoscut în ultimii i 
ani o faimă care a străbătut B 
toate meridianele. .

Costumul, cîntecul și dansul i 
populdr au fost redate mut- “ 
țimilor . de numeroase echipe, ■

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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till

de Victor Eftlmiu

care incintă nu numai pe 
noștri, dar și pe numeroșii R 
spectatori de peste hotare, „ 
pînă-n depărtatele Americi și | 

pînă-n meleagurile chinezești.
In atelierele numeroase se S 

țes Covoare oltenești, cil de- g 
senuri tradiționale, cămăși de fi 
borangic, modelează ulcele și g 
vase cu forme pure și culori g

S
Pretutindeni e o muncă ■ 

spornică 
bunurilor 
ocrotită 
care nu 
o manifestare creatoare, le ■ 
încurajează pe toate, prezent I 
mereu oriunde e un gîhd bun, 
o strădanie, o întrecere, și aș 
spune că nu este decît

e o muncă 
pentru valorificarea ■ 

obștești, muncă fi 
de statul socialist ■ 
lasă ne folosită nici I

i
de g

gîndire românească 
întregülùi popor.

Spiritul cel mai lucid

de Grigore Hagiu

Cîntecul, partid, in lume răspicat să te slăvească, 
sufletele te-ricuntihe eu același unic dor, 
th, tradiție înaltă de ‘ ' 
devotată țării sale și

Țară, ne simțim prin tine, pe destinul tău stăpînă, 
marea hartă-a fericirii străbătînd-o prag cu prag, 
tinerețea noastră astfel veșnică o să rămînă, 
aripi fragede crescîndu-i din mătasea ta de steag.

viitorul și mai mare,Glorios îți e trecutul, 
rădăcina ta adincă e-mplintată în prezent, 
miezul ei treCînd de-a dreptul în puzderie de floare 
împlinește-n noi chemarea de destin adolescent.

Cartea ta la orice filă pentru viața noastră-i scrisă, 
se aude-n ea pădurea inimilor de eroi, 
pagină continuată, larg spre viitor deschisă, 
frumuseții ei, slăvind-o, ne adăogăm și noi.

Țara-n noi își trece veacul, arderea contemporană, 
munți, pîraie relieful și-l ascut în noi mereu, 
se înnobilează mina în cîmpia dunăreană 
răsărind înalt pe lira cintărețului Orfeu.

Tot ce vrem, mai mult, se poate, timp și spațiu cucerește, 
îndrăznim fără-ncetare, duși în luptă de partid, 
căci partidul este țara ce pe sine se gîndește 
cu iubirea cea mai mare, spiritul cel mai lucid.

SENTIMENTUL CONTINUITÀ ȚII

C
ei 'butruieci și 
. cihei de ani 
cate au trecut 
de la 8 Mai 
1921, glorioasa 
zi a întemeie
rii Partidului 
Comunist în 
patria noastră, 

pot fi cîntăriți pe diferite 
balanțe: ei constituie un 
răstimp destul de scurt — ra
portați la milenara istorie a 
poporului — dar și o îndelun
gată perioadă a acestei istorii, 
prin bogăția evenimentelor 
care au marcat-o, prin hotă- 
rîtoarele transformări pe care 
le-a adus în viața și conștiința 
oamenilor, prin uriașul salt 
calitativ pe care l-am făcut, 
încununînd nădejdi și vise în
firipate cîndva la geana unor 
vremuri legendare, patetic ur
mărite prin veacuri de nesfâr
șitul șir al generațiilor, învol
burate astăzi aevea în Româ

de Marcel Breslașu

nia socialistă. Da, timpul este 
relativ, măSUră liii stă în in
tensitate și în eficiență, Și cele 
patru decenii și jumătate de 
lupte și izbînzi pe care le săr
bătorim în anul acesta, trag 
în cumpănă mai mult decît 
numărul anilor calendaristici: 
ani grei de încrîncenate bătă
lii, ani grei de bătălia întîielor 
roade, ani grei ele făgada ne
îndoielnică a viitorului.

Pentru adolescentul sau tî- 
nărul de azi, 45 de ani re
prezintă vîrsta maturității, 
a deplinătății forțelor crea
toare, în care energii încă 
juvenile se îngemănează cu 
o vastă experiență cristali
zată ; pentru noi, cei mai bă- 
trîni — și cari eram în preaj
ma adolescenței cind s-au pus 
bazele partidului nou de tip 

mdrxist-leninist — contempo
rani cu întreagă această evo
luție, crescuți prin ea și odată 
cu ea — chipul — individual 
și colectiv — al comunistului, 
făuritorul acestei epoci și al a- 
cestei lumi noi, se desenează 
în contururile lui pregnante, 
străluminat de culorile cele 
măi vii ale virtuților pe care 
le-a sădit în el Partidul.

Fără îndoială, trăsăturile 
majore ale acestui caracter, 
dezvăluit în condițiile luptei 
ilegale, ale mărețului act al 
insurecției armate, apoi ale 
furtunoșilor ani ai construc
ției socialiste își âu obîrșia în 
străvechile tradiții de vitejie 
și de abnegație ale poporului, 
în patriotismul lui fierbinte, 
în atașamentul său pentru va

tra strămoșească, în setea lui 
necurmată pentru dreptate.

Toate acele ancestrale vir
tuți au fost catalizate, ridicate 
la potențialul lor riiaxim, de-a- 
bia de către clasa muncitoare, 
înarmată cu o concepție clară 
despre lume, cu un program 
științific de luptă. Sentimen
tele nobile cari însuflețeau ma
sele în trecut își găseau acum 
fundamentarea teoretică și me
todele practice de a fi traduse 
în viață, muncitorimea orga
nizată își îndeplinea înalta 
misiune istorică de a elibera 
poporul întreg, eliberîndu-se 
pe ea însăși. Certitudinea iz- 
bînzii și simțul răspunderii 
fiecăruia în orișice clipă a 
„luptei celei mari“ s-au stator
nicit în conștiința oamenilor; 
imensa forță de atracție a idea
lului comunist a polarizat în 
jurul Partidului un număr me
reu sporit de luptători, căliți în 
focul grevelor și al marilor ac

țiuni de clasă, pregătiți să 
preia puterea, vrednici să con
ducă țara șl să o înalțe pe 
culmile comunismului.

Am fost și eu martorul a- 
cestui lung și anevoios proces 
al luării de conștiință, al trep
tatei Configurări a omului nou. 
Ceea ce i-a caracterizat din 
totdeauna pe cei mai buni din
tre cei mai buni a fost modes
tia, principiul călăuzitor că e- 
roismul e un act firesc, de la 
sine înțeles, marea lor simpli
tate, optimismul atotrăzbătă- 
tor. 11 mai aud și acum pe tîm- 
plătUl Vasile D., care în cele 
mai dificile împrejurări spu
nea : ,iO să fie bine, măi o- 
mulei". Intr-adevăr, această în
credere în oameni, în tovarăși, 
în dreptatea cauzei noastre 
sfinte, în victoria care trebuia 
să încununeze atîtea strădanii 
și atîtea jertfe, nâ-a luminat 
și ne-a netezit calea.

L-am întîlnit zilele trecute 
pe colonelul Vasile D. Mi-a 
spus : ,,E bine, măi omule 
E bine pentru cei din leaturile 
mai vechi — dar este bine mai 
ales pentru tineretul care se 
poate bucura din plin de toate 
cuceririle de ieri și de astăzi 
și care poate și trebuie să le 
asigure pe cele de mîine. Răs- 
punzind încrederii și dragostei 
cu care e înconjurat, prin 
munca lui entuziastă, prin ab
negația lui nemărginită, prin 
silința lui la învățătură sau în 
producție, prin contribuția lui 
prețioasă la înflorirea conti
nuă a științei și tehnicii, a 
culturii și artelor românești. 
Ce utare pot face la acest săr
bătoresc eveniment tinerilor 
noștri ? Aceea ca fiecare dintre 
ei să poată spune — în fața 
obștei și a propriei lui con
științe — cu mândrie și cu 
modestie despre munca pe care 
o îndeplinește : „e bine !“ 

minuțioasă fructificare a ceea 
ce talentul și cugetul româ
nesc au creat mai bun ?

Îmi vin în minte numele 
unor personalități — valoroa
se în ansamblu, dar nu ferite 
de anumite rătăciri 
la care partidul a 
aleagă ceea ce era 
iubirea de țară, de 
lupta acestuia de a 

I
I
I
Ide ă-l Ajuta 

pentru o viață

de 
să 
de 
de

— ?i 
știut 
legat 
popor, 
se ridica, 

Ide a-l Ajuta și a-l pregăti 
pentru o viață mai omenească, 

I prosperă. Ceea ce a constituit 
operă durabilă din cărțile 

Iunor asemenea scriitori a fost 
retipărit, înregistrînd Un ma- 

Ire succes, iâr aiți oameni de 
frunte au fost comemorați 
pe măsura valorii lor și irite- 

Igrați în patrimoniul național, 
îmi Vin, de asemenea, în I minte monumentele țării pe 

lingă care adesea, în trecut, 
treceam cu durere-n inimă 

Ivăzîndu-le în părăsire și care, 
acum, își găsesc prețuirea cu- 8 venită. Cetăți străbune, măr
turii ale vremurilor grele cu 

a care s-a luptat acest neam

datoria noastră, a creatorilor, g 
să păstrăm permanent la. ; 
noi ca un îndreptar al între- | 
gii noastre activități îndern- 9 
nul partidului de a porni, . îh ® 
creația noastră, de la ceea ce S 
ne oferă mai valoros, tradiția 
românească.

Paratei cu menținerea undi w 
contact strîns, eu ceea ce e H 
nou în lume, paralel cu adăp- g 
tarea la comandamentele 
vieții moderne, cu inovațiile S 
ei, cu descoperirile științifice i 
în toate domeniile, Republica a 
Socialistă România înfăptii- | 
iește progresul și prin întă
rirea legăturilor cu trecutul, i 
cu tot ce-a fost bun, rodnic, " 
în acest trecut.

Subliniez cu gratitudine 8 
aceste lucruri, cu prilejul g 
aniversării a celor patruzeci S 
și cinci de ani petrecuți de 
la întemeierea Partidului Co- I 
munist Român, căruia națiu- B 
nea îi datorește marile 
realizări.

Cînd, în 1962, 
am Asiâtat la 
sfatul celor 
11 000 de ță
rani, cifră sim
bolică și de 
două ori de ne
uitat, o dată 
reprezentînd 

miile de victime ale răscoa
lei din 1907, iar acum șuvo
iul puternic al unei vieți 
clocotitoare, Cea dintîi idee, 
stîrnită în mintea med cu o 
limpezime de cristal de pri
veliștea ce mi se înfățișa 
ochilor, a fost că desăvârșirea 
cooperativizării agriculturii, 
crearea ogoarelor nesfârșite, a 
însemnat pentru țăranul ro
mân lărgirea, în sensul cel 
mai plenar al cuvântului, a 
orizontului său de viață.

Încercam să regăsesc în 
chipurile celor ce se perindau 
la tribună, în cuvintele lor, 
imaginea, atît de vie în 
amintire, a undi țăran al că-

Orizonturile noi ale satului
de Titus Popovici

rui orizont se reducea la di
mensiunile, impuse de condi
țiile unei vieți tragice, ale 
pogonului, în care fiecare 
bulgăre de hUhiă sorbise su
doarea, durerea, chinurile și 
visele atâtor generații de 
năpăstuiți — încercare sortită 
evident eșeculuieste adevă
rat, regăseam în chipurile 
lor, în expresia ochilor, 
dîrzenia neînduplecată a 
iobagilor de la Bobîlna, a 
moților lUi Horea și Iancu, a 
pandurilor lui Tudor, tempe
ramentul incisiv al celor de 
pe Jii, caracterul molcom al 
moldoveanului, laconismul și 
asprimea ardeleanului, sinteză 
a caiităților esențiale, a perso
nalității sociale istoric defini
te, a adevărdtelof tradiții ale 
unui neam.

N-am sa uit cuvintele itnuia 

dintre solii satelor — din 
care sat ? cum îl cheamă ? — 
anonim ca însăși istoria, dar 
tot atît de implacabil, și de 
definitiv in sentințele lui ca și 
ea — Un chip dăltuit în linii 
severe, de o patriarhală dem
nitate, gura răsfrîntă într-0 
tăietură aspră și doi ochi 
adinei, sub arcurile decise ale 
unor sprâncene stufoase — 
înfățișare care, și ea, vuitea 
pecetea adevărului pe cuvin
tele rostite oarecum tărăgănat 
și colțurds — asemenea fraze
lor pe care cosașul, după ce a 
culcat la pămîht o brazdă de 
grâu copt, în timp ce trece 
cu,tea pe tăișul coasei, le 
adresează snopașului sau lui 
însuși :

— Apoi noi, ri.-am crezut 
niciodAță îh r zama lungă. 
Ne-d spus odată Horea : „No, 

hai și-om mere". Și-Am măfs. 
De la Horea-ncoace nUmai 
partidul ne-o măi vorbit așa. 
Și-am mărs! Și-am și ajuns.

Vizitând, nu de mult o țară 
străină, am întîlnit un grup 
de tărâni români — nu sînt 
reporter, numele proprii îmi 
scăpă, rețin numai toponimia 
și onomastica universului Spi
ritual — în excursie în stră
inătate : le-dm dat buna 
ziua și am exclamat pe jumă
tate în glumă :

— Se vede c-ați pornit la 
plimbare prin toată lumea.

— Apoi, măcar o dată s-o 
cunoaștem și noi ca lumea, că 
noi h-am Ajuns niciodată 
înainte prin străinătăți, decît 
mânați de războaie — mi-a 
răspuns cineVd.

Vorbim adesea despre nive
lul. de viată al țărănimii, des
pre școli și maternități, trac
toare și combine, cămine cul
turale și lumină electrică, 
aparate de radio, rețele co

merciale și ingineri agronomi, 
îngrășăminte chimice și se
mințe selecționate, toate me
nite să preschimbe truda 
istovitoare în mUncă în înțe
lesul uman al CuvîntUlui ; 
vorbim, de asemenea, și pe 
bună dreptate despre rezulta
tele pe care aceste facilități, 
prise de clasa muncitoare la 
dispoziția aliatului ei de nă
dejde, le-a adus și le va aduce 
în proporții și mal însemnate 
în viitor : căci toate acestea 
sânt — în Ultimă instanță — 
un mijloc menit să-i dea omu
lui adevărata dimensiune pe 
care strădaniile lui o merită ; 
ori rezultatele înzestrării sa
tului cu tehnica cea mai mo
dernă, dacă se caracterizează 
în primul rînd prin îndestu
larea materială, nu este mai 
puțin adevărat că se relie
fează în transformările pro
funde, ireversibile, care au 
avut loc în conștiința țără
nimii noastre.

>
Dintre aceste transformări, 

poate că cea mAi importantă 
este omogenitatea de clasă 
care a dus la o solidaritate 
reală, bazată pe interese și pe 
răspunderi comune, pe aspira
ții și pe posibilități egale de 
realizare a acestora, căci 
pentru prima dată în istoria 
atît de zbuciumată a satului, 
măsUra omului este dată, nu 
de întinderea pământului pe 
care-l stăpânește ci de efor
turile brațelor și ale minții lui.

Această schimbare funda
mentală a sufletului țăranului 
nu a fost de loc ușoară, și 
fără îndoială că nu ar fi putut 
avea toc, nu ar fi putut fi 
desăvirșită, fără o muncă per
severentă, și dă, zii cu zi, plină 
de abnegație, de dragoste și 
de înțelegere — o muncă de 
care numai partidul comuniș
tilor era în stare — singurul 
partid din istoria țării care nu 
și-a călcat niciodată cuvîntul, 
care n-a promis lucruri ne

realizabile, ci a fixat în timp, 
cu desăvârșită luciditate, eta
pele reale ale propășirii satu
lui româhesc. Realitățile pre
zente ale satului nostru sînt 
în primul rînd rodul muncii 
comuniștilor care, umblînd 
din casă-n casă, ani de-a 
rândul, au modelat sufletul 
milenar al țăranului cu price
perea, răbdarea și puterea de 
dăruire a unor mari artiști, 
cizelînd cu măiestrie chipul 
țăranului de astăzi care, ală
turi de tratatul de fitotehnică 
sau de creșterea animalelor 
îl are pe masă pe Eminescu și 
Creangă și ai cărui copii s-au 
răspândit pe tot cuprinsul 
țării, schimbând coarnele plu
gului cu panourile de coman
dă ale uzinei de la Săvinești, 
cu volanul tractorului sau cu 
behzile perforate ale mașinilor 
electronice de calcul.

S-a dezvoltat Id țară un ti
neret viguros, care n-a mai 
cunoscut spectrul foamei, nici 
viața de slugă, nici înjosirea ; 
de pe chipurile fetelor a dis
părut ofilirea prematură, care 
le făcea ca la vîrsta de 25 de 
ani să arate de 40. Acestui 
tineret îi revine acum răspun
derea plenară pentru ducerea 
mai departe a tot ceea ce 

înaintașii lui, cu mijloace ne
îndestulătoare și adesea cu 
dramatice șovăiri au realizat 
de-a lungul a numai 22 de ani 
de adevărată libertate și de 
adevărată stăpânire a pămân
tului de către cei cdre-l mun
cesc — căci nu se poate spune 
că în trecutul nu prea înde
părtat țăranul stăpânea pă- 
mîntul, pogonul care-i apar
țineai — ci că această bucă
țică de pămînt îl stăpânea pe 
el, înlănțuindu-l cu fruntea 
spre glie și îngustîndu-i ne
cruțător și nemilos orizontul.

Numai clasa muncitoare — 
în frunte cu partidul ei de 
avangardă — prin limbajul 
sobru și convingător al fapte'- 
lor, prin ajutorul multilateral 
și neprecupețit acordat satu
lui, a izbutit să ajungă la de- 
săvîrșirea acestui uriaș salt 
istoric, atît în viața materia
lă cît și în mentalitatea țără
nimii I Acum, în preajma 
aniversării a 45 de ani de la 
înființarea partidului comu
niștilor, conducătorul încercat 
al eroicelor bătălii de clasă, 
țărănimea se prezintă solidară 
în realizările și aspirațiile ei, 
viitorul satului putând fi re
zumat în două cuvinte : în
credere și certitudine.



Mândria de a fi
contemporan acestor ani

Rezonanțe 
de baladă

Acesta-i timpul nostru — 
contemporanul nostru.

Bicazul, Brazii, Slatina, Bor- 
zeștii — cetăți cu rezonanțe de 
baladă, zidiri și biografie de 
eroi!

Și fiecare zi-lumină cuprin
de temperaturile solare ale o- 
țelului, geneza caldă a griu
lui, asaltul viu la Porțile de 
Fier și aripile visului crescînd 
puntea duratei între azi și 
miine.

Acesta-i timpul nostru, 
contemporanul nostru — certi
ficat de naștere și de ma
turitate.

Partinitatea noastră — sens 
unic al ideii, al visului și ti
nereții noastre.

In tot ce s-a înfăptuit și 
încă, în ceea ce se va înfăp
tui, în fiece zidire care crește 
și-n fiecare cîntec ce începe, 
te recunosc și mă mîndresc 
Partid I

FLORENȚA ALBU

Idealul

fundamental

Mîndria cea mai autentică, 
mîndria cea mai profundă 
cu care ne-a înzestrat Parti
dul Comunist Român, și 
care dublează ca o perma
nență viața noastră de toate 
zilele, este mîndria de a fi ce
tățean român. Partidul co
munist, prin toate actele sale, 
a redescoperit ideea patriotis
mului, făcînd din ea cea mai 
activă forță a societății noas
tre. Partidul comunist ne-a 
educat, ne-a obișnuit, ne-a în
vățat să iubim patria activ, 
dinamic, creator, a legat exis
tența noastră de prezentul și 
viitorul ei și a făcut aceasta 
cu atîta perseverență și înțe
lepciune încît am simțit me
reu patria în mîinile și în ini
mile noastre. Simțămintele și 
gîndurile noastre au fost mereu 
subordonate acestui crez și 
ideal major, fundamental, au 
gravitat mereu în jurul lui și 
ele s-au tradus activ prin fap
te, prin fapte care pot fi nu
mite fără nici o ezitare patrio- 
tice, pentru că faptele noastre 
însuflețite de această idee 
înaltă a patriei au plantat și 
au turnat pe pămînturile stră
vechi românești izvoarele de 
putere, de bogăție, de energie, 

f temeliile de oțel și granit din 
; care a crescut România socia

listă.
j Nu vom putea uita nicio

dată zilele de după Eliberare, 
. și zilele care le-au urmat, și 

toate celelalte zile, și toate 
nopțile, zilele și nopțile noas
tre, în care am clădit această 

! țară cu care ne mîndrim, în 
care ne-am risipit sudoarea și 

i energiile și pasiunile cu de
plină generozitate, construind 
fără încetare fabrici, uzine, 
combinate, orașe, școli, sta- 

t dioane.
i Iată mîndria noastră ! Sîn- 

tem cetățenii unei țări libere, 
independente, suverane, una 
din țările care animă senti
mentele și ideile de demni
tate națională ale popoarelor 
lumii, una din țările care și-a 
făcut din idealurile de pace, 
libertate și dreptate socială un 

1 nou și nobil ideal. Cuvîntul 
României socialiste este pre
țuit astăzi în toată lumea, 
pentru că el exprimă adevărul 
și realitatea și pasiunea și 
credința vie a unui popor în
treg. Iată rodul de aur al po
liticii partidului nostru care 
învestind ideea patriei cu 
adevăratele-i valori și trans- 
formînd-o în cea mai activă 
forță a societății noastre a 
repus în drepturile cuvenite

Trăim din plin atmosfera de 
avînt creator și entuziasm din 
aceste zile premergătoare ani
versării a 45 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Ro
mân. Ne-am obișnuit să în- 
tîmpinăm astfel marile noas
tre sărbători și acest eveni
ment prezintă pentru noi o 
deosebită semnificație.

Nu există domeniu al vieții 
noastre pe care conducerea de 
către partid să nu-1 fi trans
format din temelii. Schimbări 
revoluționare s-au petrecut și 
pe tărîmul științei. Ele au 
afectat nu numai lărgirea con
siderabilă a preocupărilor oa
menilor de știință, îmbogăți
rea — în aceeași măsură — a 
bazei materiale a cercetării, 
crearea unor noi școli și tradi
ții purtînd pînă departe peste 
hotare renumele științei româ
nești, dar și — mai cu seamă 
—■ însuși modul de a gîndi al 
savanților. „In anii puterii 
populare — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., la 
sesiunea Marii Adunări Na
ționale din decembrie anul 
trecut — în condițiile avîntu- 
lui construcției socialiste — 
știința a cunoscut în țara noa
stră o dezvoltare ascendentă. 
Cercetătorii și oamenii noștri 
de știință au continuat și dez
voltat cu succes tradițiile pro
gresiste ale înaintașilor, au 
dus mai departe ceea ce a 
creat valoros poporul nostru 
în trecut în acest domeniu, ob- 
ținînd realizări importante 
pentru dezvoltarea țării, cu
noscute și apreciate și peste 
hotarele patriei. Insușindu-și 
concepția științifică care stă 
la baza activității partidului, 
oamenii de știință din țara 
noastră au adus o contribuție 
însemnată la abordarea dife- 

istoria acestui popor și a în
scris numele României socia
liste pe un stindard înalt pe 
care-1 privim și-1 slujim cu 
toată abnegația. Mîndria noas
tră este autentică și izvorul ei 
este demnitatea, patriotismul.

CONSTANTIN CHIRIȚA

Solidaritate
cu viitorul

In acest veac de uriașe fră- 
mîntări, a avea convingerea 
cunoașterii legilor dialectice, 
ale istoriei poate da satisfac
ții, dar participarea directă 
la efortul colectiv în sensul 
acestor legi dă senzația soți 
darității cu viitorul.

Generației de artiști din 
care fac parte i-a revenit răs
punderea integrării artei în 
volutele ascendente ale eveni
mentelor actuale.

Avem mîndria de a clarifica 
în forme estetice mesajul de 
valori umane necesar oame
nilor printre care trăim spre 
a fi fructificat spiritual.

Sarcina de a realiza o artă 
pe măsura societății căreia 
trebuie să-i slujească, pe mă
sura realizărilor contempora
nilor noștri am acceptat-o 
conștienți de evoluția logică a 
lumii ce ne înconjoară. Sin
tern mîndri de faptul că, ast
fel, prin realizările noastre 
ne contopim în actul de crea
ție al societății de mîine.

MARCEL CIIIRNOAGÄ

Sub razele
privirii

Rotești privirile în jur, cit 
cuprind ochii, și ele se lumi
nează de lumina realităților 
socialiste. Armonizîndu-se fi
resc, frumusețile eterne ale 
peisajului românesc se com
pletează cu frumusețile du
rabile, modelate cu hărnicie 
și măiestrie de mina încercată 
a constructorului acestor ani. 
Privirea este solicitată să gă
sească razele cele mai întinse 
și să descrie cercurile cele 
mai mari ca să poată cuprinde 
patria însăși, munca poporu
lui, prezentul — cu haina lui 
de permanentă primăvară, 
viitorul — soarele răsare de 
mîine. Monumentale, uzinele 
și fabricile domină peisajul 
țării și mărturisesc cu laconică 
expresivitate despre puterea 
industriei noastre. Orașele se 
înalță mereu pe verticală, 
revărsîndu-și într-o neîntre
ruptă explozie luminile, ca un 
uriaș ocean aerian. Există în 
acest peisaj o dimensiune 
unică pe care și numai o pri
vire sumară, neexersată o 
poate surprinde — Ritmul. Un 
ritm mereu suitorI Un ritm 
care afirmă — prin tone de 
oțel, prin tractoare, printr-o 
mai mare generozitate a pă
mântului, prin captarea oxige
nului în alambicurile uriașe 
ale combinatelor pentru a-l 
obliga să participe la reacții 
ce se vor materializa în hu
ituri de consum — vitalitatea 
și puterea industriei noastre.

Ce reportaj impresionant 
s-ar putea scrie urmînd tra
seul firelor de înaltă tensiune 
care duc spre inimile uzinelor 
energia electrică ț Cîte puncte 
de reper ademenitoare pentru 
reporter s-ar circumscrie în 
acest traseu. Și cîte alte pre
texte menite să unifice, să dea 
sens unei călătorii nu se pot 
alege. Din toate se desprinde 
deslușit adevărul evident ca 
lumina zilei că industria nu 
mai este de mult o realitate 
a cîtorva mari orașe ale țării, 
că prin fabrici, uzine și combi
nate ea domină azi țara.

Iar în vasta geografie indus

Tînara generație 

a oamenilor de știință

ritelor domenii ale științei în 
lumina materialismului dia
lectic și istoric“.

Una dintre preocupările de 
bază ale partidului în domeniul 
științei — ca de altfel și în 
celelalte sectoare de activitate
— a fost și este creșterea unui 
detașament viguros de tinere 
cadre de cercetători, cei 
care mîine vor purta ne
stinsă înainte făclia știin
ței românești. Cu atît mai 
imperios s-a pus această pro
blemă de-a lungul anilor, cu 
cît în țara noastră — ca ur
mare a nepăsării din trecut 
față de știință și slujitorii ei
— numărul cercetătorilor era 
foarte redus. Pentru a ridica 
țara noastră — pe toate pla
nurile — la nivelul țărilor 
înaintate, era necesară lichi
darea înapoierii existente și 
în acest domeniu.

Lucrează astăzi în cerceta
rea științifică un număr de 
23 000 de cadre. In marea lor 
majoritate, ele sînt formate 
din tineri. Sub îndrumarea în
țeleaptă a profesorilor lor — 
savanții vîrstnici — ei au rea
lizat lucrări valoroase, care au 
atestat din plin capacitatea lor 
creatoare. Se poate afirma 
fără preget că tocmai conștiin- 

trială a țării unită simbolic 
de firele de înaltă tensiune 
ale Bicazului, așteptîndu-și 
în curînd alte „trăsături de 
unire“ mai viguroase — Arge
șul și Porțile de Fier — se 
înalță dominînd verticalele de 
beton și fier, constructorul, 
muncitorul, stăpînul acestor 
impresionante inimi metalice 
ce-și contopesc pulsul în ma
rele puls contemporan al 
patriei.

Nu poate fi decît o înălță
toare mîndrie să te știi înro
lat în marele detașament al 
celor care dau sens acestui 
puls, să te știi parte din între
gul indisolubil al poporului 
care și-a scris spre cinstirea 
hărniciei și priceperii lui nu
mele pe soclurile viguroase 
ale industriei socialiste — rod 
al politicii partidului.

NICOLAE DRAGOȘ

Drumul eroilor

mei

îmi place să umblu prin 
țară — ce uimitor de frumoa
să poate să fie România pri
vită de la fereastra vagonului 
— și-mi place să mă întorc 
mereu în cîmpia Brăilei, acolo 
unde pămîntul, bătut de vîn- 
tul ce se ridică de pe Dunăre, 
are trup de dor, vara miroase 
a grîu și a ierburi încît ame
țesc păsările, și iarna închea
gă minuni în nesfîrșitele și
ruri de plopi ce galopează, 
parcă desprinși din legendele 
fluviului, către munții aflați 
undeva, între hotare de vis.

Oamenii din acest ținut îmi 
sînt dragi ca și pămîntul, îi 
știu, îi cunosc, iubesc vorba 
lor aspră, cu metafore ciuda
te, lîngă ei parcă sînt mai pu
ternic, un fel de viscol necu
noscut îi colindă, bărbații sînt 
mereu veseli, iar fetele au 
buze groase și roșii de parcă 
ar săruta în fiecare zi o ra
mură de ger... Tot ce am pus 
în cărțile mele, din acest colț 
de țară și de la acești oameni 
am luat. Aproape de ei, inima 
mi se umple de cîntec — sînt 
oameni dîrzi care, smulși din 
tristețe și durere, și-au făurit, 
în douăzeci și ceva de ani, o 
viață plină de bucurii, tulbu
rătoare pentru oricine încear
că s-o cunoască. Revoluția so
cialistă, în afară că l-a elibe
rat de spaime și de halucinanta 
grijă a zilei de mîine, i-a des
chis omului din cîmpie dru
mul spre lumină — și această 
mare trecere, săvîrșită pe tot 
cuprinsul patriei, a marcat 
începutul unei epoci unice în 
istorie. Țăranul român, devine 
astăzi tot mai mult stăpîn pe 
știință, munca lui a căpătat 
strălucirea actului creator. 
Trunchi al neamului, dăruit 
pămîntului, cu veșmintele mi
rosind a ierburi, iese în cîm
pie. cînd zorile curg din frun
tea cerului în ape, și pînă-n 
seară, cînd asfințitul se-ntin- 
de fabulos spre nemărginire, 
seamănă și adună pîine. Dar 
gestul lui, repetat de mii de 
ani, de-abia acum e întreg, 
larg, cuceritor, încărcat de 
simboluri.

Pentru aceasta, sufletul și 
inima lui s-au dăruit, pe ve
cie, partidului. Și a făcut-o cu 
dragostea cu care se dăruiește 
pămîntului mereu.

Sînt mîndru că pot cînta un 
asemenea partid. Spun : sînt 
mîndru — și, spunînd aceasta, 
spun : pasiune, libertate, pă- 
mînt și iarbă și ram înflorit 
și vers nemuritor. Sînt mîn
dru că inima mea aparține a- 
cestor vremi clocotitoare, par
tidului și poporului meu. Și 
nu-mi doresc altceva mai bun 
decît să slujesc cu cinste a- 
cești ani de bucurii și biru- 
inți.

FANUȘ neagu

de prof. dr. M. Drăqânescu
■membru în Biroul Executiv al Consiliului Național al Cer

cetării Științifice

ța responsabilității, încredin
țarea unor sarcini majore 
și-au pus din plin amprenta 
asupra creșterii și formării ti
nerei generații de cercetători 
științifici. Evident, indepen
dența în munca de creație s-a 
împletit în toate aceste cazuri 
cu acordarea unui ajutor efi
cient și calificat din partea 
oamenilor de știință cu expe
riență îndelungată.

Ridicarea unei noi generații 
de oameni de știință a repre
zentat o operă deosebit de 
complexă, în continuu drum 
ascendent. Ea nu este și nu 
poate fi considerată ca un ca
pitol încheiat, căci creșterea 
cadrelor tinere reprezintă o 
activitate de o amploare care 
poate fi comparată cu avîntul 
necontenit care caracterizează 
întreaga construcție socialistă. 
Socialismul se făurește pe 
baza științei celei mai înain
tate, iar continuitatea în știin
ță este asigurată tocmai de 
către tineret.

Destin împlinit

La S Mai trăim o sărbătoare 
a marii noastre familii. E 
ziua de naștere a celui mai de 
nădejde dintre cîrmuitorii 
veacurilor românești. Ziua în 
care, întemeindu-se, Partidul 
Comunist Român și-a început 
gloriosul destin. Destin a că
rui vibrantă împlinire s-a pe
trecut sub ochii noștri, în vic
toria deplină a socialismului 
între Dunăre și Maramureș.

Biografia noastră comună, a 
tinerilor, contopită structural 
cu acești ani luminoși, e do
minată și vitalizată intim 
tocmai de aderența, de inte
grarea în același front de lup
tă, sub steagul acoperit de 
glorie al comunismului.

Viața tuturor, și a fiecăruia 
în parte, vine la sărbătoarea 
din Mai cu pieptul acoperit 
de nevăzute medalii. Tinerețea 
demnă și rodnică pe care o 
trăim în patria aflată în plin 
avînt social, dăruită intim 
acestui entuziasm, e însuși 
omagiul de preț pe care îl 
aducem la ziua festivă a uria
șei noastre familii de comu
niști, a întregului popor de 
constructori, de creatori și în- 
vățați, de aici de la Dunăre.

Ceea ce ne-a dat nouă acea 
zi din 1921, ceea ce am do- 
bîndit mai tîrziu prin inte
grarea fiecăruia dintre noi în 
amplele deveniri inițiate de 
partidul comuniștilor, nu în
cape propriu-zis în cuvinte. 
De la satul și școala unde 
ne-am început viața, pînă la 
dimensiunile drumurilor, ora
șelor și șantierelor unde ne-au 
dus anii de studii, și toate 
celelalte sarcini ulterioare. 
Zilele mele, zilele noastre s-au 
interferat continuu cu imagi
nea vie, convingătoare a for
ței generatoare de energii, pe 
care o reprezintă pretutin
deni cuvîntul partidului.

MIHAI NEGULESCU

La înălțimea

timpului

Cu izvoare adinei venite 
spre noi de cîteva zeci și sute 
de ani, chipul de azi al țării 
ne seamănă nouă, fiilor săi. în 
panteonu-i de Sarmisegetuze 
întîlnim nume și simboluri 
unice. Meșteri Manole fără 
număr au împodobit fruntea 
înaltă a patriei cu frumuseți 
noi și durabile fără să-și mai 
zidească ființa iubită. Bicaz, 
Argeș, Galați, Porțile de Fier 
și multe alte cetăți ale indus
triei, pămînturile azi mai ge
neroase, o știință și cultură 
înfloritoare au devenit sim
boluri ale mîndriei noastre. 
Timpul pe care azi Partidul 
Comunist Român ni l-a făcut 
prieten, un timp favorabil 
nouă, ne cheamă la exigență 
și muncă. Acest timp ne-a dat 
tuturor demnitatea. Sîntem 
mîndri de acest timp contem
poran nouă. Să fim așadar 
demni de el.

VASILE REBREANU

încredere

Datorită climatului material, 
politic și spiritual propice al 
socialismului, în acești ani, ca 
în toate domeniile vieții, s-a 
afirmat o întreagă pleiadă de 
noi scriitori, tineri și foarte 
tineri, talente care prin scrie
rile lor sporesc încrederea în 
vitalitatea literaturii române, 
contemporane.

Ințelegîndu-și înalta menire 
ce o au ca fii ai acestei epoci 
glorioase din istoria țării, ti

Promovarea în știință în
cepe — într-un anumit sens, 
hotărîtor — încă de pe băn
cile institutelor de învățămînt 
superior. Grija neobosită a 
partidului pentru dezvoltarea 
necontenită a științei în țara 
noastră și-a pus din plin pe
cetea și asupra acestei etape 
decisive în formarea tinerilor 
oameni de știință care este 
pregătirea lor în învățămîntul 
superior. Nu este vorba aici 
numai de bogata experiență 
în munca de predare propriu- 
zisă pe care o posedă cadrele 
vîrstnice ci și — mai cu sea
mă — de însușirea, sau mai 
bine zis debutul însușirii sti
lului lor de muncă. îndruma
rea activității științifice a stu
denților, începînd încă din pri
mii ani de studiu, reprezintă 
o contribuție de preț atît în 
educația lor științifică, cît și 
în promovarea talentelor reale 
încă din perioada celor mai 
fragede manifestări.

Fără îndoială, de pe bănci- 

nerii, cei mai buni dintre ei, 
au făcut nu o dată dovada ta
lentului lor civic. Piatra de în
cercare a talentului a fost toc
mai răspunsul inspirat la im
pulsurile vieții. Stetea de nou, 
specifică tinereții, dorința de 
afirmare, îndrăzneala creatoa
re, favorizate de experiența 
cîștigată în cele două decenii 
de literatură, dau literaturii 
tinerilor o vigoare pe drept 
cuvînt remarcată. Fenomenul 
acesta de împrospătare nu nu
mai a forțelor literare ci și a 
universului de imagini ale vie
ții are loc în condițiile unei 
osmoze spirituale a tuturor 
generațiilor de scriitori. Con
lucrarea aceasta între genera
ții, ucenicia tinerilor în am
bianța înțelegătoare a înain
tașilor, schimbul reciproc de 
experiență literară, fapte in
trate în tradiția literelor ro
mânești cunosc în zilele noas
tre o nouă strălucire, datorată 
spiritului în care partidul nos
tru abordează și rezolvă pro
blema schimbului dintre gene
rații.

Important este ca în per
spectivă activitatea creatoare 
a tinerilor să se desfășoare 
sub semnul acelor prețioase 
îndrumări cuprinse în apre
cierea dată de conducerea par
tidului nostru tinerilor crea
tori la Congresul al VUI-lea 
al Uniunii Tineretului Comu
nist prin cuvîntarea rostită de 
secretarul general al Comite
tului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

„Urmînd exemplul persona
lităților proeminente din isto
ria literaturii și artei româ
nești, muncind neobosit pen
tru perfecționarea măiestriei 
lor artistice, tinerii scriitori și 
artiști trebuie să considere ca 
o înaltă îndatorire patriotică 
de a făuri opere care să expri
me idealurile și aspirațiile în
tregului nostru popor. In via
ța și munca poporului, în în
țelepciunea și sensibilitatea 
sa, în marile lui calități, în 
străvechea sa artă, ei vor găsi 
izvorul nesecat al unor lucrări 
de înaltă valoare artistică și 
educativă, care să contribuie 
la ridicarea spirituală a po
porului, să îmbogățească pa
trimoniul culturii naționale“.

A urma acest îndemn izvo- 
rît dintr-o nețărmurită dra
goste și grijă față de desti
nele generației tinere de 
creatori înseamnă a găsi ve
riga principală a dezvoltării 
aptitudinilor lor. In aceas
ta și stă acea înțelepciune 
proprie activității partidului 
nostru, înțelepciune care ne 
călăuzește căutările și dă un 
sens matur năzuinței noastre, 
a celor tineri, de a ne croi un 
drum, de a aduce acele în
noiri care să ne asigure un loc 
propriu în contextul actual li
terar.

NICOLAE STOIAN

înflorirea

gîndului

Partidul și statul nostru a- 
sigură generațiilor tinere nu 
numai condițiile materiale și 
spirituale pentru dezvoltarea 
lor multilaterală, pentru o 
înaltă și rodnică activitate 
creatoare — ci și acel climat 
necesar înfloririi gîndului și 
faptei, demnității și năzuințe
lor celor mai nobile. Acest 
climat înseamnă socialism, pa
ce, înțelegere cu toate po
poarele. Tineretul nostru a în- 
tîmpinat cu profundă emoție 
și mîndrie legitimă, ca pe-o 
expresie a politicii active, în 
slujba cauzei păcii, rezoluția 
pe care țara noastră a pro- 
pus-o la Organizația Națiuni
lor Unite privind promovarea

Ie institutelor de învățămînt 
superior încep să se manifeste 
valorile reale. La nivelul unei 
înalte exigențe față de noi în
șine, ca și față de cei pe care-i 
formăm, exigență cu care 
partidul ne-a deprins astfel 
încît să devină parte inte
grantă a personalității noastre, 
sînt selecționate viitoarele 
cadre de cercetători. Putem, 
de aceea, afirma că zecile și 
zecile de mii de lucrări știin
țifice care au contribuit la re
zolvarea multor probleme le
gate de dezvoltarea impetuoa
să a economiei noastre socia
liste, nenumăratele nume de 
tineri care figurează — alături 
de cele ale unor savanți de 
reputație mondială — pe co
pertile unor lucrări valoroase, 
astfel de manifestări semnifi
cative în ce privește condițiile 
fără precedent puse de partid 
la baza dezvoltării științei în 
țara noastră, își au primele în
ceputuri în anii de studenție.

Generația de tineri cercetă
tori crescută de către partid 
a pus și bazele unor noi tra
diții în știința românească. 
Sub îndrumarea unor oameni 
de știință avînd la activul lor 
zeci de ani de experiență în 

în rîndurile tineretului din 
întreaga lume a idealurilor de 
pace, înțelegere între popoare. 
Votată în unanimitate, această 
rezoluție a trezit un viu inte
res pretutindeni, venind în în
tâmpinare dorinței de pace a 
umanității. Este o mîndrie 
pentru fiecare tînăr cetățean 
al patriei socialiste că statul 
nostru a atras atenția întregii 
lumi asupra necesității impe
rioase de a educa generațiile 
tinere în spiritul idealurilor 
nobile ale contemporaneității. 
Ca tînăr scriitor, care am ur
mărit efortul constructiv al 
oamenilor muncii pe vastele 
șantiere ale socialismului, sînt 
mîndru că Partidul Comunist 
Român și statul nostru au con
tribuit la realizarea unei at
mosfere de încredere în viitor, 
în posibilitatea creării unei 
lumi a păcii, din care să dis
pară spectrul războiului, al 
distrugerii. Sînt mîndru că 
idealurile pentru care luptăm 
sub conducerea partidului no
stru drag, a cărui glorioasă a- 
niversare o sărbătorim în a- 
ceste zile, triumfă.

NICOLAE ȚIC

Demnitate
și frumusețe

E o memorie-n lucruri, ca 
în inscripții: treci tînăr de-a 
lungul cîmpiilor, simți grîul 
cum crește și parcă un stol de 
aripi în sus se desfășoară al
bastre, se aude pămîntul pe 
infinite canale în sus, crește 
tubul de orgă al griului și 
cîntă. Sînt lucruri aici în cîm
pie care își cer de pe inimi 
ecoul. E o rezonanță • aici, 
pînă la Dunăre. Sînt sate aici 
care într-o lucire de viață și 
inspirație nouă își îndreaptă 
frumoșii stîlpi ciopliți în ste
jari și în frasini, cerdacurile 
largi și primitoare, mereu. Oa
menii spunînd „bună ziua“ 
înseninează văzduhul, spun 
„bună dimineața“ și trezesc 
ciocîrliile-n cîmpuri și săge
tează spre slavă. Se ară aici și 
se însămînțează un pămînt de 
legendă frumos și bărbat în 
istorie. Un relief în schimbare 
de peisaj policromă, căruia 1 
se adaugă însuflețitoare, vred

nicia însăși a omului. Așezat 
în cîmpii, psihologia sa are 
ceva din infinitul și dimensiu
nea istoriei. Nu-și cruță efor
tul. Pămîntul e bun și bogat, 
așezat pe rodul fertil al so
cialismului, gîndit cu neîntre
ruptă migală și vocație amplă 
aici de un întreg popor hotă- 
rîndu-și el însuși destinul, 
avînd steag de înțelepciune 
și clarviziune hotărîtoare. 
Partidul Comunist Român. în
semnul profund al prefaceri
lor înnoitoare este prezent azi 
pretutindeni, o țară întreagă 
se descoperă înfloritoare pe 
sine și își continuă saltul spre 
civilizație. Satele își îndreaptă 
statura ; le cunosc din amin
tirea părinților, gîrbovite, a- 
plecate ca niște bătrîni, retră- 
gîndu-se parcă în liniște, prin
tre copaci, le cunosc azi cu 
ochii și inima, drepte : într-o 
demnitate a lor și frumusețe 
asupra cărora simți proiectată 
însăși demnitatea și frumuse
țea noastră, contemporane.

Sînt casele acelea cu fața la 
soare care știu să-și primească 
oaspeții generos, cu pîine și 
sare. Zidite în anii noștri ai 
socialismului și gustînd stră
lucirea lor nesecată. Ceea ce, 
într-o țară în drum spre pro
priul ei viitor, înainte, nu 
poate fi decît un sentiment 
de mîndrie continuu și de în
suflețită încredere în viitorul 
ei.

A. I. ZAINESCU

activitatea de cercetare și 
care-și trăiesc în anii noștri o 
nouă tinerețe vechile școli 
științifice au fost dezvoltate, 
altele noi au fost create, un 
nou spirit de emulație a cu
prins pe cercetători. S-a adîn- 
cit și multiplicat și prezența 
științei noastre peste hotare, 
aducînd o contribuție origina
lă la tezaurul științific mon
dial.

Intîmpinăm marile noastre 
sărbători nu numai făcînd un 
succint bilanț al drumului 
străbătut, ci — mai cu seamă 
— cu ochii spre viitor. Cinstim 
cea de a 45-a aniversare a 
creării Partidului Comunist 
Român sub semnul perfecțio
nării activității noastre în toa
te domeniile, ridicînd munca 
noastră la nivelul sarcinilor 
de răspundere care ne revin.

In Directivele celui de al 
IX-lea Congres al partidului 
este prevăzută o mărire apre
ciabilă a numărului persona
lului ocupat în activitatea 
științifică. Peste 30 000 de per- 
sone își vor duce activitatea 
în diferitele ramuri științifice 
în viitorul apropiat. Un nou și 
puternic detașament de cerce
tători tineri vor părăsi, treptat, 
băncile facultăților și se vor 
integra în efortul colectiv al 
creației științifice. Lor le revin 
îndatoriri și răspunderi mari 
față de viitorul științei româ
nești. Căci forța de seamă 
pe care o reprezintă tine
retul în știință rezidă — 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — în faptul 
că „alături de experiența bo
gată și competența oamenilor 
de știință mai în vîrstă, el 
aduce elanul și cutezanța, in
dispensabile marilor investi
gații de cunoaștere științifică 
a naturii șt societății, progre
sului științelor moderne". '

Rectificatorul Gh. Drăgan, din secția sculerle a Uzinelor „Trac
torul'1 -Brașov este evidențiat, lună de lună, pentru succesele 

sale tn producție
Foto : O. PLEGAN

Bucurii aduse-n prag,
De partidul nostru drag

Folclorul a fost întotdeauna produs de mase și reflectînd 
năzuințele acestora. In el și-au găsit expresia cele mai sem
nificative evenimente ale istoriei naționale, cele mai carac
teristice sentimente ale poporului român, doinele și baladele 
populare. S-au făcut pronosticuri asupra morții folclorului, 
asupra dispariției artei populare. Folclorul dovedește însă 
practic o longevitate care dezminte pe prezicători. Marile 
evenimente istorice ale ultimilor douăzeci da ani, revoluția 
care a schimbat așezările sociale, acțiunea conducătoare a 
Partidului sînt pe larg cuprinse tn folclorul nostru nou.

Frunzuliță sălcioară 
Inimioară, inimioară 
Dacă mi-ai putea zbura 
Te-aș trimite n-aș mai sta 
Peste tot în țara mea ; 
Frunzuliță bob negară 
Inimioară, inimioară 
Pentru tot ce-i nou în țară 
De la vîrful bradului 
La albastrul valului 
Pentru traiul omului 
Mulțumim partidului.

★

Frunză verde măr crețesc 
Cînt mereu să mulțumesc 
Pe lumina zilelor, 
Pe foile cărților 
Și pe cîntul graiului 
Dragului partidului ;
Pentru viața luminoasă, 
Pentru binele din casă, 
Pentru cîntecele mele 
Culese din floricele.

★

Munților, cărunților 
Veți lăsa, iubiților 
Pe Saveta lui Țîmpău 
De sub muntele Rarău 
Să grăiască lumii iară 
Despre noi și-n astă vară, 
Bate vîntu-n cetină 
Frunza-n taină clatină, 
Că eu greu am petrecut 
Cu viața ce-a trecut. 
Dar veni la noi un soare 
Ca și crinu’ cînd e-n floare, 
A venit bunul partid 
Și pe noi ne-a sprijinit 
Și ne-a-nvățat să trăim. 
Țara noastră s-o-noim.

*

Someșul vine din munte 
Izvorînd din lacrimi multe 
Di la moții cu ciubăre 
Ce umblau prin țară-a cere. 
Astăzi glasul moțului 
Și lumina Clujului 
Mulțumesc Partidului.

★

Bolta cîtu-i de senină 
Nu-i faină c-a mea grădină 
Ceru-i cu stelele lui 
Grădina mea-i cu gutui 
Cu orașe însorite 
Și mări de grîne-aurite, 
Cu trandafiri parfumați, 
Prietenie-ntre fîrtați. 
Grădinaru-i gospodar. 
Brațe de mărgăritar, 
Stăpîn în a sa grădină 
Pe muncă și pe odihnă 
Poamele sînt ale lui 
Nu ca ieri a trîntorului. 
Inimioară, inimioară 
Bucură-te surioară 
Că cel August 23 
Ne-a scăpat de anii grei 
Și de trintori și mișei.
Din grădină-pîngărită 
Țara-i azi floare-nflorită. 
Inimioară, inimioară, 
Fii veselă surioară 
Că pe drumul însorit 
Avem un cîrmaci Iubit.
La marea aniversare 
Tot omul cu mic cu mare

Ștafeta comtmiată
„Cupa

Mîine la ora 10,36 se va da 
startul în probele ștafetei 
combinate „Cupa 8 Mai“, com
petiție organizată de revista 
„Sport și tehnică“ în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări a 
partidului.

In cadrul ștafetei se vor dis-

Din Slghet și pîn-la mare 
S-aducem salut fierbinte 
Scumpului nostru părinte.

★

Spune mîndră doină, spune, 
C-am fost necăjit pe lume, 
Că mi-o fost traiul de cîine, 
N-aveam rufă, n-aveam pîine, 
Nici o buleandră pe mine. 
Casa pe stîlp priponită 
Și nevasta betejită 
Copchiii disculți și goi 
Și o droaie de nevoi. 
Da o vinit mări, vinit, 
Un flăcău chipeș, vestit 
Și un vînt mare-a stirnit, 
Munții-nalți i-o clătinat, 
Munții negri de păcat 
Și pe domni s-o dărîmat, 
Răul tot I-o retezat 
Să nu mai ridice capul 
Cîtu-i lumea și veleatul. 
Și flăcăul ne-o adus 
Scumpă zi de August 
Zi de viață și cu gust 
Și-a deschis zare senină 
Către viață de lumină 
Ne-a dat putere și spor 
Să ne înfrățim pe-ogor. 
Pîine albă avem pe masă 
Mi-i nevasta sănătoasă 
Și copchiii-s sănătoși, 
Ca zorile de frumoși.
Și mulțumim flăcăului 
Dragului, Partidului.

★

Argeșule, rîu cu fală, 
Vom ’nălța hidrocentrală 
Și dălbinele-ți senine 
Le-om petrece prin turbine 
Ca să ne aducă-n sat 
Lumină și trai bogat, 
Să ne rostuiască-n case 
Zile și mai luminoase, 
Munca mai cu spor să fie 
La noi în gospodărie, 
Rodul mai îmbelșugat 
In cîmpia fără hat. 
Argeșule, rîu de munte, 
Tnsoțit-ai veacuri multe 
Și-apucat-ai vremuri grele 
Peste dealuri și vîlcele 
Dar acum partidul nostru 
Ți-a schimbat în bine rostu’ 
Și-o să spui pe unde line 
Despre zilele senine 
Că s-o înălța cu fală 
încă o hidrocentrală 
Peste creste să vestească 
Minunea muncitorească 
Și să ducă peste grui 
Cuvîntul partidului.

★»
Frunzuliță de trifoi 
Mîndre-s horele la noi 
Adun rouă zorilor 
Florile iubirilor ;
Adună floarea-nflorită 
Tinerețea fericită.
Zi-i măi, lăutare, zi-i 
Și-om juca, și-om chiui 
Că ni-i drag azi a munci: 
Și ni-i drag de a trăi. 
Zi-i măi, frate lăutare 
Că-n țară e zi cu soare 
Și-avem bucurie mare ; 
Bucurie-adusă-n prag, 
De partidul nostru drag.

St Mai“
pută întreceri la parașutism 
(aeroportul Băneasa), motoci- 
clism (Șoseaua Nordului), ca
iac (lacul Herăstrău) cros și 
tir (Stadionul Tineretului).

La ștafetă, participă maeș
tri și maeștri emeriți, cam
pioni olimpici și republicani.



Manifestări consacrate
a partidului

în întreaga țară au conti
nuat să se desfășoare însufle
țite manifestări consacrate ce
lei de-a 45-a aniversări a par
tidului.

★
La adunarea festivă, care a 

avut loc vineri după-amiază în 
sala Teatrului Național din 
Craiova, a vorbit despre lupta 
glorioasă a partidului pentru 
făurirea noii orînduiri, pentru 
construirea socialismului în 
patria noastră Ion Stănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R. în 
sala Casei de cultură a sindi
catelor din Bacău a vorbit 
Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Bacău 
al P.C.R. Cei aproape 1 000 de 
petroliști, metalurgiști, con
structori de mașini și alți oa
meni ai muncii din Ploiești au 
ascultat expunerea făcută de 
Dumitru Balalia, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Plo
iești al P.C.R.

La Teatrul Național din Cluj 
a avut loc adunarea activului 
de partid din oraș și regiune. 
Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Cluj. 
La adunarea cu activul de par
tid, care a avut loc în sala „Ci- 
prian Porumbescu din Sucea
va, a făcut o expunere Vasile 
Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Su
ceava.

în sala sporturilor din Con
stanța, în fața a peste 2 000 de 
activiști, a vorbit Constantin 
Mîndreanu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului regional Do- 
brogea al P.C.R. La termocen
trala Luduș-ternut, sute de 
constructori, montori și insta
latori au luat parte la o adu
nare festivă la care a vorbit

Nicolae Vereș, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Mureș-Autonomă Maghiară. La 
adunarea din sala Ministerului 
Economiei Forestiere din Ca
pitală cu activul de partid a 
vorbit despre semnificația ma
rii sărbători Ion Iosefide, se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R.

La Teatrul de Stat din Bra
șov a avut loc o adunare a 
cadrelor didactice. A luat cu- 
vîntul Ioan Voina, membru su-

Muzeul de istorie a Par
tidului Comunist, a mișcă
rii revoluționare și demo
cratice din România este 
deschis pentru public după 
următorul program :

Duminică — 8—20 ; 
Marți — 10—14 ; 16—20 ; 
Miercuri 16—20 ; Joi — 
10—14 ; 16—20 ; Vineri — 
16—20 ; Sîmbătă — 10—14.

Lucrări muzicale

pleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Brașov al P.C.R. O adu
nare asemănătoare a avut loc 
la Institutul pedagogic din O- 
radea, unde a vorbit Dumitru 
Păulescu, secretar al Comite
tului regional Crișana al P.C.R.

Adunările au fost urmate de 
bogate programe artistice.

★
în sala Teatrului C.C.S. din 

Capitală a avut loc un specta
col muzical coregrafic, organi
zat de Consiliul local al sindi
catelor și de Comitetul de cul
tură și artă al orașului Bucu
rești în cinstea fruntașilor și 
evidențiaților în întrecerea so
cialistă din întreprinderile 
bucureștene. Și-au dat con
cursul unele din cele mai bune 
formații artistice de amatori 
din Capitală, La Iași, aproape 
350 formații artistice de ama
tori, cuprinzînd peste 8 000 de 
interpreți din întreaga regiu
ne și-au disputat întîietatea în 
cadrul unui concurs artistic. 
Timp de zece zile Teatrul de 
Stat din Bîrlad — „Victor Ion

Popa“ — prezintă piese de au
tori români printre care: „Răs- 
pîntia cea mare" de V. I. Popa, 
„Dezertorul“ de M. Sorbul, 
„Noaptea e un sfetnic bun“ de 
Al. Mirodan și un recital de 
poezii românești dedicate par
tidului. Casa raională de cul
tură din Deva a pregătit un 
montaj literar-muzical „Inima 
cîntă“. Filarmonica de stat 
„Moldova“ din aceeași loca
litate a prezentat vineri seara 
Oratoriul „Grivița Roșie“ pen
tru cor, soliști și orchestră de 
Constantin Palade.

Sala sporturilor din Con
stanța a găzduit un spectacol 
festiv al pionierilor și elevilor 
din localitate.

★

La Casa Scriitorilor din Ca
pitală a avut loc vineri o 
seară de poezie contemporană 
românească. După cuvîntul de 
deschidere rostit de acad. Za- 
haria Stancu, președintele U- 
niunii Scriitorilor, criticul lite
rar Aurel Martin a vorbit des
pre creațiile poeților noștri în
chinate partidului. Au citit din 
versurile lor Victor Eftimiu, 
Alexandru Philippide, Eugen 
Jebeleanu, Camil Baltazar, 
Franz Johannes Bulhardt, Mi
hail Cruceanu, Geo Dumitres
cu, Mihai Gavril, Ion Gheor
ghe, Majtenyi Erik, Adrian 
Maniu, Gelu Naum, Adrian 
Păunescu, Veronica Porumba- 
cu, Nichita Stănescu, Niculae 
Stoian și Victor Tulbure.

★
La Cluj a avut loc un sim

pozion cu tema „45 de ani de 
luptă și realizări sub stindar
dul glorios al P.C.R.“. Au vor
bit acad. Raluca Ripan, preșe
dintele filialei din Cluj a Aca
demiei și prof. univ. Ștefan 
Pascu, membru corespondent 
al Academiei, după care or
chestra de muzică populară a 
Palatului culturii a susținut un 
spectacol intitulat „Pe plaiuri 
someșene“. La Timișoara a 
fost organizat, printre alte 
manifestări, simpozionul cu 
tema „Pagini din istoria P.C.R. 
oglindite în literatura noastră 
contemporană“.

(Agerpres)

închinate

aniversării
partidului

în„Șantierul muzical" este 
plină efervescență creatoare. 
Alături de scriitori, plasticieni, 
cineaști, compozitorii noștri au 
închinat cete mai remarcabile 
dintre lucrările zămislite în 
lunile din urmă, aniversării a 
45 de ani de existență a Parti
dului.

Numeroase sînt lucrările 
care vor purta această dedica
ție, vor contura intr-un viitor 
apropiat auditorilor sălilor de 
concerte sau spectatorilor tea
trelor muzicale, universuri so
nore închinate entuziastei ani
versări a 45 de ani de luptă a 
Partidului Comuniștilor din 
România.

O succintă trecere în revis
tă a „șantierului componistic“ 
închinat aniversării relevă 
înainte de toate diversitatea 
genurilor și formelor abordate. 
De la „Uvertura festivă" a tî- 
nărului compozitor Gh. Costi- 
nescu pînă la baletul pe care 
maestrul emerit al artei Zeno 
Vancea îl scrie pentru spec
tacolul Ansamblului de cîntece 
și dansuri din Tîrgu Mureș, 
lista lucrărilor dedicate ani
versării cuprinde zeci de lu-

Șantier 
de creație

crări printre care am remarca 
poemul vocal simfonic „Zbu
rătorul de larg“ și orato
riul pe versuri populare 
„Soarele și Moartea“ de Gh. 
Dumitrescu, Concertul pentru 
orchestră de Alfred Mendel- 
sohn, piesa simfonică „Laude“ 
a lui Aurel Stroe, Simfonia a 
Il-a de Doru Popovici, orato
riul lui Ovidiu Varga „Bună 
dimineața, primăvară", opera 
lui Tudor Jarda „Dreptul la 
viață“, Variațiunile cinemato
grafice ale lui Dumitru Capo- 
ianu, cantata „Comunistul" 
a lui Andrei Porfetye, ci
clul de lieduri 
de
lui Wilhelm Berger, Poemul 
lui Liviu Comes, Cîntecele din 
lupta partidului ale lui Cornel 
Țăranu, cea de-a doua canta
tă a compozitorului clujean 
Emil Simion, suita de cîntece 
de masă pe care mulți dintre 
cei mai cunoscuți compozitori 
le-au închinat acestui eveni
ment.

Interesantă se anunță și 
cantata pe care o scrie Ștefan 
Mangoianu pe versuri de Șt. 
Iureș — opus ce Vrea să fie — 
după mărturisirea compozito
rului — cea mai importantă 
dintre lucrările înscrise pînă 
în prezent 
creație.

Lucrarea
— simbol
constructiv, concepută pentru 
orchestră simfonică și un cor 
mixt — încearcă să îmbine în 
scriitură un simfonism evoluat 
cu un înalt grad de accesibi
litate.

O apropiată „confruntare" în 
sălile de concert va da, desi
gur, cititorilor noștri contururi 
mai palpabile asupra suitei de 
lucrări pe care compozitorii 
noștri le-au închinat glorioa
sei aniversări.

pe versuri
poeți contemporani al

în agenda sa de

intitulată „Casa" 
al uriașului ritm

î. 8.

Deschiderea expoziției retrospective
de artă plastică

în cadrul manifestărilor cu 
care poporul nostru cinstește 
aniversarea a 45 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist Român, vineri la amiază 
s-a deschis la Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste Ro
mânia o expoziție retrospec
tivă de artă plastică.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici.

Participanții — artiști plas
tici, scriitori, alți oameni de 
artă, academicieni, un nume
ros public — au vizitat apoi 
expoziția care cuprinde peste 
200 de lucrări realizate între

anii 1921-1966. 
în expoziție picturi, 
și lucrări de grafică 
de Luchian, Băncilă, 
Ștefan Dimitrescu, 
Iser, Ressu, Jiquidl, 
Bunescu, Lucian Grigorescu, 
Henry Catargi, Corneliu Ba
ba, Alexandru Ciucurencu, 
M.’ H. Maxy, Boris Caragea, 
Ion Irimescu, Ion Vlasiu, Flo- 
rica Cordescu, J. Perahim, 
V. Dobrian, Ion Pacea, Ion 
Gheorghiu, Brăduț Covaliu și 
de alți numeroși artiști afir
mați cu vigoare în anii con
struirii socialismului.

Pot fi văzute 
sculpturi 
semnate 
Tonitza, 

Șirato, 
Marius

«

Com- 
htrtie, 

celuloză și libre artiiiciale 
de la Brăila

Vedere exterioară a 
plexului industrial de

Foto: N. STELORIAN

Cu prilejul zilei
eliberării

Cehoslovaciei
în sala Palatului de cultură 

din orașul Pitești a avut loc, 
vineri după-amiază, o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
21-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei. Cu acest prilej, 
Gheorghe Stănculescu, redac- 
tor-șef al ziarului „Secera și 
ciocanul“, a evocat marile 
prefaceri înfăptuite de poporul 
frate cehoslovac în opera de 
construire a socialismului.

A luat apoi cuvîntul dr. Ka- 
rel Komarek, consilier al am
basadei Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București.

în încheiere, formații ale 
artiștilor amatori din orașul 
Pitești au prezentat un frumos 
program artistic.

★
asemănătoare a 
clubul muncito- 
de utilaj greu 

„jLxvgxcowx Braila. Au
luat cuvîntul ing. Gh. Mun- 
teanu, directorul tehnic al uzi
nei și Jindrich Janis, consilier 
al ambasadei R. S. Ceho
slovace la București.

«
adunare 
loc și la
Uzinei

O 
avut 
rilor 
.Progresul“ din

În întâmpinarea Zilei Independenței ^CfMFIU/lTOGRAFE
___________________ —■ -r* MA HAIDUCII — cinemascop —și a Zilei Victoriei

• ORADEA. — Apropierea 
sărbătoririi Zilei Independen
ței și a Zilei Victoriei, prileju
iește variate manifestări în 
regiunea Crișana. Vineri, la 
uzinele „înfrățirea“ și la clu
bul „Constructorul“ din Ora
dea au avut loc simpozioane 
la care au luat cuvîntul ofițeri 
superiori, profesori, activiști 
de partid și de stat. Au fost 
prezentate expuneri despre 
importanța acestor evenimen
te în istoria poporului nostru.

superiori ai 
armate au

Tot vineri, ofițeri 
Forțelor noastre 
vorbit tinerilor muncitori și 
elevi, în cadrul unor întîlniri, 
despre paginile glorioase în
scrise de ostașii 
lupta împotriva 
hitleriste, pentru 
patriei.

români în 
Germaniei 
eliberarea

Foto-• CONSTANȚA.
grafii și alte documente înfă- 
țișînd aspecte din trecutul de 
luptă al ostașilor români, por

trete de militari căzuțl pe 
cîmpul de luptă, drapelele de 
luptă ale unor unități și altele 
sînt expuse în secția, recent 
înființată la Constanța, de Mu
zeul militar central. în aceste 
zile, care preced sărbătorirea 
de către poporul nostru a Zi
lei Independenței și a Zilei 
Victoriei, numeroși oameni ai 
muncii vizitează cu interes 
exponatele prezentate aici.

(Agerpres)

Un nou obiectiv industrial
extremitatea orașului Pi
pe șoseaua București, a 

construcția unui im- 
obiectiv al industriei 
constructoare de ma- 
Fabrica de micro-mo-

La 
tești, 
început 
portant 
noastre 
șini — 
toare electrice. Noua unitate a 
industriei argeșene va produ
ce micro-motoare electrice 
monofazate și universale des
tinate echipării motopompe- 
lor, mașinilor de spălat, mași
nilor de găurit etc. în a doua 
etapă de construcție, aici se va 
înălța și o hală în care se vor 
fabrica motoare electrice tri
fazate asincrone de uz general 
cu carcasă și scuturi de alu
miniu de puteri pînă la 7,5 
kW.

Tehnologiile de fabricație și 
utilajele de bază pentru aceas
tă unitate, care vor fi livrate 
de către întreprinderi specia
lizate, vor crea posibilitatea 
realizării de produse cu indici 
calitativi corespunzători ac
tualului nivel al tehnicii mon
diale.

Pentru a reduce durata de

execuție, proiectanții și spe
cialiștii Institutului de con
strucții și proiectări—Bucu
rești au prevăzut executarea 
construcției numai din prefa
bricate și ferme metalice. Rea
lizarea acestui obiectiv a fost 
încredințată întreprinderii de 
construcție și montaje Brașov, 
care a și început turnarea 
structurii de rezistență a sec
ției micromotoare, întinsă pe 
aproape un hectar.

(Agerpres)

Informații
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Iacob Ionașcu a 
fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Liban.

★
Vineri după-amiază, amba

sadorul R. D. Germane la 
București, Ewald Moldt, a 
oferit un cocteil în cinstea 
delegației Academiei germane 
de științe, condusă de prof. 
dr. Gunther Runăcker, secre
tar general al Academiei, care 
face o vizită în țara noastră.

Au participat acad. Șerban 
Țițeica șl Remus Răduleț, vi
cepreședinți ai Academiei, 
Dumitru Dumitrescu, secretar 
general al 
de știință.

Primul
accelerator 

liniar de electroni

HAIDUCII — cinemascop — 
CABINETUL DE STAMPE 

rulează la Patria (orele_9,15; 
11,30: 13,45; 16,30), 
rești (orele 9,15; 
13,45; 16,30; 18,45; 21) în 
completare VÎRSTA, Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30i 
16; 18,30; 21) Grivița (orele 
9,45; 12; 14.15; 16,30;
18.45; 21)

PROCESUL ALB — cinema
scop —

rulează Ia Republica (orele 
10,15; 15; 18,30; 21). Stadio
nul Dinamo orele 20.

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la Central (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.15).

INSPECTORUL — în com- 
pletare SCOARȚE POPULARE 

rulează lu Capitol torele
10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45), grădină ora 20, Fero
viar (orele 9,30; 11,45; 14|
16,15; 18,30; 20,45).

Bucu
ri.30;

GENUNCHI MA ÎNTORCÎN
LA TINE 

rulează la Luceafărul 
8,30; 11; 13.30; 16;
21)

HAI, FRANȚA 
rulează la Aurora 
8,30; 11, 13,30; 16:
21) tn completare S 
TUL ........
mura
13.45:

plînGe PETER 
rulează la Victoria (orela 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30), 
Volga (orele.9,45, 12; 14,15;

în com- 
CARE

(orele
13,30;

Cercetătorii Institutului de 
fizică atomică întîmpină cea 
de a 45-a aniversare a Parti
dului cu o importantă reali
zare științifică — intrarea în 
probe de funcționare a primu
lui accelerator liniar de elec
troni din țară.

Această instalație concepută 
și realizată în întregime în in
stitut este rodul cercetărilor și 
studiilor îndelungate efectuate 
de colectivul laboratorului de 
acceleratori liniari.

Acceleratorul are capacita
tea de a furniza electroni (ra
diații beta obținute pe cale 
artificială) cu o energie pînă 
la 3,5 Mega electroni volți și 
o intensitate foarte mare a ra
diației, comparabilă cu a uno
ra din cele mai puternice sur
se de izotopi radioactivi. Prin
cipiul de funcționare a acce
leratorului liniar de electroni 
realizat de cercetătorii noștri 
este cel al interacțiunii din
tre un cîmp electromagnetic 
foarte intens și electroni. 
Principiul de accelerare folo
sit permite, prin adăugarea de 
noi secțiuni, o extindere prac
tic nelimitată a energiei par
ticulelor, fapt care prezintă o 
deosebită importanță pentru 
dezvoltarea în continuare a 
cercetărilor de fizică nucle
ară.

Construirea acestei instalații 
dă posibilitate colectivului In
stitutului de fizică atomică să 
lărgească tematica de cerce
tare în domeniul chimiei sub 
radiații (adică a studierii reac
țiilor chimice care au loc în 
cîmpuri intense, de radiații). 
Vor putea fi efectuate unele 
cercetări privind aspecte noi 
ale reacțiilor chimice de inte
res științific atît pentru cerce
tarea fundamentală cît și pen
tru cea aplicativă. Dintre ace
stea fac parte studierea și pu
nerea la punct a tehnologiilor 
necesare obținerii de noi po
limeri. De asemenea, la poli
merii care se produc în pre
zent se pot aduce îmbunătă
țiri în domeniul purității și 
al altor însușiri.

(Agerpres)
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(orele 
18,30; 

SECRE- 
TRECÜ+üLUl . Fla- 
(orele 9,15; li.30;

16. 18,15. 20.30).
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16,30; 18,45; 21) 
pletore ORAȘUL 
IUBEȘTE.

FATA LUI BUBE
rulează la Lumina
9,15; 11,30; 13,45; 16; 
21) la ora 18,30 rulează DU
MINECĂ LA ORA 6.
MAI FRUMOASA În

(orele 
18,30;

CEA 
completare AMINTIRI CON
TEMPORANE

rulează la Union (orele 
15.30; 18; 20 30).

WINNETOU seria ÎI, îh com
pletare ȘTIINȚA ȘI TEH
NICA NR. 7

rulează la
11,30; 13,45;
— program

10); :

Academiei, oameni

(Agerpres)
I

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

îi este devotat pînă la

★
de cineaști români 
Mihnea Gheorghiu, 

Comitetului

(Agerpres)

Invitație la Lacul Roșu

k.

PARTIDUL, INIMA ȚÂRII

Cel de-al IX-lea Congres a 
deschis perspective de dezvol
tare tuturor ramurilor econo
miei, creînd astfel cîmp de 
afirmare tuturor oamenilor cu 
dragoste de muncă, întregului 
popor.

împreună cu toți cei ce 
muncesc din patria noas
tră, tineretul poartă 
o fierbinte recunoștință parti
dului care i-a acordat întot
deauna și îi acordă o deo
sebită grijă și atenție. Tinerei 
generații i s-au deschis ori
zonturi la care generațiile an
terioare nu puteau visa. Par
tidul ne-a dăruit tot ce face 
tinerețea mai frumoasă, plină 
de bucurii. Energia creatoare, 
entuziasmul șl patriotismul ti
neretului își găsesc în planu
rile mărețe elaborate de partid 
un cîmp uriaș, posibilități ne
limitate de manifestare. Tine-

retul consideră lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului 
drept cea mai înaltă îndatorire 
a sa, deoarece în politica par
tidului vede reflectarea gîndu- 
rilor și aspirațiilor sale cele 
mai scumpe.

Pentru viața înflăcărată pe 
care o trăiește, pentru țelurile 
nobile spre care este călăuzit, 
pentru viitorul luminos, tine
retul nutrește o dragoste pro
fundă față de partid, îl ur
mează cu nestrămutată încre
dere, 
capăt, dăruindu-se cauzei par
tidului — cauza fericirii 
porului, înfloririi patriei 
cialiste.

Acum, la marea sărbătoare, 
la cea de a 45-a aniversare a 
creării partidului, din milioa
ne de piepturi tinere se înal
ță puternic cuvîntul de slavă 
și recunoștință închinat con
ducătorului încercat al po
porului — Partidul Comunist 
Român.

Delegația 
condusă de 
vicepreședinte al 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
care va participa la a XX-a 
ediție a Festivalului internațio
nal al filmului de la Cannes, a 
plecat vineri dimineața spre 
Franța.

Din delegație fac parte Dan 
Deșliu, redactor-șef la Studioul 
Cinematografic „București“, re
gizorul Mircea Mureșan, auto
rul filmului „Răscoala", cu care 
Cinematografia noastră va fi 
prezentă în această mare com
petiție, Gheorghe Ravaș, direc
torul rețelei cinematografice și 
difuzării filmelor, artiștii Ilinca 
Tomoroveanu și Ion Besolu.

Doina (orele 
! 16; 18.30; 21

pentru copii, 
ora 10); Popular (orele 
10,30; 16; 18,30: 20,45; în 
completare ZILELE SIGHI- 
SOARE!

ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 2 
ȘTIATÎ CĂ ?... DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURA ROMA
NEASCĂ, ACOLO UNDE 

! ÎNTÎLNESC RU- 
(Cinemascop) ROMĂ- 

NÎA PE MERIDIANELE LU
MII, CONSTRUIM. C-AȘA-I, 
JOCUL ÎN FĂGĂRAȘ

rulează la Timpuri No! 
(orele (0 21) în continuare. 

O CLASA NEOBIȘNUITA în 
completare VÎRSTA

rulează la Excelsior (orele 
10, 12.15: 16; 18.15: 20.30).

PARCAREA INTERZISĂ în 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI

rulează la 
16: 18.15;

ATENTATUL
rulează la
9; 11,30; 13.45;
21.15)

FINALA 
completare 
ÎN

Pe șantierul hidrocentralei Bacău 1
Constructorii de pe șantierul 

hidrocentralei Bacău 1, penul
tima din cele 13 de pe rîul 
Bistrița, au încheiat lucrările 
de montaj la cele două hidro- 
agregate de cîte 11,5 kilowați 
fiecare, cu 12 zile mai devre
me. în curînd se va termina și 
canalul de aducțiune care va 
purta apele Bistriței spre 
turbinele noii unități energe-

Durata montării celor două 
hidroagregate a fost de nu
mai 8 luni, față de 18-20 luni 
cît dura la primele hidrocen
trale din aval de Stejaru. 
Scurtarea termenelor se da
torește îndeosebi unor rațio
nalizări aplicate de montori.

(Agerpres)

Ultimele file din
capitolul însămînțărilor

La S. M. T. 
Satulung, raio
nul Șomcuta, în 
dimineața zilei 
de 3 mai anima
ția și febrilitatea 
nu mai semănau 
parcă cu cele 
specifice unei 
zile intense de 
lucru. Explicația: 
din cele 5 950

hectare pe care 
le-au avut plani
ficate pentru po
rumb, brigăzile 
S.M.T. realizase
ră pînă la data 
aceea aproape 
4 000.

Mai multe co
operative 
cole din 
Șomcuta

agri- 
raionul 
înche-

iaseră de cîteva 
zile capitolul în
sămînțărilor din 
primăvara acea
sta. Acum se e- 
fectuau mișcări 
de tractoare spre 
cîteva cooperati
ve rămase mai 
în urmă : Dum- 
brăvița, Săcălă- 
șeni, Lăpușel.

S.M.T. Satulung este una 
din cele mai mari unități din 
această parte a țării: 37 de 
brigăzi care lucrează pe tar
lalele a 70 de cooperative 
gricole.

— Dacă s-ar afla toti la 
loc, cel 140 de președinți 
ingineri ai cooperativelor 
gricole din raza noastră, mi-ar 
trebui cel puțin o oră numai

a-

un 
și 
a-

să dau mina cu toți — spunea 
în glumă inginerul șef Florian 
Dumitrescu.

Raza de activitate a S.M.T. 
se întinde pe două raioane i 
Șomcuta și Lăpuș și comunele 
din jurul orașului Baia Mare. 
O asemenea suprafață de teren 
prezintă dificultăți nu numai 
din cauza întinderii sale, ci și 
din cauza varietății tipurilor 
de sol; în raionul tăpuș se in-

tră cu tractorul pînă în zona 
muntoasă. Aceste condiții dife
rite de la un raion la altul tac 
ca nici rezultatele să nu fie a- 
celeași. In raionul Lăpuș, de 
pildă, abia în aceste zile însă- 
mîntările 
diu mai 
cesta se 
sură prin 
specifice.

In schimb, în raionul Șom- 
cuta însămîntările se apropie 
cu repeziciune de ultima lor 
etapă. Porumbul era sub brazdă 
în primele zile ale lunii mai 
în proporție de 92 la sută. 
Din cele 7 400 hectare însă- 
militate aproape jumătate fuse
seră realizate de țăranii coope
ratori, tineri și vîrstnici, cu 
atelajele proprietate obștească. 
S-au folosit paralel mijloacele 
mecanizate, atelajele pentru 
ca lucrările să se încadreze în 
timpul optim.

Mobilizarea tuturor forțelor 
— și în primul rînd a tineretu
lui — așa cum s-a întîmplat

au intrat intr-un sta- 
avansat, iar lucrul a- 
explică în mare mă- 

condițiile climatice

Reme- 
Mare, 

a adus

în comunele Lucăcești, 
tea Chioarului, Mireșu 
Buiu Mare și altele, 
după sine cele mai bune re
zultate. La rîndul lor, tinerii 
mecanizatori au prelungit de 
multe ori ziua ae lucru pînă 
către miezul nopții. Așa au 
procedat cei din brigada a 5-a 
de la Mireșul Mare, condusă 
de Ioan Moldovan, cei din bri
gada a 7-a de la Satulung, 
condusă de Vasile Se- 
beșten, sau cei din bri
gada de la Valea Vinului de 
sub conducerea utecistului Iosif 
Oleleu. Și nu numai ei. Așa 
se face, că la ora actuală, pla
nul pentru campania o'e primă
vară al S.M.T. este îndeplinit 
în proporție de 99 la sută si 
aceasta este una din cele mai 
frumoase realizări cu care în- 
tîmpină mecanizatorii cea de 
a 45-a aniversare a partidului.

Situația de mai sus se dato
rește, în primul rînd, partici
pării active a oamenilor la 
muncă și bunei organizări.

Tovarășul Florian Dumitrescu 
— Inginerul șef al S.M.T. Satu
lung — spunea, de exemplu ;

— Faptul că stăm mult mai 
bine decît în ceilalți ani și 
sîntem fruntași pe regiune se 
datorește mai ales organizării.

Am dat o atenție mai mare 
reparațiilor din perioada de 
iarnă, reparații pe care le-am 
efectuat nu numai în atelierul 
S.M.T. ci și cu ajutorul atelie
relor mobile care n-au fost 
scoase o'e pe trasee nici 
atunci.

De asemenea, în campania 
de primăvară aproape toate 
mijloacele de transport au fost 
transformate în ateliere mobile 
ceea ce a avut, drept rezultat 
o intervenție mai rapidă. O 
confirmare foarte convingătoare 
ne-a fost oferită de cea mai 

tractoare 
stare de

ne-a fost. oferită de 
recentă operativă : 
existente — 287 ; în 
funcțioriare — 286.

In fata 
de muncă 
cîte ceva 
lucrărilor 
cele de însămîntare a porum
bului. Dispecerul S.M.T. ne-a 
informat că : din cele 4000 hec
tare însămîntate, 2 900 sînt de 
calitate foarte bună. Așadar, 
3 părți din 4. Cealaltă mie o'e 
hectare (din zonele cu terenuri 
mai grele) a primit calificativul 
bine.

Și iată și părerea unui bene
ficiar.

— Mecanizatorii noștri — 
ne spună tovarășul Vasile

unci asemenea ritm 
am vrut 
și despre calitatea 

efectuate, îndeosebi

să aflăm
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Giulești (orele 
20.301

(cinemascop)
Festival

16.15,
(orele
18.45,

BUCLUCAȘA 
CARTIERE 

BUCUREȘTI
rulează la Dacia (orele 9.15, 
13,30 în continuare, 15,45; 
18,15; 20,45), Flacăra (orele 
15,30; 18; 20,30) la ora 18 
rulează COMOARA DIN 
VADUL VECHI.

DEPĂȘIREA în completare 
ȘI ACUM PUTINA GIMNA
STICĂ

în 
NOI

rulează la Buzești (orele
13; 15,30; 18,15; 21) 
dină ora 20.30).

gră-

ULTIMUL MILIARDAR
rulează la Cosmos (orele
16; 18; 20).

1 RĂSCOALA (cinemascop)
rulează la Crîngași (orele

I

Dorea, președintele cooperati
vei agricole din Mireșul Mare 
— au lucrat bine. Și, după 
cîteva momente de tăcere s-a 
corectat : Nu bine, ci foarte 
bine. Toate lucrările efectuate 
de ei au primit calificativul 
foarte bine. Dealtfel, ei lucrează 
pe tarlalele noastre de vreo 
15 ani și cbnosc fiecare cută 
a pămîntului.

Tot de la tovarășul preșe
dinte am aflat și numele cîtorva 
mecanizatori uteciști care au 
păstrat tot timpul -ritmul bri
găzii, iar cîteodată chiar 
l-au impus. Este vorba
Aurel și Vasile Moldovan, de 
Ion Crișan, tineri care n-au 

în primăvara 
atelierelor

ei 
de

solicitat deloc 
aceasta ajutorul 
mecanice.

D. MATALÄ
corespondentul 

„Scinteli tineretului“ pentru 
regiunea Maramureș

i
I
I
I

15,45; 18; 20,15).
DUPĂ MINE CANALII (cine
mascop) în completare CU A- 
CUL ȘI AȚA

rulează la Bucegi (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; 
Lira (orele 15.30; 18: 20,30).

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
(cinemascop) în completare 
TÎRGURI ȘI IARMAROACE 

rulează la 
12,30; 15,30;

VIAȚA ÎNCEPE 
SEARA

rulează la 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Melodia (orele 9,30; 
11,45; ------ ------
20,45).

CORĂBIILE 
scop) 

rulează 
12; 14,45;
Floreasca (orele 9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45).

Gloria (orele 
18, 20,30).
LA ORA 8

Tomls (orele

LUNGI (cinema-

la Arta (orele 9,15, 
17,45; 20.45),

leievizitLiie
SÎMBATA 7 MAI 1966

In jurul orei 17 transmisiu
ne din Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România : A- 
dunarea festivă organizată cu 
prilejul aniversării a 45 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român. în jurul o- 
rei 21 reportaj filmat: „Ur- 
cînd prin timp“. 21,20 Teatru

. studio : „Mări sub pustiuri“ 
! D. R. Popescu. 22,05 Melo

dii celebre, interpretate la 
vioară de Nicușor Predescu. 
-------- -- _ t. 22,35 Mic con
cert de muzică ușoară româ-

I
p
» (Ui

I
 vioară de Ni,

22,20 Telesport. 
d» rniT7ÎA£

I
nească. își dă concursul o for
mație orchestrală condusă de 
Sile Dinicu. 23,05 Telejurnalul 
ide noapte. 23,15 Buletin me
teorologic. 23,20 închiderea 
misiunii.



DE I

PESTE
HOTARE

Vizita delegației de partid
și guvernamentale române in R.D. Vietnam

In problemele importante ale sesiunii

Un număr de 27 de organi
zații de tineret din țările 
nordice au adresat un apel 
guvernelor acestor țări cerîn- 
du-le să depună toate efortu
rile pentru a se pune capăt 
războiului din Vietnam. Ape
lul cheamă la încetarea agre
siunii americane în Vietnam.

După cum transmite agenția 
China Nouă, recent la Pekin 
a avut loc cea de-a treia ple
nară a C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist din China, 
în cadrul lucrărilor au fost 
discutate probleme ale activi
tății revoluționare a tineretu
lui chinez.

HANOI 6 (Agerpres) — Tri
misul special Al. Cîmpeanu, 
transmite: La 6 mai, au 
început convorbirile între 
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România și delegația Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam și a guvernului R. D. 
Vietnam.

Din partea română partici
pă tovarășii: Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent al C.C. ai P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., general-co- 
lonel Ion Ioniță, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct al mi
nistrului forțelor armate, Va- 
siie Viad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Ion 
Moangă, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 
Hanoi.

Din partea vietnameză iau 
parte tovarășii : Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
președintele Consiliului de 
Miniștri' al R.D. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și 
ministru al afacerilor externe 
al R.D. Vietnam, Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Po
litic 
celor 
nam, 
siliului 
Vietnam, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam, Tranh Quy 
Hai, membru supleant, al C.C. 
ăl Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, adjunct al 
ministrului apărării naționale. 
Hoang Van Tien, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Hoang Tu, ambasadorul 
R.D. Vietnam la București.

în cursul convorbirilor, de
legațiile au făcut un schimb 
de păreri asupra problemelor 
care interesează cele două 
partide și guverne.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească, cordială.

al C. C. al Partidului 
ce muncesc din Viet- 
vicepreședinte al Con- 

de Miniștri al R.D. 
Hoang Van Hoan,

HANOI 6 (Agerpres) — 
Vineri după-amiază, dele
gația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, a de
pus o coroană la Monumentul 
eroilor din Mai Dich, localita
te situată .la circa 10 km de 
Hanoi. Monumentul este ridi
cat în cinstea eroilor căzuți 
pentru libertatea și indepen
dența patriei în timpul revo
luției din august 1945 și răz
boiului de rezistență.

Delegația a fost însoțită de 
Nguyen Duy Trinh, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe al 
R.D. Vietnam, Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi 
și Hoang Tu, ambasadorul 
R.D. Vietnam la București.

în continuare, delegația a 
vizitat Muzeul revoluției. 
Oaspeților li s-au înfățișat 
aspecte din lupta grea și în
delungată pe care poporul 
vietnamez a dus-o pentru cu
cerirea independenței naționa
le și unificarea patriei. Cîteva 
săli oglindesc momente din 
opera construcției socialiste 
în Vietnamul de nord. Sînt 
prezentate aspecte din lupta 
pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud, pentru apărarea 
țării împotriva agresiunii a- 
mericane.

Oaspeții au semnat în car
tea de onoare.

La sfîrșitul vizitei, delega
ția a oferit muzeului în dar 
drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România și o ma
chetă a Monumentului eroilor 
patriei.

Comitetul Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Viet
nam, Consiliul de Miniștri al 
Republicii Democrate Vietnam 
au oferit vineri seara o recep
ție în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Româ- 

condusă de tovarășul

Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Din partea vietnameză au 
luat parte tovarășii: Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru 
al afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, Ghan Ke Toai, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nguyen Thi Thap, 
membru al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
președinta Federației femeilor 
din R. D. Vietnam, general 
maior Tran Quy Hai, membru 
supleant al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, Tran Duy Tung, 
președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi, 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București. Au fost 
de față membri ai Comitetului 
Central al partidului, miniș
tri, reprezentanți ai 
țiilor 
țiilor

Au 
nilor 
Hanoi, 
străini.

In timpul recepției, tovară
șii Nguyen Duy Trinh și Emil 
Bodnaraș au rostit cuvîntări.

A urmat apoi un program 
artistic.

Peste 3 000 de studenți 
organizat joi în capitala Spa
niei o demonstrație de pro
test cerînd eliberarea colegi
lor arestați din Madrid, Bar
celona, San Sebastian și Pam- 
plona. După cum transmite 
corespondentul agenției Reu- 
ter din Madrid, din cauza de
monstrației, circulația în oraș 
a fost întreruptă mai bine de 
o oră. Manifestanții și-au ex
primat solidaritatea cu stu
denții din Barcelona unde, ca 
urmare a demonstrațiilor an- 
tifranchiste, universitatea este 
închisă de 10 zile. Miile de 
tineri au rupt și împrăștiat pe 
străzi ziarele franchiste. Ora
șul universitar a fost înțesat 
de jeepuri ale poliției și de 
polițiști călări. Lingă clădirea 
rectoratului, între manifestanți 
și poliția care a intervenit cu 
brutalitate au avut loc cioc
niri. Zeci de demonstranți au 
fost arestați.

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : După două zile de 
dezbateri, miniștrii afacerilor 
externe ai „celor șase“ au a- 
mînat pentru 9 și 10 mai con
tinuarea negocierilor asupra 
finanțării politicii agrare co
mune și asupra fixării datei la 
care va începe circulația li
beră a mărfurilor în statele 
Comunității Europene. Asupra 
acestor două puncte-cheie nu 
s-a putut ajunge la nici un a- 
cord. în ceea ce privește data

organiza- 
organiza-politice și ai 

de masă.
participat șefi 
diplomatice acreditați la 

ziariști vietnamezi și

ai misiu-

Avionul «A F 1044 Starfighter» aparți- 
nînd Bundeswehrului s-a prăbușit în apro
pierea localității Schleswig. Noi victime 
s-au adăugat altor zeci. în R. F. Germană 
avioanele de tipul „Starfighter“ au căpătat 
denumirea de „moartea cu reacție“. Trista 
celebritate a fost din nou confirmată...

colaborare
sovicto-iranccză

« DUPĂ cum transmite agenția 
V.N.A., la 6 mai avioane cu reac
ție americane au pătruns in spa
țiul aerian al R.D. Vietnam, bom- 
bardind și mitraliind centre popu
late și obiective economice din 
provincia Yen Bai. Forțele mili
tare ale Armatei populare vietna
meze au doborît un avion.

In felul acesta numărul avioane
lor doborite deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam de la 5 august 1964 
și pînă la 6 mai 1966 se cifrează 
la 1 023.

în domeniul
cercetării nucleare

« DUPĂ vizitarea unor între
prinderi din ramura industriei chi
mice în orașele Ruse, Razgrad, 
Varna, Burgas, Stara Zagora, Di- 
mitrovgrad și Plovdiv, vineri dele
gația economică română condusă 
de tovarășul Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, a so
sit la Sofia.

» LA 6 mai, Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, a 
fost primit la Kremlin în audientă 
de prezentare de către Ivan Spiri
donov, președintele Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. In timpul vizitei a avut- 
loc o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția
T. A.S.S., Comitetul pentru 
folosirea energiei atomice din
U. R.S.S. și Comisariatul pen
tru energie atomică al Franței 
au elaborat proiectul prevede
rilor principale ale colaboră
rii în ceea ce privește cerce
tările în domeniul fizicii par-

. ticulelor cu energii mari.
Se prevede instalarea și 

losirea în comun a unei 
mere de hidrogen lichid 
producție franceză cu un 
lum de 6 000 litri la accelera
torul de protoni sovietic de 
70 miliarde electronovolți, 
construit la Serpuhovo.

Javier Barros Sierra a fost 
numit rector al Universității 
naționale autonome a Mexicu
lui printr-o hotărîre a „juntei 
autonome“ a acestei universi
tăți. El urmează lui Ignacio 
Chavez, care a fost silit 
demisioneze la 27 aprilie ca 
urmare a grevelor și demon
strațiilor de protest ale stu
denților mexicani împotriva 
elementelor de dreaptă 
universitate.

-------

să

din

stu
diu

Un număr de 8 000 de 
denți de la Universitatea 
Ierusalim au organizat o de
monstrație de protest împo
triva vizitei în Izrael a fostu
lui cancelar federal vest-ger- 
man, Konrad Adenauer. In
tre unitățile de poliție care 
asigurau paza lui Adenauer și 
studenți au avut loc ciocniri. 
Poliția a intervenit cu bru
talitate pentru a împrăștia pe 
studenți.

Ca urmare a intervenției 
poliției, mai multe sute de 
studenți de la aceeași Univer
sitate au manifestat joi în fața 
reședinței premierului izrae- 
lian, protestând împotriva ac
țiunilor poliției. Studenții uni
versității au declarat vineri o 
grevă de trei zile.

O YÜRKEZÄ
NEW YORK 6 (Agerpres). 

— Cursurile acțiunilor Ia bur
sa din New York au înregis
trat joi cea mai mare scădere 
de la 22 noiembrie 1963, data 
asasinării președintelui Ken
nedy. Indicele valorilor in
dustriale Dow Jones a scăzut 
cu peste 15 puncte ajungind, 

1 
900

liberei circulații a produselor 
industriale, sînt față în față 
două propuneri : R. F. Germa
nă cere data de 1 ianuarie
1968, iar Franța — 1 ianuarie
1969. Cei șase miniștri n-au 
realizat progrese nici în ceea 
ce privește componența vii
toarei Comisii unice (ca urma
re a fuzionării executivelor 
celor trei organisme econo
mice vest-europene : Piața co
mună, Euratom și Comunita
tea Cărbunelui și Oțelului). 
Franța se opune propunerii 
celor cinci parteneri ai săi ca 
Hallstein, actualul președinte 
al Comisiei Pieței comune, să 
fie numit președintele noului 
organism.

Cu toate acestea, „cei șase“ 
au căzut de acord cu propu
nerea ca, în cadrul negocieri
lor „rundei Kennedy“ privind 
reducerea tarifelor vamale, 
prețul mondial comunitar al 
griului să fie superior cu 2,5—• 
3,5 dolari la tonă față de pre
țul actual canadian al griului.

Ziarul „Combat“ trage ur
mătoarea concluzie din aceste 
dezbateri: „Sesiunea de la 
Bruxelles a scos în relief, fără 
îndoială, rigiditatea vest-ger- 
mană față de pozițiile fran
ceze, rigiditate care își are ră
dăcinile în exasperarea pro
vocată de criza N.A.T.O. și în 
anumite presiuni americane“.

CONVORBIRILE
FÂNFANI-STEWÂRT

Vineri a sosit la Londra, 
Amintore Fanfani, ministrul 
italian al afacerilor externe, 
pentru a discuta cu colegul 
său britanic, Michael 
wart, probleme legate 
viitorul N.A.T.O.

Ste- 
da

Pe primul plan al convor
birilor a figurat, potrivit 
cercurilor londoneze autoriza
te, citate de agențiile occi
dentale, necesitatea reorgani
zării N.A.T.O. în urma hotă- 
rîrii Franței de a se degaja de 
organismele militare integrate 
ale acestei organizații, reorga
nizare implicînd transferarea 
sediului cartierului general 
al N.A.T.O., eventual la Lon
dra (Italia prezidează grupul 
de lucru al celor 14 state 
membre, însărcinat cu alege
rea noilor sedii ale organisme
lor N.A.T.O. — n. r.). După 
întrevederile din cursul dimi
neții, la care a participat șl 
George Thomson, ministrul 
britanic pentru probleme pri
vind Europa și alianța atlan
tică, cercurile menționate au 
declarat că miniștrii de exter-

ne italian și britanic au căzut 
de acord că menținerea unei 
organizații militare integrate 
a N.A.T.O. este „esențială“. Ei 
au stabilit totodată, că „nu 
trebuie neglijate eforturi pen
tru păstrarea unor contacte 
permanente cu Franța“.

Potrivit acelorași cercuri, 
în afară de problemele impli
cate de criza N.A.T.O., cei doi 
miniștri de externe au mai 
examinat perspectivele ade
rării Angliei la Comunitatea 
Economică Europeană, precum 
și probleme privind relațiile 
dintre Est și Vest, în lumina 
recentelor întrevederi pe care 
Fanfani le-a avut la Roma cu 
A. A. Gromfko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. 
Printre problemele interna
ționale, agenda convorbirilor 
a cuprins și cele privind răz
boiul din Vietnam și situația 
din Rhodesia. 9

din

pentru prima oară de la 
septembrie 1965, sub 
puncte.

Observatorii economici
New York consideră că acea
stă scădere se datorește hotă- 
rîrii anunțate de societatea 
constructoare de automobile 
„General-Motors“ de a închi
de patru uzine ca urmare a 
reducerii cererii pe piață, ca 
și a tendințelor inflaționiste 
persistente care au adus pe 
primul plan al actualității 
problema unei creșteri a im
pozitelor.

Soarta „stîneii“ [. L D. 0.

• CANCELARUL vest-german, 
Ludwig Erhard, a avut joi seara 
convorbiri cu șefii grupărilor par
lamentare ale partidelor Uniunea 
creștin-democrată, liber-democrat și 
social-democrat pentru a discuta 
problema garantării securității de
legațiilor din R.D.G. în vederea 
participării acestora la viitoarele 
convorbiri dintre Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul 
cial-democrat din Germania, 
trivit agenției D.P.A., după trei 
de discuții participanții nu 
ajuns la nici uri acord asupra 
cestei probleme.

so- 
Po- 
ore 
au 
a-

• DIN nou Pakistanul 
hotărît să nu participe 
manevrele navale organizate 
de S.E.A.T.O. și care vor în
cepe la 19 mai în sudul Mării 
Chinei, anunță agenția France 
Presse. citind surse sigure d.in 
capitala pakistaneză.

o 
la

K. S. CEHOSLOVACĂ. Vedere din orașul Hradec Kraluve

Apropiatele tratative 
anglo-spaniole privitoare 
Ia Gibraltar aduc un e- 
lement suplimentar în 
disputa atlantică: deși 
nu este membru al 
N.A.T.O., guvernul spa
niol încearcă acum — 
ca preludiu al tratative
lor de la Londra — să 
exercite presiuni prin 
intermediul organizați
ei atlantice asupra ne

gociatorilor englezi.

u prilejul vizitei 
făcute 
shington 
trul de 
spaniol, Castiella, 
a promis inter
locutorilor ameri
cani unele con
cesii în schimbul 

sprijinirii punctului de ve
dere spaniol asupra Gibralta- 
rului. Pe de altă parte, gu
vernul spaniol a făcut cunos
cut că nu recunoaște Gibralta- 
rul ca bază a N.A.T.O. și în 
consecință nu va acorda în
lesniri (adică drept de survol 
asupra teritoriului spaniol) 
membrilor N.A.T.O. pentru 
a-1 folosi. De altfel, potrivit 
părerii unanime exprimată în 
presa occidentală, inițierea 
tratativelor de la Londra este 
un rod al presiunilor exercita
te de Spania. Aceste presiuni 
s-au concretizat prin încetini
rea forțată a traficului la in

la Wa- 
minis- 

externe

trarea pe teritoriul „stîneii“ ; 
la punctul La Linea, autorită
țile spaniole au îngăduit tre
cerea a numai trei automo
bile pe oră... Traficul rutier a 
fost lăsat liber, dar celor a- 
proximativ 10 000 de munci
tori spanioli care trec zilnic 
pe teritoriul Gibraltarului 
pentru a lucra nu li s-au dat 
voie să-și ia cu ei alimente...

Guvernul englez a făcut cu
noscut că este dispus să ducă 
tratative, dar nu va face nici- 
un fel de concesii în privința 
suveranității engleze asupra 
Gibraltarului.

Disputa anglo-spaniolă a- 
supra Gibraltarului a adus se
rioase prejudicii celor 25 000 
de locuitori ai „stîneii“ și po
trivit ziarului NEW YORK 
TIMES, tranzacțiile economi
ce au scăzut anul 
Gibraltar cu 40 la 
tul că tratativele 
niole se vor duce 
reprezentanților populației lo
cale a trezit o indignare vie 
în Gibraltar.

Problema 
comportă deci 
pe de o parte, 
glo-spaniol în care compromi
sul se întrevede cu greu, iar 
pe de altă parte, implicațiile 
pe care acest conflict Ie are 
asupra evoluției ansamblului 
crizei din N.A.T.O.

acesta în 
sută. Fap- 
anglo-spa- 
în absența

Gibraltarului 
două aspecte : 
conflictul an-

Z. FLOREA

Dialogul greco-ture
In cadrul convorbirilor preliminare pentru reluarea dialogu

lui greco-turc în problema cipriotă, care au loc la Atena 
și Ankara, s-au realizat progrese. Presa guvernamentală din 
cele două capitale relevă că în acest stadiu al preliminariilor 
s-a ajuns deja la un acord de păreri în ce privește reluarea 
în principiu a dialogului.

Ambasadorii grec la Ankara 
și cel turc la Atena au avut 
convorbiri cu premierii Ste
phanopoulos și respectiv De
mirel. Ziarele turcești expri
mă optimism în legătură cu 
posibilitatea ajungerii la un 
acord. Totodată se anunță o 
întîlnire în cursul verii între 
miniștrii de externe ai celor 
două țări. Se relevă chiar po
sibilitatea unei 
vel înalt între 
lor celor două 
semna acordul 
din convorbiri.

în același timp, potrivit de
clarațiilor ministrului de ex-

întîlniri la ni- 
șefii guverne- 
țări pentru a 
ce va rezulta

terne cipriot, Kiprianu, care a 
avut timp de două zile con
vorbiri cu guvernul grec, Ni
cosia are o poziție mai mult 
decît rezervată față de nece
sitatea reluării acestui dialog 
în absența reprezentanților 
insulei. Presa cipriotă relevă 
că în nici un caz guvernul ci
priot nu se va considera an
gajat față de hotărîrile ce vor 
rezulta din acest dialog. Gu
vernul Ciprului consideră că 
orice discuție care afectează 
esența problemei cipriote, deci 
soarta poporului insulei, nu 
trebuie inițiată fără partici
parea reprezentanților po
porului cipriot.

p

Broșura lui Andrew Lamorie 
„RĂPIREA CANADEI“ a apărut 
acum cîteva luni în librăriile cana
diene. Andrew Lamorie este un 

pseudonim. După cum se arată în 
nota introductivă, autorul a preferat 
să se ascundă sub un pseudonim pen
tru a nu-i pune într-o postură deli
cată pe prietenii săi care ocupă pos
turi influente și — mai ales — pen
tru a nu-și 
carieră.

Vorbind despre intiltrarea 
capitalului nord-american 
in Canada, Lamorie afirmă 
că aceasta este „una din 
cele mai puternice invazii 
la care poate fi supusă o 
tară". In deceniul de după 
primul război mondial cind 
a Început infiltrarea compa
niilor americane în Canada 
investițiile lor au ajuns la 
3,5 miliarde dolari. Spre 
siirșitul celui de-al doilea 
război mondial această cifră 
crescuse la 5 miliarde, iar 
în următorii zece ani s-a 
dublat. In prezent, în Cana
da există capitaluri ameri
cane de circa 25 miliarde 
dolari canadieni, iar inves
tițiile americane cresc cu 
circa 1 miliard dolari pe

compromite propria-i

In schimb în ramurile 
care se dezvoltă intens și 
aduc profituri mari (petrol, 
gaze, automobile, metalur
gice, construcții de mașini, 
utilaje electrice, materiale 
sintetice) corporațiile ame
ricane controlează intre 70 
și 100 la sută din producția 
globală a Canadei. „Pu/ini 
— scrie Lamorie — își dau 
seama de întreaga amploare 
a penetrației nord-ameri- 
cane intrudi ea este carni-

100 la sută americanilor și 
nu sînt decît filialele unor 
corporalii din Statele Unite. 
Monopoliștii americani stă- 
pinesc în Canada întreaga 
industrie electronică, ex
tracția și rafinarea petrolu
lui, industria 
Așa numita 
Company Ol Canada’ 
de iapt proprietatea 
Hei Mellon.
Nickel Company of 
da" aparfine familiei

extractivă. 
Aluminium 

este 
iami- 

„iternational 
Cana- 
Mor-

„Răpirea Canadeia

In prezent, businessma- 
americanl controlează 
mai mare parte a indus- 

canadiene. Numărul 
canadiene

an. 
nii 
cea 
triei
întreprinderilor 
sub controlul S.U.A. depă
șește 5 200. Numai în cîteva 
ramuri unde profiturile sînt 
nesigure și perspectivele 
defavorabile (de pildă, in in
dustria textilă și a confec
țiilor) ponderea proprietăți
lor americane nu e prea 
mare.

tlată cu dibăcie'. Cind se 
aud nume ca de pildă, ,,Ge
neral Motors oi Canada“, 
,,Canadian General Elec
tric', „Swiit Canadian", 
„Canadian Westinghouse', 
„Dupont ol Canada", „Ca
nada's Imperial Oii' și al
tele s-ar putea crede că e 
vorba de Urme canadiene 
cu o mică participare de 
capital american. In reali
tate toate aceste companii 
aparțin in proporții de

gan. 97 la sută din indus
tria canadiană de automo
bile e controlată de Eord.

Oamenii de afaceri din 
Statele Unite profită de 
„climatul prielnic’ creat în 
Canada pentru investițiile 
americane de capital. Exis
tă de pildă, o lege potrivit 
căreia profiturile obfinute 
in Canada și care sînt scoa
se din tară sînt impuse cu 
5 ia sută. Dar profiturile 
pe care Ie trimite unei

companii americane filiala 
ei canadiană sînt neimpoza
bile. Și dacă un om de afa
ceri din Statele Unite vrea 
să bage in buzunar întregul 
profit obținui în Canada, 
este suficient să fondeze 
două companii de cele două 
părți ale graniței.

In ce privește mecanis
mul acaparării, literalmen
te, a principalelor ramuri 
ale economiei canadiene e 
suficient să cităm din bro
șura amintită doar două 
cifre: Intre 1955 șl 1965 
profiturile realizate de com
paniile nord-americane 
Canada 
miliarde 
deceniu, 
au 
t» 
12

in 
s-au cifrat la 14 
dolari. In același 
aceleași companii 

In Canada investi- 
de aproape

făcut 
în valoare 
miliarde dolari asigurin- 

du-și controlul asupra unor
noi industrii pe teritoriul 
canadian.

Titlul loarte sugestiv al 
broșurii Iui Lemorie sinteti
zează o realitate care-i pu
ne pe glndurl pe mul fi 
canadieni.

atru majuscule cu 
sonoritate meditera- 
niană desemnează 
organizația euro
peană pentru con
strucția unei rache
te destinate să lan
seze Europa occi
dentală în cursa

cosmică. Această năzuință, hrănită 
de rolul mondial spre care aspiră 
unele din țările vest-europene, 
stagnează de multă vreme în sta
diul proiectelor. în ultimele luni se 
conturase chiar pericolul unei des
trămări a organizației, proiectele ei 
fiind considerate prea costisitoare 
de către guvernul britanic angajat 
într-o politică de economii.

Racheta „Europa-l", compusă 
dintr-o primă treaptă britanică, o 
a doua franceză și o a treia vest- 
germană, urma să permită plasarea 
pe o orbită joasă a unui vehicul 
cosmic cu o greutate totală de 
1 tonă. O asemenea masă — afir
mă criticii britanici — este cam 
improprie cercetărilor cosmice și 
inadaptabilă telecomunicațiilor prin 
sateliți. Dar, recenta conferință a 
organizației a redresat oarecum 
situația, deși adoptarea unor hotă- 
riri a fost amînată pînă in iunie. 
Este o performantă, dacă avem în 
vedere Îndoielile ce se exprimau 
asupra șanselor de reușită a confe
rinței. Elementul salvator l-a con
stituit aparifia unor noi dale teh
nice, in sensul posibilităților de a- 
meliorare a rachetei prin adăuga
rea a două trepte suplimentare, 
ceea ce i-ar permite să plaseze pe 
orbită un satelit de telecomunicații. 
Aceste dale noi aii fost de natură 
să atenueze crilicile, oferind pers
pectiva unei utilități mai mari și a 
unei, anumite rentabilități (dat 
fiind că satelitul de comunicații ar 
putea aduce și unele venituri).

Dar lansarea acestei rachete Îm
bunătățite trebuie să se producă 
de la o bază situată la ecuator, 
pentru a realiza o orbită ecuato
rială șl pentru a folosi la maximum 
viteza de rotație a Pămintului. 
Pînă în prezent E.L.D.O. nu dispu
ne decît de o bază de cercetări la 
Woomera, in Australia, situată la 
mai multe grade sud de ecuator. 
Prin urmare, este necesară găsirea 
unei baze ecuatoriale, pentru care 
există trei candidaturi: Port-Dar- 
win din Australia, o bază plutitoa
re in largul coastelor Africii, pro
pusă de Italia, și Guyana franceză. 
Ziarul LE MONDE consideră că 
Guyana franceză este deosebit de 
bine plasată din punct de vedere 
tehnic pentru a fi reținută. Aceas
ta ar antrena o creștere a greută
ții Franței în E.L.D.O. și odată cu 
aceasta sporirea contribuției ei 
financiare.

Multe obstacole mai trebuie tre
cute înainte ca lansarea să aibă 
loc. Dacă se poate presupune ■ că 
problema rachetei va fi soluționată 
curînd, modalitățile de construire 
a satelitului nici nu au fost abor
date. E.L.D.O. nu și-a asumat pen
tru moment decît sarcina de a 
pune la punct racheta. Pentru rest 
— mai tlrziu.
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