
Trăiască scumpa noastră patrie 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA!

Proletari din toate țările, uniți-vă !

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

CEZAR BALTAG

A Z I
Ca fluviul în estuar 
țesut de lebezi majestuoase 
respiră singele meu Iar 
eternul orei de mătase.

în care ochii țării mele 
rostesc secundele-n aval 
de stei și aprind noi stele 
pe vechi pămînt voevodal.

Oglinzi sonere sorb fierbinți 
vocalele și le încarcă 
de setea dată din părinți 
menită-n fii să se întoarcă.

Desăvîrșire, semn frenetic, 
o, cît iubesc acest obraz 
atît de-aproape și magnetic 
al clipei ce se cheamă Azi.
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ȘEDINȚA JUBILIARĂ
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
consacrată celei de-a XX-a aniversări

a proclamării Republicii

• Solemnitatea înmînării unor ordine 
•ale Republicii Socialiste România

In dimineața zilei de 29 de
cembrie, la Palatul Marii Adu
nări Naționale, într-o atmosferă 
sărbătorească, deputății marelui 
sfat al țării s-au întrunit în șe
dință jubiliara consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a proclamă
rii Republicii.

Stema Republicii domină în
treaga incintă. Sub revărsarea 
bogată de lumini, ea strălucește 
în reflexe aurii.

în această sală, unde în urmă 
cu două decenii, Adunarea De- 
putaților proclama Republica, se 
află mulți dintre cei ce au luptat 
pentru pregătirea și înfăptuirea 
actului de însemnătate istorică în 
viața țării și a poporului român, 
în dezvoltarea victorioasă a Ro
mâniei pe calea socialismului. 
Sînt prezenți la jubiliara întîlnire 
reprezentanții aleși ai națiunii, 
muncitori și țărani, savanți de 
seamă, conducători de fabrici și 
uzine, cadre didactice, lucrători 
ai agriculturii de stat, militari, 
cunoscuți oameni de artă.

Iau parte numeroși invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile bucu- 
reștene, reprezentanți ai vieții 
științifice și culturale, generali și 
ofițeri superiori.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Asistă, de asemenea, ziariști 
români, corespondenți ai presei 
străine.

Ora 12. Sosesc conducătorii 
partidului și statului. întreaga 
asistentă îi întîmpină cu puternice 
și îndelungi aplauze.

In loia din dreapta incintei au 
luat loc tovarășii : Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chi- 
vu Stoica. Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil. Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu. Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekas, Gheorghe Radules
cu. Leonte Răutu, Vasile Vîlcn.

în loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, 
a deschis ședința jubiliară.

întîmpinat cu vii și îndelungi 
aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, care a prezentat 
Expunerea cu privire la cea de-a 
XX-a aniversare a proclamării 
Republicii.

Deputății Marii Adunări Na
ționale și invitații la sesiunea ju
biliară au subliniat expunerea în 
repetate rînduri cu aplauze pu
ternice. La sfîrșit, minute în șir, 
asistența a aplaudat îndelung 
pentru scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România, 
pentru Partidul Comunist Român,

(Continuare în pag. a VII-a)
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Stimați tovarăși,

Poporul român sărbătorește 
cu inima plină de bucurie îm
plinirea a două decenii de la 
nașterea republicii, remarca
bilă victorie în îndelungata sa 
luptă pentru libertate, demo
crație și progres social. Fău
rirea republicii a însemnat 
realizarea năzuinței fierbinți 
a poporului nostru de a 
fi singurul stăpîn al destine
lor sale, de a se afirma în de
plinătatea capacităților crea
toare în rîndul popoarelor 
libere ale lumii.

Instaurarea republicii s-a 
înscris firesc pe coordonatele 
procesului revoluționar de
clanșat de insurecția armată 
de la 23 August 1944, act inau
gural al epocii glorioase, bo
gate în transformări înnoi
toare și mari înfăptuiri, stră
lucit încununate prin victoria 
deplină și definitivă a socia
lismului și proclamarea Repu
blicii Socialiste România. (Vii 
și îndelungi aplauze).

întruniți în această ședință 
jubiliară, deputății Marii 
Adunări Naționale, unii din
tre ei participanți la actul is
toric de acum douăzeci de ani, 
aduc, împreună cu întregul 
popor, prinos de cinstire 
înaintașilor, tuturor celor care 
prin lupta lor fără preget 

Aspect din timpul ședinței jubiliare

pentru libertate și progres, 
pentru o Românie prosperă 
și înfloritoare, au înscris în 
cartea de aur a patriei nenu
mărate pagini de eroism. (A- 
plauze puternice).

Aniversăm proclamarea Re
publicii în condițiile eferves
cenței creatoare și avîntului 
politic generate de hotărîrile 
Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, 
care a stabilit direcțiile de 
perfecționare a conducerii e- 
conomiei și a întregii vieți 
sociale, potrivit cerințelor noii 
etape a desăvîrșirii construc
ției socialiste. Bilanțul însu- 
flețitor al rezultatelor obținu
te în ansamblul operei de 
făurire a noii orînduiri, con
tururile evoluției viitoare a 
patriei proiectează într-o lu
mină și mai strălucitoare sem
nificația actului reyoluționar 
al instaurării Republicii, pe 
care îl sărbătorește întregul 
popor.

Tovarăși,

De-a lungul veacurilor, în 
pofida grelelor încercări prin 
care a trecut, poporul român 
și-a păstrat și afirmat atribu
tele esențiale ale personalită
ții sale, a asigurat prin muncă, 
hărnicie și talent, dezvolta
rea vieții materiale și spiri

tuale în această parte a lumii, 
și-a apărat ființa națională 
împotriva dominației străine. 
Din generație în generație, au 
fost transmise ca o moștenire 
sacră și îmbogățite valorile de 
civilizație și cultură, în care 
s-a întruchipat geniul creator 
al poporului nostru. Forța ho- 
tărîtoare a progresului istoric, 
masele populare — țăranii 
iobagi și liberi, tîrgoveții, 
muncitorii, cărturarii — au 
făurit minunatele tradiții pa
triotice și revoluționare, au 
menținut nestinsă flacăra 
dragostei de patrie, au luptat 
cu abnegație pentru a așeza 
țara în drepturile ei firești. 
(Vii aplauze).

în condițiile destrămării 
feudalismului și dezvoltării 
capitalismului, ale formării 
națiunii române și creșterii 
conștiinței de sine a poporu
lui, luptele pentru emancipa
re pe toate planurile, pentru 
constituirea statului național 
independent, unitar, au domi
nat procesul complex al fău
ririi României moderne. în a- 
cest climat și-a avut geneza 
ideea unui stat în care puterea 
să emane de la popor, să fie 
exercitată de el însuși, potri
vit propriilor sale interese. 
Patrioții luminați ai vremii 
legau de înfăptuirea acestui 
deziderat, cristalizat în con

ceptul de guvemămînt repu
blican, asigurarea unui regim 
de stat democratic, care să fa
vorizeze exercitarea drepturi
lor fundamentale ale cetățe
nilor, progresul rapid și mul
tilateral al țării, afirmarea 
națiunii române în condiții de 
egalitate în concertul euro
pean și mondial. Fără a de
păși limitele radicalismului 
burghez, dar exprimînd ten
dințele obiectiv progresiste 
ale clasei capitaliste aflate în 
ascensiune, în plină confrun
tare cu reacțiunea feudală, re
vendicarea republicii a fost 
înscrisă, într-o formă adec
vată contextului politic al e- 
pocii, în programul revoluției 
de la 1848, întrunind ade
ziunea maselor largi. „Repu
blica — spunea cel mai fer
vent susținător al ei, Nicolae 
Bălcescu, — este un stat în 
care oamenii adunați îngrijesc 
singuri de soarta lor, fără a-și 
pune stăpîni pe cap, avînd în 
lucrarea lor drept regulă 
dreptatea și drept țintă fră
ția". In același spirit, pentru 
aceleași țeluri, au militat 
C. A. Rosetti, Simion Băr- 
nuțiu, Eftimie Murgu, Cezar 
Bolliac, Dimitrie Bolintinea- 
nu și alte personalități politi-
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La Palatul Consiliului de Stat 
a avut loc vineri dimineață so
lemnitatea înmînării unor ordine 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. înaltele distincții au fost în- 
mînate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec, Virgil Trofin, pre
cum și Constanța Crăciun și Ște
fan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Constantin

Spectacol festiv
In sala Palatului Republicii So

cialiste România a avut loc vineri 
după amiază un spectacol festiv 
prezentat în cinstea aniversării a 
20 de ani de la proclamarea Re
publicii.

La spectacol au asistat tovară
șii : Nicolae Ceaușescu, cu soția, 
Ion Gheorghe Maurer, cu soția, 
Gheorghe Apostol, Alexandru

• TINERETUL LA A XX-A
• ANIVERSARE A REPURLICN

Pentru tineretul patriei, ani
versarea Republicii are semnifi
cația unui profund ți emoționant 
colocviu cu prezentul ți viitorul 
său; odată cu imaginea impre
sionantă a înfloririi patriei, bilan
țul ce-l prilejuiește poporului 
nostru această sărbătoare, bilanț 
mai bogat in acest an dedt ori- 
cînd, oferă tineretului, intr-un 
vast tablou panoramic, în contu
ruri precise, de largi perspective, 
imaginea propriului drum lumi
nos, a propriei sale deveniri. Pro
clamarea Republicii — întruchi
pare a unor nobile ți îndelungi 
aspirații, încununare a luptei pur
tate cu succes de poporul nostru 
sub conducerea partidului comu
nist, situînd energia ți definitiv 
România pe coordonatele pro
gresului ți civilizației, a dăruit 
tineretului, întregului popor, ori
zonturi luminoase, nebănuite sau 
doar visate de generațiile anteri
oare. Trecerea în mîinile po
porului a destinelor țării, făuri
rea noii orlnduiri sociale, succe
sele dobîndite în dezvoltarea in
dustriei ți agriculturii socialiste, 
a țtiinței ți culturii naționale a 
deschis maselor muncitoare drum 

Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, miniștri, conducătorii unor 
instituții de cultură.

La solemnitatea înmînării dis
tincțiilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat celor de
corați :

Doreso ca în numele Comite
tului Central al partidului, al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui să vă felicit pe dumneavoas
tră, cei care ați primit acum a- 
ceste înalte distincții, pe toți cei 
aproape 6 000 de activiști de par
tid și de stat, oameni ai muncii

Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Chi- 
vu Stoica, cu soția, Alexandru 
Drăghici, cu soția, Paul Nicu
lescu-Mizil, cu soția, Hie Verdeț, 
cu soția.

Au fost prezenți membri șl 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți al Consi
liului de Stat și ai Consiliului de

ION ILIESCU
prim-secretar al C.C. al U.T.C. 

ministru pentru problemele 
tineretului

larg spre bunăstare, spre pros
peritate ți cultură, a oferit tine
relor generații cîmp nelimitat de 
împlinire ți realizare a celor mai 
înalte idealuri ți năzuințe.

In țara noastră Sînt larg des
chise porțile școlilor de toate gra
dele ; s-a generalizat învățămtn- 
tul de 8 ani ți se prevede extin
derea acestuia la 10 ani; fiecare 
tînăr are posibilitatea de a-ți ale
ge profesiunea dorită, de a mun
cii în domeniul în care îți poate 
valorifica cel mai bine pricepe
rea ți cunoștințele în folosul său 
ți al colectivității, de a beneficia 
de condiții de odihnă, de recrea
re, de a-ți dezvolta armonios 
personalitatea, universul spiritual.

In conțtlința întregului tineret 
este sădită adine convingerea că 
toate aceste realizări, condițiile 
de muncă ți viață de care se 
bucură îșî află temeiul în exis

din toate sectoarele de activitate 
care sînt distinși cu ordine și me
dalii cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Repu
blicii.

Acordarea acestor înalte distinc
ții unor activiști mal în vîrstă 
ai partidului și statului nostru, 
cît și unora mai tineri — a spus 
vorbitorul — simbolizează politi
ca partidului nostru de folosire, 
în toate domeniile de activitate, 
a experienței cadrelor care au

(Continuare în pag. a VII-a)

Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali șl j/'ițerl superiori, de- 
putațl al Marii Adunări Naționale, 
un numeros public.

(Continuare în pag. a VII-a) 

tența orînduirii socialiste, în po
litica partidului ți statului de 
dezvoltare multilaterală a țării, 
de sporire neîncetată a avuției 
materiale ți spirituale a societății. 
Cinstind a 20-a aniversare a Re
publicii, tineretul nostru își în
dreaptă gîndul de recunoștință 
spre generațiile de înaintați care 
s-au jertfit pentru făurirea unei 
țări libere, îți exprimă dragostea 
și atașamentul profund față de 
cauza partidului clasei muncitoa
re, ctitorul României socialiste.

Marea sărbătoare de astăzi 
prilejuiește în acelați timp tine
retului manifestarea unui senti
ment de adlncă ți îndreptățită 
mîndrie; sentiment izvorît din 
conștiința că în înfăptuirea re
voluției ți construcției socialiste, 
în vasta operă de industrializare 
a țării, în transformarea socialis
tă a agriculturii, dezvoltarea 
țtiinței ți culturii, în toate ma
rile victorii dobîndite de poporul 
nostru se poate desluși — ca o 
grăitoare dovadă a dragostei față 
de patrie și popor ți contribuția 
tinerei generații. Continuînd tra
diții de generoasă dăruire pentru

(Continuare în pag. a VII-a)



EXPUNEREA PREZENTATĂ
DE TOVARĂȘUL ION GHEORGHE MAURER, 

președintele Consiliului de Miniștri
(Urmart din pag. l-a)

et 0 cultural* ale acelei 
epoci.

In evoluția ulterioară a Ro
mâniei pe calea capitalismu
lui, relațiile dintre clase au 
devenit mai complexe, s-a 
dezvoltat și diversificat viața 
politică. în sinul burgheziei 
s-au ivit contradicții ; în timp 
ce o parte a ei se pronunța 
pentru dezvoltarea indus
trială, ca suport al progresu
lui economic și social, pentru 
un cadru politic mai democra
tic, o altă parte, legată prin 
interese comune de moșieri- 
me, se situa, ca și aceasta 
din urmă, pe o platformă con
servatoare. Contradicțiile din 
rîndul forțelor sociale domi
nante au determinat acțiunea 
cercurilor lor diriguitoare de 
a înscăuna dinastia de Hohen- 
zollern, menită să constituie 
un factor de echilibru, să a- 
pere interesele regimului bur- 
ghezo-moșieresc, îndeosebi ale 
aripii celei mai reacționare a 
claselor exploatatoare.

Instaurată într-o perioadă 
cînd probleme vitale, dictate 
de necesități obiective ale dez
voltării țării — mai ales cuce
rirea independenței și d&săvîr- 
șirea procesului de formare a 
statului național unitar —, nu 
erau încă soluționate, monar
hia a constituit forma de stat 
în cadrul căreia, prin lupta și 
eforturile sale, poporul român 
a rezolvat aceste probleme. 
Clasele stăpînitoare. în frunte 
eu monarhia, au folosit in in
teresul lor roadele acestei 
lupte pentru a-și consolida 
pozițiile în societate și a in
tensificat exploatarea oameni
lor muncii.

Vîrf al piramidei sociale a 
regimului burghezo-moșieresc, 
instituția monarhică a promo
vat interesele claselor exploa
tatoare, și-a legat numele de 
spolierea bogățiilor țării, de 
menținerea României în stare 
de înapoiere economică, o dată 
cu aservirea ei intereselor 
puterilor imperialiste, care 
afectau grav suveranitatea de 
stat. Străină de năzuințele și 
sufletul poporului român, mo
narhia a patronat arbitrariul 
în viața de stat, numeroasele 
acte de reprimare a răscoale
lor țărănești, a luptelor mun
citorești, a mișcării revoluțio
nare. Martiriul miilor de ță
rani uciși în timpul răscoale
lor din 1888 și 1907, împușca
rea muncitorilor în Piața Tea
trului Național la 13 decem
brie 1918, la Lupeni în 1929, 
la Grivița în 1933 sînt tot atî- 
tea acte de acuzare la adresa 
orînduirii burghezo-moșierești.

Politica antipopulară a mo
narhiei a alimentat dezvolta
rea unui puternic curent re
publican, care a cuprins per
sonalități eminente ale vieții 
politice, științifice și culturale, 
militanți sociali, avînd un larg 
ecou și aderenți în straturile 
cele mai adînci ale poporului. 
Cu vehemența-i caracteristică, 
scriitorul N. D. Cocea dezvă
luia cupiditatea monarhiei, 
scriind că ea „a supt fără 
odihnă, fără milă, fără cruțare. 
A supt prin gurile politicieni
lor, prin ventuzele tuturor par
tidelor, prin toate societățile, 
prin toate uzinele, prin toate 
domeniile, prin toate apana
jele rupte din pîinea și din 
foamea norodului. A supt pînă 
la măduvă, pînă la deznădejde, 
p'nă la revoltă...".

Revendicarea republicii a 
căpătat un conținut nou odată 
cu afirmarea în viața politică 
a clasei muncitoare, clasă con
secvent revoluționară, expo
nenta intereselor fundamen
tale ale poporului muncitor. 
Mișcarea muncitorească și so
cialistă a legat indisolubil 
ideile republicane de întreaga 
luptă de eliberare socială și 
națională, de desființarea a 
însăși orînduirii bazate pe ex
ploatarea omului de către om. 
Constantin Dobrogeanu-Ghe- 
rea. figură proeminentă a miș
cării noastre socialiste, scria 
în articolul ..Socialismul și re
publica" : „Dacă noi vom pu
tea organiza pe muncitori 
și a-i face să capete stă- 
pinirea politică, dacă prin 
această stăpinire politică 
vom putea reuși ca mi jloacele 
de producere, unelte și pămînt 
să nu fie în mina unei singure 
clase, ci in mina națiunii în
tregi, dacă prin aceste mij
loace am pus în neputința de 
a se exploata și jefui om pe 
om... atunci domnia burghe
ziei va dispărea, domnia sil
niciei și jaful nu vor mai fi, 
alcătuirea societății de azi va 
pieri cu toate instituțiile ei...".

Continuînd și ridicînd pe o 
treaptă superioară tradițiile 
mișcării democratice și socia
liste din perioada precedentă, 
Partidul Comunist Român, 
încă de la înființare, și-a în
scris pe steagul său țelul cu
ceririi puterii de către clasa 
muncitoare, de către cei mulți, 
exploatați și asupriți, al con
struirii socialismului. Expo
nent al intereselor poporului, 
partidul comunist a dezvăluit 
legătura intimă dintre monar
hie și regimul burghezo-moșie- 
rese, a subordonat lupta pen
tru tin stat republican demo

cratic luptei generale revolu
ționare.

Tovarăși,

Idealul republicii avea să fie 
împlinit, la un nivel superior 
•celui gîndit de înaintașii noș
tri, de către clasa muncitoare, 
de către masele largi populare, 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, în condițiile 
create prin actul de la 23 Au
gust 1944, moment crucial în 
istoria contemporană a Româ
niei, care a dus la eliberarea 
țării de sub jugul fascist, a 
deschis larg poporului român 
calea spre realizarea deplinei 
independențe naționale, a aspi
rațiilor sale de democrație și 
progres social.

în situația tragică în care a 
fost adusă România în timpul 
dictaturii fasciste și al războ
iului antisovietic, s-a dezvoltat 
mișcarea antifascistă, ale cărei 
forțe de bază au fost clasa 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea democrată. A- 
ceastă mișcare a cuprins și 
importante cercuri ale bur
gheziei, cadre conducătoare ale 
armatei, care-și manifestau 
deschis adversitatea față de 
regimul de ocupație și jaful 
practicat de hitleriști. Sub in
fluența mișcării de rezistență, 
în încercarea de a se diferen
ția de regimul antonescian și 
a nu-i împărtăși soarta, de a 
găsi o soluție pentru ieșirea 
din criza politică provocată de 
creșterea revoltei maselor 
populare și înfrîngerile zdro
bitoare pricinuite trupelor fas
ciste de Armata Sovietică, 
cercurile palatului s-au orien
tat spre o apropiere de forțele 
democratice, în frunte cu par
tidul comunist, în vederea în
lăturării dictaturii militare și 
scoaterii țării din războiul 
antisovietic.

Este meritul istoric al parti
dului comunist de a fi izbutit 
să unească într-o largă coali
ție toate forțele patriotice și 
democratice, pe toți cei care, 
indiferent de motiv, erau in
teresați în răsturnarea dicta
turii militare-fasciste și elibe
rarea de sub dominația Ger
maniei hitleriste. Atragerea 
cercurilor palatului regal la 
acțiunea de răsturnare a regi
mului antonescian. inițiată și 
condusă de Partidul Comunist 
Român, — acțiune decurgînd 
din raportul forțelor social- 
politice existent în acele con
diții — a avut o importantă 
influență pozitivă asupra des
fășurării ulterioare a eveni
mentelor.

înlăturarea dictaturii mili
tare-fasciste, trecerea Româ
niei, cu întreg potențialul eco
nomic și militar, de partea coa
liției antihitleriste, lupta eroică 
a Armatei Române, umăr la 
umăr cu glorioasa Armată So
vietică, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării și 
apoi, dincolo de granițele ei, 
pînă la înfrîngerea definitivă 
a Germaniei naziste, jertfele 
grele de singe ale militarilor 
și luptătorilor antifasciști au 
constituit nepieritoare fapte 
de glorie în istoria patriei, re- 
prezentînd contribuția Româ
niei la victoria asupra fascis
mului. (Vii aplauze).

După cum se știe, în perioa
da ce a urmat insurecției, 
lupta de eliberare națională a 
poporului român pentru zdro
birea fascismului s-a îmbinat 
în mod organic cu lupta revo
luționară internă pentru in
staurarea unui regim de reală 
democrație, pentru înfăptuirea 
profundelor transformări eco
nomice și sociale cerute de ne
voile dezvoltării societății, de 
.interesele fundamentale ale 
țării.

Voinței maselor de a asigura 
înaintarea pe calea democra
ției și progresului i se opuneau 
însă clasele exploatatoare, par
tidele politice reacționare, in
teresate în reintronarea vechi
lor rînduieli. în eforturile de 
a stăvili avîntul revoluționar 
al maselor, cercurile politice 
burghezo-moșierești se spri
jineau pe monarhie, nădăj
duind ca prin poziția sa în 
stat, prin prerogativele pe care 
i le conferea Constituția, re
gele ar fi putut să acționez? 
pentru a imprima desfășurării 
evenimentelor cursul conve
nabil lor. Și efectiv, în virtu
tea intereselor ei de clasă, a 
însăși funcției pe care o în
deplinea, de instrument al do
minației claselor exploatatoa
re, monarhia a devenit centrul 
de raliere a reacțiunii interne 
și a sprijinitorilor săi din 
exterior.

Dar nimic n-a putut să îm
piedice ofensiva uriașelor for
țe sociale ridicate la luptă sub 
conducerea partidului comu
nist. Ne sînt încă vii în amin
tire episoadele asprei înfrun
tări de clasă din acea perioadă, 
care a atins o intensitate și o 
amploare fără precedent în 
istoria țării noastre, îmbră- 
cînd de multe ori aspecte dra
matice.

înfăptuirea pe cale revolu
ționară a reformei agrare, cu
cerirea prefecturilor și a pri
măriilor și instalarea repre
zentanților forțelor democra
tice în fruntea lor, instaura
rea, la 6 martie 1945, a primu
lui guvern din istoria țării în 
care clasa muncitoare avea 
rolul precumpănitor, victoria 

strălucită obținută în alegeri
le din 1946 — toate acestea au 
făcut ca raportul de forțe să 
încline radical și ireversibil 
în favoarea poporului munci
tor.

Forțele retrograde nu s-au 
putut împăca, desigur, cu acest 
mers al evenimentelor. Așa- 
zisa „grevă regală", pusă la 
cale la sugestia și în înțele
gere cu cercurile imperialiste, 
prin care regele a întrerupt 
un timp orice contact cu pu
terea executivă, refuzînd con- 
trasemnarea legilor, provocă
rile fasciste de la 8 noiem
brie 1945 sînt numai cîteva 
din încercările disperate ale 
reacțiunii, coalizate în jurul 
monarhiei, de a răsturna gu
vernul. Bucurîndu-se de spri
jinul nelimitat al maselor 
populare, rămînînd neclintit 
la postul său, guvernul a con
tinuat să înfăptuiască progra
mul de reforme economice și 
sociale cerute de desăvîrșirea 
revoluției burghezo-democra- 
tice. înfrîngerea sabotajului și 
haosului provocat de clasele 
exploatatoare, redresarea eco
nomiei naționale, ca rezultat 
al eforturilor eroice ale oame
nilor muncii, al politicii Parti
dului Comunist Român de a- 
tragere a tuturor factorilor 
capabili să-și aducă contribu
ția la aceasta, au întărit baza 
economică pe care se spriji
neau forțele democratice.

Este interesant să remar
căm că, în pofida poziției pe 
care s-a situat monarhia și a 
activității ei obstrucționiste, 
partidul comunist n-a lansat, 
în prima perioadă a revoluției, 
lozinca răsturnării ei. Con- 
ducînd lupta maselor popu
lare pentru renașterea națio
nală și reînnoirea democrati
că a țării, pentru progres so
cial, partidul comunist a ținut 
seama de raportul forțelor po
litice în această etapă, de ne
cesitatea concentrării tuturor 
resurselor națiunii pentru sus
ținerea războiului antihitle
rist și redresarea economică, 
de cerințele atragerii, alături 
de forțele democratice, a cate
goriilor sociale și cercurilor 
politice celor mai largi.

Orientarea forțelor revolu
ționare spre măsuri cu carac
ter anticapitalist, ascuțirea 
contradicțiilor dintre proleta
riat și burghezie au făcut ca 
spre sfîrșitul anului 1947, co
laborarea în cadrul guvernu
lui între forțele revoluționare 
și reprezentanți ai burgheziei 
să nu mai fie cu putință Prin 
înlăturarea exponenților Par
tidului Național-Liberal și re
organizarea guvernului, aces
ta exprima consecvent intere
sele clasei muncitoare, ale ță
rănimii și intelectualității, ale 
tuturor oamenilor muncii.

în aceste condiții a devenit 
flagrantă neconcordanța din
tre conținutul real al puterii 
politice și forma de organiza
re a statului — monarhia. în
lăturarea regalității devenise 
nu numai imperios necesară, 
dar și obiectiv posibilă. Ținînd 
seama de transformările poli
tice, economice și sociale pe
trecute în perioada 1944— 
1947, de noul raport al forțe
lor social-politice, partidul co
munist.— dînd expresie voin
ței maselor largi de la orașe 
și sate — a stabilit ca obiec
tiv nemijlocit înlăturarea mo
narhiei. Pentru eventualitatea 
în care regele, în calitatea sa 
de șef al statului și coman
dant suprem al armatei și a- 
pelînd la sprijinul cercurilor 
imperialiste străine, ar fi în
cercat să-și mențină tronul 
prin forță, au fost luate mă
suri adecvate, folosindu-se în 
acest scop formațiuni patrio
tice și unități militare.

Din însărcinarea partidului 
comunist și a guvernului, a 
revenit președintelui Consiliu
lui de Miniștri, dr. Petru 
Groza, și secretarului general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, mi
siunea de a cere regelui, în 
dimineața zilei de 30 decem
brie. să abdice. Izolat și fără 
vreun sprijin politic sau de 
mase, înțelegînd că orice îm
potrivire este sortită eșecului, 
regele a acceptat să abdice și 
să părăsească țara.

în după-amiaza aceleiași 
zile. Consiliul de Miniștri, în
trunit în plenul său, a luat 
act de abdicarea regelui, ho- 
tărînd să o aducă la cunoștin
ța poporului printr-o procla
mație. „Istoria va înregistra o 
lichidare a monarhiei, fără 
zguduiri — cum poate inami
cii noștri n-ar fi dorit — de
clara în ședința Consiliului, 
dr. Petru Groza. Ca să utili
zez o expresie a reginei mame, 
poporul a făcut azi un divorț 
— și decent și elegant — de 
monarhie... Vreau să se știe 
pretutindeni — și aceasta este 
foarte important — că lucrul 
acesta s-a făcut cu cumințe
nie, la timpul său".

în seara zilei de 30 decem
brie, la orele 19, într-o atmos
feră de mare însuflețire, în 
aceeași sală în care ne aflăm 
acum, Adunarea Deputațflor a 
consfințit abolirea monarhiei 
și a adoptat legea prin care 
România era proclamată re
publică populară. (Aplauze 
puternice, îndelungate). Adu
narea Deputaților a ales în u- 
nanimitate un prezidiu al Re

publicii, format din dr. C. I. 
Parhon, Mihail Sadoveanu, 
Ștefan Voitec, Gheorghe Stere, 
Ion Niculi.

Vestea înlăturării monarhiei 
și proclamării Republicii a 
stîrnit o explozie de entu
ziasm în popor. Pretutindeni, 
la orașe și sate, pe străzi și 
în piețe publice, în instituții 
și întreprinderi, masele și-au 
arătat bucuria prin manifesta
ții care au îmbrăcat caracte
rul unor mari serbări popu
lare. Prin nenumărate moțiuni 
și telegrame, muncitorii, țăra
nii, intelectualii, armata și-au 
exprimat devotamentul față 
de republică, hotărîrea ne
strămutată de a-și consacra 
toate forțele înfloririi ei.

Evenimentele care au dus 
la proclamarea republicii de
monstrează că revoluția popu
lară a cunoscut o desfășurare 
continuu ascendentă, antre- 
nînd în viitoarea ei masele 
cele mai largi, toate forțele 
vii ale națiunii. Atît pe front, 
în războiul antihitlerist, cît și 

în lupta pentru cucerirea pu
terii politice, în opera de re
dresare a economiei naționale, 
oamenii muncii au făcut do
vada unui înalt eroism, izbu
tind prin eforturile și sacrifi
ciile lor să asigure progresul 
României. Insurecția armată 
antifascistă, instaurarea pri
mului guvern democratic din 
istoria țării, ofensiva neîntre
ruptă a forțelor democratice, 
progresiste, zădărnicirea în
cercărilor puterilor imperia
liste de a interveni în trebu
rile interne ale țării și a înă
buși lupta maselor — toate a- 
cestea sînt componente ale 
aceluiași proces revoluționar 
neîntrerupt.

Elementul fundamental care 
a asigurat victoria revoluției 
a fost închegarea alianței 
muncitorești-țărănești într-o 
indestructibilă forță, sub con
ducerea partidului comunist, 
unirea în jurul acelorași țe
luri, în cadrul Frontului Na- 
țional-Democrat, a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționa
litate. în focul revoluției, 
Partidul Comunist Român a 
făcut cu strălucire dovada 
maturității sale politice, a 
priceperii de a-și elabora stra
tegia și tactica, pornind de la 
realitățile țării, de a mînui 
toate formele de luptă potri
vit necesităților ivite în cursul 
desfășurării evenimentelor. 
S-a confirmat astfel încă o 
dată, și prin experiența țării 
noastre, adevărul incontesta
bil că reușita activității parti
dului clasei muncitoare de
pinde în măsură hotărîtoare de 
capacitatea de a aplica prin
cipiile generale ale marxism- 
leninismului la particularită
țile istorice și naționale con
crete, potrivit cerințelor fiecă
rei etape

Proclamarea republicii a 
constituit un moment de cea 
mai mare însemnătate în des
fășurarea revoluției populare 
— momentul care a marcat 
încheierea procesului de cu
cerire a întregii puteri politi
ce de către clasa muncitoare, 
aiiată cu țărănimea și cu cele
lalte pături ale oamenilor 
muncii, instaurarea deplinei 
suveranități a poporului. Prin 
republică, națiunea română a 
dobîndit cea mai democratică 
formă de guvernămînt din în
treaga sa istorie, un puternic 
instrument al construirii vie
ții noi, pășind în grandioasa 
etapă a edificării socialis
mului. (Aplauze puternice).
X

Tovarăși,

Viața a dovedit din plin su
perioritatea și nelimitatele va
lențe de progres ale noii form* 
de organizare statală, insti
tuită cu două decenii în urmă.

Biruințele din perioada car* 
a trecut de la proclamarea re
publicii ne îndreptățesc să a- 
preciem că România a pro
gresat în acești ani cu o tn- 

treagă epocă — epoca celor 
mai adînci și mai fecunde pre
faceri din istoria patriei noas
tre, care au schimbat din te
melii configurația social-eco- 
nomică și viața întregii nați
uni. Au fost înlăturate din a- 
rena vieții social-politice cla
sele exploatatoare, întronîn- 
du-se egalitatea socială și 
dreptatea pentru toți cetățe
nii țării. Prin victoria și con
solidare relațiilor socialiste în 
toată economia națională, a- 
ceasta s-a transformat într-un 
organism unitar, ale cărui pul
sații viguroase își au sursa în 
proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție, în 
conducerea planificată a pro
ceselor economice.

Aceste realități sînt cons
fințite în Constituția țării, a- 
doptată acum doi ani de foru
mul mandatarilor voinței na
ționale, care într-un paragraf 
lapidar proclamă : „întreaga 
putere în Republica Socialistă 
România aparține poporului, 

liber și stăpin pe soarta S*“. 
Noua denumire a țării consa
crată de Constituție — Repu
blica Socialistă România — 
sintetizează, ca într-un apogeu 
al împlinirii istorice, uriașele 
transformări economice, poli
tice, sociale, încununate prin 
victoria deplină și definitivă 
a socialismului, exprimă sta
diul calitativ superior în care 
se află societatea noastră.

Deținînd în mîinile sale pu
terea politică, mijloacele de 
producție și întreaga avuție 
socială, poporul român dis
pune de tot ceea ce este ne
cesar pentru a-și defini și con
duce în mod nemijlocit pro
priile destine, a fructifica în 
folosul său toate bogățiile ma
teriale și spirituale ale nați
unii. în aceasta se exprimă 
esența democratismului orîn
duirii noastre socialiste, supe
rioritatea sa asupra oricărui 
alt tip de democrație.
f Cum se știe, guvernarea re
publicană și democratică a a- 
părut ca o creație a lumii an
tice, pentru a deveni mai tîr- 
ziu una din formele pe care le 
îmbracă statul burghez. în de
cursul istoriei, s-au format in
stituții și mecanisme specifice 
regimului republican, dezvol
tate mai ales în țările cu vechi 
tradiții democrat - burgheze. 
Dar în orînduirea capitalistă, 
bazată pe proprietatea privată 
asupra mijloacelor de produc
ție și pe exploatarea omului 
de către om, instituțiile repu
blicane rămîn inevitabil — e 
drent, sub aparența egalității 
juridice între toți cetățenii — 
instrumente de exercitare a 
dominației de clasă a burghe
ziei. Engels observa cu adîncă 
dreptate că atîta timp cît „pro
prietatea guvernează", nu poa
te exista democrație reală, au
tentică.

Socialismul dă un conținut 
nou republicii ca orînduire 
statală, preluînd, dar schim- 
bîndu-le radical natura și fi
nalitatea, instituții republi
cane tradiționale, adăugîn- 
du-le noi forme și mecanisme 
specifice puterii populare. Par
ticiparea maselor celor mai 
largi ale poporului, fie prin 
reprezentanții lor aleși, fie di
rect, nemijlocit, la elaborarea, 
dezbaterea și stabilirea deci
ziilor în problemele funda
mentale pentru destinele țării, 
consolidarea și dezvoltarea 
multilaterală a proprietății ob
ștești. a economiei naționale, 
ridicarea conștiinței socialiste 
a cetățenilor constituie teme
lia adîneirii continue a demo
cratismului în viața de stat, a 
extinderii principiilor demo
cratice în modul de organizare 
și funcționare a tuturor veri- 

«jgilor vieții sociale.
întreaga operă de edificare 

a noii orînduiri înfăptuită în 
aceste decenii atestă rolul 
înalt constructiv al statului so
cialist pe toate tărîmurile. Sar
cinile complexe ale desăvîrși- 
rii construcție socialiste și tre
cerii treptate spre comunism 
presupun, pentru * lungă 

perspectivă istorică, ridicarea 
la un nivel calitativ superior a 
acestui rol, creșterea neînce
tată a contribuției statului la 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție ale țării și perfecționa
rea relațiilor sociale, la ridi
carea nivelului de trai al po
porului.

Descătușînd inepuizabilele 
energii creatoare ale celor ce 
muncesc, construcția socialistă 
s-a dovedit a fi, în coordona
tele sale esențiale, procesul u- 
nei profunde renașteri națio
nale. Noua orînduire a făurit 
comunitatea reală de interese 
a întregului popor; în locul 
unei societăți sfîșiate de con
tradicții, avem astăzi o struc
tură socială armonioasă, cu- 
prinzînd clase și pături prie
tene, unite prin aceleași năzu
ințe. Alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea coopera
tistă — baza și principala forță 
socială a orînduirii noastre —, 
participarea activă a intelec
tualității la»dezvoltarea multi
laterală a țării, reprezintă co
ordonate fundamentale ale în
floririi națiunii noastre socia
liste. (Vii aplauze).

O mare victorie a regimu
lui socialist, obținută pe baza 
aplicării politicii marxisț-leni- 
niste a partidului comunist, 
este rezolvarea deplină a pro
blemei naționale, făurirea 
prieteniei frățești dintre toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, animați de ace
lași țel minunat : întărirea pa
triei socialiste. Politica de dez
voltare armonioasă a forțelor 
de producție pe întreg cuprin
sul țării, structura și funcți
onarea democratică a organis
melor statale și obștești, res
pectarea limbii, tradițiilor și 
particularităților fiecărei na
ționalități asigură efectiv ega
litatea socială a tuturor cetățe
nilor, creează condiții pentru 
manifestarea deplină a perso
nalității lor.

Bilanțul strălucitelor reali
zări ale celor două decenii de 
construcție socialistă — înfă
țișat, într-o sinteză cuprinză
toare, în raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
Conferință Națională a parti
dului —, ne relevă pregnant 
justețea și clarviziunea poli
ticii economice a Partidului 
Comunsit Român și a stalului 
socialist, orientată statornic 
spre făurirea unei economii 
moderne, clădite pe 6 puter
nică bază industrială, spre va
lorificarea intensă a resurse
lor țării. înfăptuirea progra
mului de industrializare, pen
tru care au fost concentrate 
principalele eforturi materiale 
și umane încă de la Conferința 
Națională a partidului din oc
tombrie 1945, a imprimat un 
ritm susținut forțelor de pro
ducție, un dinamism fără pre
cedent economiei românești. 
Industrializarea s-a dovedit 
factorul primordial al avîntu- 
lui întregii economii, al proce
sului de urbanizare și al încor
porării valorilor civilizației în 
modul de trai al maselor largi. 
Industrializarea a dat o teme- • 
lie trainică independenței și 
suveranității naționale, cre
ează condiții pentru participa
rea tot mai intensă a Româ
niei la procesul mondial al re
voluției tehnico-științifice, la 
cooperarea și colaborarea eco
nomică internațională.

Reorganizarea pe baze so
cialiste a relațiilor agrare a 
determinat transformări radi
cale în agricultură, în viața 
satului românesc, scoțîndu-1 
din starea lui seculară de îna
poiere și imobilism, antrenîn- 
du-1 în cursul general ascen
dent al societății noastre so
cialiste. Dînd agriculturii aten
ția cuvenită unei ramuri esen
țiale a economiei naționale, 
partidul și statul înfăptuiesc 
un ansamblu de măsuri în 
vederea modernizării, a dez
voltării ei intensive și multila
terale. Prin sistematizarea loca
lităților rurale se prefigurează 
apropierea treptată a vieții 
satului de condițiile și nivelul 
civilizației urbane — compo
nentă inseparabilă a înaintării 
spre societatea comunistă.

Socialismul a dat noi coor
donate vieții spirituale a po
porului nostru, a ridicat pe 
trepte superioare instruirea 
tinerei generații, creația ști
ințifică, artistică și literară. 
Dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele asigură împlini
rea unui deziderat fundamen
tal al democrației — larga ac
cesibilitate a maselor la valo
rile științei și culturii. Acor- 
dînd o înaltă prețuire științei 
ca factor de mare importanță 
al progresului economic-social, 
partidul și statul nostru au 
creat condiții tot mai bune 
pentru promovarea ei, pentru 
fructificarea potențialului de 
gîndire științifică originală. 
Procesul de făurire a lumii 
noi oferă oamenilor de litere 
și de artă inepuizabile surse 
de inspirație pentru a crea 
opere care să oglindească 
transformările revoluționare, 
noul univers spiritual al po
porului nostru.

în contextul dezvoltării ge
nerale, economice și sociale * 
tării, se îmbunătățesc conti
nuu condițiile de viață ale 
populației — scopul întregii 
politici a partidului comunist 

și a, statului socialist. Ca ur
mare a măsurilor luate siste
matic de către partid și gu
vern, au sporit salariile mun
citorilor, intelectualilor, func
ționarilor, au crescut venitu
rile țărănimii, au fost majo
rate pensiile, a luat avînt con
strucția de locuințe, s-a înfăp
tuit un larg program de con
strucții social-culturale, de o- 
crotire a sănătății.

înfăptuirile din acești două
zeci de ani, care stau temelie 
trainică Republicii Socialiste 
România, sînt rezultatul apli
cării politicii Partidului Co
munist Român, al muncii a- 
vîntate și eforturilor creatoa
re ale tuturor celor ce mun
cesc. „Realizările obținute de 
țara noastră în anii construc
ției socialiste — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul la Conferința Na
țională — sînt rodul creației 
conștiente a întregului popor 
român, a muncitorimii, țărăni
mii și intelectualității, a ma
selor largi de cetățeni fără 
deosebire de naționalitate, 
care au urmat neabătut po
litica partidului comunist, vă- 
zînd în ea expresia interese
lor lor vitale, steaua călăuzi
toare spre un viitor mai bun 
si mai fericit, sure nrosneri- 
tatea României Socialiste". (A- 
plauze puternice).

în conștiința poporului nos
tru trăiește mîndria de a avea 
în fruntea țării un partid plă
mădit din cele mai nobile fi
bre ale ființei sale, întruchi
pare a valorilor supreme ale 
națiunii, care își îndeplinește 
cu cinste misiunea istorică de 
a asigura înfăptuirea idealu
rilor luminoase ale socialis
mului și comunismului, ridica
rea României în rîndul țărilor 
cu o înaltă civilizație și cul
tură. (Vii aplauze).

Masele largi populare și-au 
format convingerea că politica 
partidului, izvorîtă din cerin
țele reale ale dezvoltării Ro
mâniei, reprezintă propria lor 
politică, un nesecat izvor de 
energie, chezășia făuririi vii
torului prosper și fericit al pa
triei. împletirea strînsă a acti
vității partidului și poporului, 
creșterea rolului conducător 
al partidului comunist repre
zintă o puternică forță motri
ce a mersului înainte al socie
tății noastre în întreaga pe
rioadă â construcției socialiste 
și comuniste. Ceea ce caracte
rizează în prezent dezvoltarea 
social-politică a României este 
participarea entuziastă a în
tregului ponor, mai strîns unit 
ca oricînd în jurul partidului, 
la înfăptuirea amplului pro
gram de dezvoltare a țării tra
sat de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Societatea noastră a pășit în 
acel st'adiu al neîntreruptei 
sale ascensiuni cînd orîndui
rea socialistă se desăvîrșește 
multilateral, afirmindu-și tot 
mai pregnant posibilitățile, 
avantajele și forțele sale crea
toare. Preocupările pentru 
perfecționarea structurii și 
conducerii economiei, științei 
și culturii, pentru mai buna 
organizare în profil teritorial 
al activității de stat, pentru 
ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii munci de 
conducere a vieții politice și 
sociale și-au găsit o vie ex
presie în hotărîrile recentei 
Conferințe Naționale a Parti
dului . Comunist Român — e- 
veniment cu urmări din cele 
mai importante pentru dezvol
tarea construcției socialismu
lui în patria noastră.

Sinteză a experienței pro
prii în făurirea noii orînduiri, 
bazată pe studierea realități
lor specifice României, a ex
perienței altor țări socialiste 
și a tendințelor ce acționează 
azi pe scară mondială, totali
tatea măsurilor adoptate am
plifică funcția conducătoare a 
partidului și rolul organizator 
al statului. Aceste măsuri cre
ează acel cadru care permite 
îmbinarea mai armonioasă a 
conducerii centralizate cu ini
țiativa maselor. înlăturarea 
formelor și metodelor perima
te. creșterea dinamismului și 
eficientei economiei, corespun
zător actualei etape de dez
voltare a țării. într-o impre
sionantă unanimitate — ex
presie vie a coeziunii noii so
cietăți românești, a înaltei 
conștiințe socialiste, patriotice 
de care sînt animați toți ce
tățenii tării — poporul și-a 
manifestat adeziunea și hotă
rîrea nestrămutată de a ma
terializa ansamblul măsurilor 
aprobate de Conferința Națio
nală a partidului.

Bizuindu-se pe forța și ca
pacitatea poporului nostru, pe 
devotamentul comuniștilor, al 
tuturor cadrelor de partid, de 
stat, din economie și din or
ganizațiile obștești, Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri nu
tresc convingerea fermă că și 
în viitor politica partidului va 
fi realizată cu deplin succes, 
spre binele și prosperitatea 
poporului român. (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși,

Proclamarea republicii, dez
voltarea României pe calea so

cialismului au creat prem.sel* 
pentru afirmarea suverană a 
României în politica interna
țională, pentru sporirea con
tribuției sale la circulația va
lorilor materiale și spirituale 
pe plan mondial, pentru parti
ciparea ei mereu mai activă 
la soluționarea — în interesul 
păcii și progresului social — 
a problemelor nodale ale con
temporaneității.

De-a lungul ultimelor două 
decenii, în procesul unei ac
tivități laborioase pătrunsă de 
un înalt simț al responsabili
tății pentru destinele poporu
lui și cauza socialismului și 
păcii, s-au conturat și și-au 
demonstrat viabilitatea prin
cipiile care călăuzesc politica 
externă a partidului și sta
tului nostru : alianța, priete
nia și colaborarea frățească cu 
țările sistemului mondial so
cialist — ca element central 
al acestei politici ; colabora
rea cu toate țările lumii, in
diferent de orînduirea lor so
cială ; solidaritatea cu clasa 
muncitoare internațională, cu 
mișcarea de eliberare națio
nală, cu noile state care și-au 
cîștigat independența ; lupta 
pentru unirea într-un front 
larg a tuturor forțelor antiim- 
perialiste, care militează pen
tru libertate, democrație, pace 
și progres social; respectarea 
dreptului inalienabil al tuturor 
popoarelor de a-și hotărî de 
sine stătător căile dezvoltării 
sociale și politice ; dezvoltarea 
între state a unor relații înte
meiate pe respectul reciproc 
al suveranității și independen
ței, pe neamestecul în tre
burile interne și egalitate — 
toate acestea în scopul asigu
rării păcii și securității inter
naționale. (Vii aplauze).

Poporul nostru ține seama 
de faptul că procesului de sta
tornicire a unui climat de în
țelegere și colaborare între po
poare, de afirmare liberă și 
independentă a națiunilor i se 
opun cercurile imperialiste a- 
gresive, care se amestecă în 
treburile unor state, încalcă 
drepturile suverane ale aces
tora, organizează comploturi 
în scopul lichidării cuceririlor 
democratice, săvîrșesc acțiuni 
agresive care primejduiesc pa
cea lumii. împreună cu opi
nia publică din întreaga lume 
țara noastră își exprimă de
plina solidaritate cu lupta 
dreaptă a eroicului popor viet
namez, hotărîrea de a-i acorda 
întregul sprijin moral, diplo
matic și material pînă la vic
toria finală. (Aplauze puterni
ce). Ne pronunțăm pentru re
zolvarea pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor litigioase, 
pentru lichidarea focarelor de 
încordare din lume.

Politica externă a partidului 
și guvernului, poziția țării noa
stre față de problemele inter
naționale actuale — amplu 
dezbătute la sesiunea Marii 
Adunări Naționale din vara 
acestui an — se bucură de 
adeziunea unanimă a poporu
lui. Justețea și realismul a- 
cestei politici sînt demonstrate 
de extinderea relațiilor diplo
matice de la 23 de state în 
1947 la aproape 80 în 1967 și 
a legăturilor economice cu pes
te 100 de țări, de numeroasele 
inițiative constructive între
prinse în acest răstimp, de 
prestigiul dobîndit de țara 
noastră pe arena internațio
nală. Partidul Comunist Ro
mân și guvernul Republicii So
cialiste România . își reafirmă 
hotărîrea de a face tot ceea 
ce depinde de ele pentru tri
umful cauzei socialismului, al 
idealurilor de libertate și pro
gres social, pentru întărirea 
unității sistemului socialist 
mondial, a mișcării comuniste 
și muncitorești și a forțelor 
antiimperialiste de pretutin
deni — în puterea și acțiunea 
cărora rezidă garanția salv
gardării păcii — pentru pre- 
întîmpinarea unei noi confla
grații mondiale, pentru dez
voltarea prieteniei si cooperă
rii între popoare. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,

în pragul celui de al treilea 
deceniu de existență a repu
blicii, poporul român privește 
spre viitor cu optimism, în
credințat că prin munca și 
priceperea sa, sub conducerea 
încercată a partidului, va îna
inta neîncetat pe calea *oci- 
alismului și a bunăstării, va 
da o nouă strălucire României.

îngăduiți-mi, ca, în numele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, să vă adresez 
dumneavoastră, tovarăși de- 
putați și invitați, întregului 
nostru popor, calde felicitări 
cu ocazia acestei aniversări și 
urări de noi succese în activi
tatea viitoare, sănătate și feri
cire ! (Vii aplauze).

Trăiască scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă 
România ! Trăiască Partidul 
Comunist Român — conducă
torul și organizatorul tuturor 
victoriilor noastre !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, coeziunea partidelor 
comuniste și muncitorești !

Trăiască pacea între po
poare !

(Aplauze puternice ; întreaga 
asistență, în picioare, ovațio
nează îndelung).



ARCUL DE TRIUMF AL ȚĂRII (I)
I

Cu două mii de ani pe steaguri 
Și-n inimă cu tot atitea mii,
Prin flori și piatră, peste munți și praguri, 
Spre timpul soarelui de astăzi vii.
Din fluiere de os și guri de rai. 
Din răni și cîntece, din bucurii
Cu limpezimi străvechi in port și-n grai, 
Spre vîrsta soarelui de astăzi vii.

Poem de Ion Crînguleonu
Sînt douăzeci de veacuri de cînd mumă 
Istoriei i-ai dat neprețuit tezaur,
Și douăzeci de ani de cind, cunună 
Pe frunte ți-ai urcat, Republică de aur. 
Trup sănătos mereu și gînd cutezător, 
Planetă harnică și plină de eroi, 
Cu umerii in aripi arcuite-n zbor,

Ți-ai împlinit vis milenar în noi. 
Și ți-ai zidit cu piatră și petale, 
Cu voievozi și timple de eroi. 
Și-au prins lumină gîndurile tale 
Și creanga, sevă în altoi;
Așa, cu munții și părinții buni, 
Cu tot ce ai mai sfînt, de două mii 
De ani puterile-ți aduni
Și către țărmul soarelui de astăzi vii!.-

Timpul are o dimensiune pe care o esențializeazfi Istoria tn momentele sale 
cele mai grave, eele mal pline de semnificații. Istoria a înregistrat în seara zilei 
de 30 decembrie — pînă atunci o zi obișnuită, ca oricare alta —, voința unui în
treg popor condus de conștiința sa vie, Partidul Comunist, de a desființa anacro
nica instituție monarhică, înlăturînd-o din calea sa, făcind liber drumul ascensiunii 
sale viitoare. Ceasul istoriei marca la 30 decembrie nu un sfîrșit obișnuit al unui 
an ci începutul unui nou veac în viața unui popor devenit singurul Stăpîn în pro
pria sa țară. 30 decembrie 1947, ora 20, aclamațiile mulțimii au sensibilizat ecra
nele memoriei colective, au colorat în sărbătoare o dată de excepțională importanță 
în viața României socialiste. Să ascultăm împreună ecourile venind spre noi din 
neuitatele zile din urmă cu două decenii.

„Cădeau fulgi mari și grei de zăpadă. Oamenii abia tre
ceau prin băltoace, fanfarele răsunau, în piață se întinse
seră vreo cinci hore, care mai de care mai focoasă, mai în
drăcită. Din Piața Teatrului veneau mereu noi și noi co
loane cu pancarte scrise și confecționate la repezeală. Cin- 
tecele se contopeau cu uralele, cu lozincile și muzica fanfa
relor, la marginea pieței un grup de soldați, cîteva ute- 
ciste, subofițeri și lucrătoare învîrteau hora cu atîta foc 
încît nici nu observaseră că fanfara se oprise să răsufle. 
Iar apoi din horă au înscris-o în sîrbă. Ningea într-una, te 
pătrundea frigul și umezeala. Piața se tot umplea de lume. 
Fabricile, întreprinderile nu lucrau, dar cineva, un prieten, 
un tovarăș prin vecini, trecea și-i lua. Veniseră mulți care 
nu se culcaseră din ajun..."

Un cronicar, cuprins de entuziasmul momentului, încre
dința istoriei, în atmosfera grea, de plumb topit a linotipu
lui, imaginile care-i impresionaseră retina.

de VARTAN ARACHELIAN

aici în registrul ei cel mai profund. Nu este o exaltare capri
cioasă, ci o notă esențială, românească, dominînd sărbătoarea 
mulțimilor.

Au fost atunci trei zile 
— cel puțin I — care n-au 
cunoscut barierele grele ale 
nopții. (îmi povestește un 

vechi militant al mișcării noastre muncitorești, Alexandru 
Steflea, membru atunci în camera deputaților). Eram de la 
15 octombrie în sesiunea obișnuită a camerei. Un fel de a 
zice obișnuită. Timpul era derulat grabnic de oameni și de 
evenimente memorabile cum puține generații dintr-o în
treagă istorie avuseseră parte să le trăiască, să le înfăp
tuiască în atît de puține file de calendar. Ședințele se țineau 
de două ori pe zi : dimineața și după-amiază. Era într-o zi 
de marți. Marți 30 decembrie 1947. Venisem de dimineață la 
cameră dar a trebuit să fac cale-ntoarsă. Ședința se sus
pendase. Spre ora prînzului am primit o înștiințare: la ora 
14, ședință la Cameră. Era o oră cam neobișnuită și asta 
ne-a întărit convingerea că adunarea va avea un caracter 
neobișnuit, memorabil. Timpul trecea. Un zvon aluneca 
printre deputați. încă o oră... apoi alta și senzația neobiș
nuitului devenea un sentiment profund, prevestind cotitura 
crucială la care am avut șansa să particip. După cinci ore 
de așteptare am luat cu toții loc în băncile parlamentului. 
Ședința, în sfîrșit, începea. îmi amintesc și acum : ora șapte 
și zece minute. Seara.

Era ora deciziei, ora în oglinda căreia Partidul Comunist 
își vădea forța de a sintetiza aspirațiile unui întreg popor.

Povestește tovarășul Ni- 
colae Cioroiu, director al 
Muzeului de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării 

din România i După deschide- 
Sadoveanu, președintele Adu- 
tribună președintele guvernu-

ORA DECIZIEI

ORA EMOȚIEI»

revoluționare și democratice 
rea ședinței de către Mihail 
nării deputaților, a urcat la 
lui, dr. Petru Groza. Vocea gravă, solemnă, cenzura cu greu
tate emoția vorbitorului ; „Domnule președinte, doamnelor 
și domnilor deputați, am onoarea a vă citi următorul text". 
Sala încremenise în așteptare. în acel moment știam că 
ceea ce plutea în aer, ca un curs firesc, Iminent al istoriei, 
se împlinea în fața ochilor noștri. începutul sesiunii din 
acel an era pus sub semnul luptei surde dar îndîrjite între 
adunarea deputaților, a guvernului și rege. Regele boicota 
pe toate căile hotărîrile parlamentului ca și măsurile cu
rente care trebuiau contrasemnate 
cîtva timp în urmă ministru 
Regele a întârziat însă mult timp 
rea. Un exemplu din nenumărate 
atunci „greva regală" își primea
Și atunci am ascultat într-o profundă liniște solemnă...

Crainicul postului de ra
dio a intervenit în acea 
seară, neobișnuit altfel, în 
programul ce-și urma ne

abătut pînă atunci cursul! „Atențiune ! Atențiune ! Peste cî
teva minute vom da un comunicat extrem de important". Peste 
alte cîteva minute intervenția autoritară a vocii binecunos
cută abonațllor radio — a repetat, ca un suspens al istoriei, 
anunțul prevestitor. Și... Vocea a răscolit amintirile unei în
tregi istorii. Proclamația căuzașilor de la Islaz... Proclamația 
Domnului Cuza către țară.» Proclamația Întregirii României... 
Proclamația de la 23 August 1944.» „Muncitori, țărani și in
telectuali, ostași, subofițeri și ofițeri, cetățene și cetățeni I 
(vocea crainicului citind proclamația guvernului democratic 
către țară ridica temperatura emoțiilor publice, înălța dem
nitatea frunților) i în frunte cu forța organizată, conștientă 
și neșovăitoare a clasei muncitoare, poporul român a înlătu
rat jugul moșierilor șl a pedepsit pe trădătorii intereselor 
sale alungind de la cîrma țării pe cel care apărau interesele

> ’torilor săi. Astfel, poporul român a reușit să-și înfăptu- 
1 un regim democratic pe care continuă să-1 întărească, 

aarhia constituia o piedică în calea dezvoltării țării noastre 
spre un regim de democrație populară care să asigure tutu
ror celor ce muncesa bunăstarea materială și culturală, să 
asigure independența și suveranitatea statului român..."

Ca ziarist, ne spune tova
rășul George Ivașeu, înde
plinind, de 
și funcția de

de el. Fusesem numit cu 
al României în Italia, 
să contrasemneze numi- 
altele. Ceea ce numeam 
acum răsplata cuvenită.

ORA PROCLAMAȚIEI

ORA ISTORIEI altfel, atunci 
director al 

Presei din Ministerul Informațiilor, am putut înregistra cu 
atât mal lesne reacția opiniei publice românești dt și a celei 
de peste hotare.

Departe de a constitui o surpriză, răsturnarea monarhiei 
era un act de așteptat ca Inevitabil șl necesar, în procesul 
însuși al definirii orînduirii populare. Se știa și în cercuri tot 
mai largi, că regele, ca exponent de vîrf al reacțiunil interne 
și internaționale, ridica prin chiar prezența Iul în fruntea 
statului tot atîtea piedici și dificultăți incompatibile cu mer
sul revoluției ce începuse în fapt odată cu răsturnarea dicta
turii antonesciene și izgonirea forțelor hitleriste. Prin lupta 
impetuoasă a maselor largi, de la orașe și sate, sub conducerea 
Partidului Comunist, se cuceriseră deja importante poziții în 
infrastructura politico-socială, reforma agrară din 1945 con
stituise un factor important în ralierea țărănimii sărace la 
lupta clasei muncitoare, capacitatea creatoare a proletariatu
lui în opera de reconstruire economică a țării, prestigiul cres- 
cînd al partidului ca forță mobilizatoare de energie și ca 
factor de conducere a treburilor în stat, — acestea pe de o 
parte, pe de alta degringolada succesivă a fostelor partide 
istorice tot mai neputincioase în fața valului popular, — iată 
întrunite tot atîtea condiții pentru declanșarea acțiunii care 
să elibereze țara și de acea instituție ce nu-și putea avea 
nici un rost și nici o .semnificație.

E ceea ce Partidul Comunist Român și forțele patriotice pe 
care le conducea au reușit să impună în ziua de 30 decembrie 
1947, opreația însăși de abolire a monarhiei și îndepărtarea 
regelui să devină fapt îndeplinit, cu toate consecințele de 
ordin constituțional ; România proclamîndu-se Republică 
populară.

Prin împuternicirea deplină la conducerea țării a forțelor 
populare în frunte cu Partidul Comunist, s-a putut apoi trece 
la ceea ce avea să întruchipeze marea operă de construire a 

•socialismului în patria noastră. Aceea care, în douăzeci de 
ani, avea să ducă la strălucirea României socialiste de astăzi.

Sala Ateneului român în 
seara aceleiași zile. Acordu
rile primei părți a concer
tului dirijat de bagheta lui 

George Georgescu se stingeau în aplauzele publicului cînd 
pe scenă se urcă un om mai mult mic de stat. Făcu semn de 
atenție publicului și mina febrilă netezi foaia de hîrtie :

ORA POEZIEI

Lumină ideală, cînd Dante contemplase 
călăuzit de scumpa-i simbolică femeie, 
cuvintui i se stinse și mina Iui sculptase 
al treilea pilc și ultim din stele-n epopee.

Umplînd cu vii popoare abstractele genuni 
spre-a se-ndruma prin ele la sferele divine, 
el n-a primit din partea supremei viziuni 
puterea de-a o-ncape întreagă tn terține.

Și noi cutreierăm făgașuri infernale, 
cu asudate palme izbind ori alinînd,
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„Muncitori și țărani / cărturari și soldați / lată urarea de „la 
mulți ani", / răspunsul la „ne dați ori nu ne dați 1“ / Treizeci 
decembrie patruzeci și șapte, / sfîrșit de an și început de 
veac ! / încă un vis care’nflorește’n fapte..... Versurile se ali
niau în cadență, cu pași siguri, apăsați: „Un megafon aducea 
vești de ce se-ntîmplă. / Sîngele traducea morse în tîmplă : 
I „Trăiască Republica Populară Română. / Poporul a luat 
puterea întreagă în mină". Poetul — deopotrivă și publicist 
— care transformase pentru o clipă scena într-o tribună a 
poeziei militante, era Marcel Breslașu.

Pe cadranul istoriei la 
■■iK.uîiiTiii ni ora 5 dimineața cînd pri-ORA JURAMINTULUI mele pachete cu ziare gră

beau să prindă trenurile 
de provincie, noul guvern depunea în fața prezidiului ales cu 
7 ore în urmă jurămîntul de credință : „Jur a apăra dreptu
rile și libertățile democratice ale poporului român și inde
pendența și suveranitatea Republicii Populare Române pre
cum și legile sale". Textul era același care constituise cu 
cîteva ore mai înainte jurămîntul de* credință al*membrilor 
Prezidiului Republicii Populare Române prestat în fața de
putaților. Și apoi, după actul de legămînt al primului guvern 
constituit în noua orînduire de stat a țării, jurămîntul a fost 
depus de toți funcționarii publici, de întreaga armată, cu- 
prinzînd în cercuri concentrice întregul popor. Poporul își 
jura sieși credință. „înainte, deci — scria în cotidianul Na
țiunea directorul publicației — fără șovăire, spre întărirea 
tinerei instituții. Republica, vreasăzică res-publica, bunul 
public, avem așadar de acum încolo toți o parte de respon
sabilitate în propășirea țării. Cuvîntul nostru de ordine este 
azi : să fim alături de patrie, să slujim RES-PUBLICA".^ 

Semna un neobosit 
telectual de laudă al

combatant al ideilor și al faptelor, in- 
noii Republici, George Călinescu.

în clasa a IV-a A a unei 
școli din Constanța. îmbră- 

ORA LIMPEZIRII cămintea cenușie și uzată
a elevilor trădează culoarea 

socială a cartierului. Momentul coborîrii portretului regelui 
se consumă fără ceremonial. Directorul se înalță pe scaunul 
de la catedră, ia portretul din cui și coboară. Șterge cu palma 
urma tălpilor de pe scaun. Pe perete rămîne o pată galbenă 
contrastînd cu pereții spoiți de praf. Șterge cu palma și 
pleacă. Copiii se ridică în picioare mai mult cu un gest auto
mat decît unul de respect. Se așterne un moment de liniște 
penibilă. Nimeni n-are lacrimi în ochi (nici de tristețe, nici 
de bucurie) dar poate că pe mai mulți îi încearcă același gînd 
ca și pe cel din banca-treia. Citise, în drum spre școală, de
misia regală caligrafiată cu majuscule tipografice șl-1 în
cercase un regret naiv. Un om cu o asemenea caligrafie, care 
făcea concurență cu idealul scrisului frumos de pe portativul 
cărții de citire trebuie să plece din țară ca un om nefolositor 
nimănui 7 îl fixează acum pe învățătorul care s-a așezat pe
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scaunul netezit de palma directorului și așteaptă explicații. 
11 somează tăcut, cu ochii încordați, gata să iasă din orbite. 
Copii... începe învățătorul despăturind ziarul sosit de la 
București. Copiii privesc atent și simt că un echilibru se 
clatină și un altul trebuie să-i ia locul. Doar același învăță
tor, cu o lună în urmă, cînd cineva furase clanța de la ușa 
clasei să facă pocnitoare cu gămălii de chibrit le servise o 
lecție moralizatoare despre Vodă care deseori poate fi văzut 
la București reparînd broasca ușii de la palatul în care se 
jucase cu copiii de-o seamă cu el. Copii, își drege iar glasul în
vățătorul, țara noastră este de ieri Republică. (Și vocea de
vine inflexibilă, metalică, dominatoare). Trebuia să se în
tâmple ; cel mai mare dintre exploatatorii țării a fost alungat. 
(Și începe apoi o listă a domeniilor regale pe care școlarii 
încearcă să le dimensioneze. String oasele de pe strada lor, 
străzile din cartierul lor, cartierele din orașul lor și nu reu
șesc să înțeleagă decît că încă sînt mici. Și mai înțeleg ceva : 
că învățătorul lor nu le va mai servi lecția cu regele, lăcătuș 
al propriei sale case. Nimeni n-are lacrimi în ochi, nici de 
tristețe, nici de bucurie. Doar revenirea directorului învio
rează tabloul clasei. Cursurile se suspendă. Ca la o mare 
sărbătoare. Adevărată).

Piața Palatului. întreaga 
piață e un ghem de entu- 

URA OlKAZ.ll ziasm. Strigătele plutesc,
păsări uriașe deasupra 

imensului spațiu. De pretutindeni se încrucișează bucuria 
acestei prime zile a Republicii Populare Române. „Trăiască 
Republica ! Trăiască Republica !“ Femei, bătrîni, copii, băr
bați, toți se lasă purtați pe aripile acestor cuvinte pline de 
nădejde. (Paginile de ziar, cu temperatura lor febrilă și 
solemnă, laolaltă, alcătuiesc o largă panoramă a orașului re
ședință a țării cuprins de seismul tonic al actului). Piața 
Unirii. La aceeași oră a prînzului : Muzica alternează cu acla
mațiile și cu lozincile rostite sacadat, dintr-un piept, din 
două, din o mie de piepturi o dată. Se încing și se descing 
hore mici, contopindu-se în una singură, mare, și- apoi iar 
apar douăzeci. La sfîrșitul jocului, mulțimea pornește în 
iureș, cu aclamații, adunîndu-le în una singură : „Trăiască 
Republica Populară Românească". Piața Gării de Nord. Co
loanele vin cu steaguri, cu lozinci, cu o floare, cu două, 
buchete de oameni se adaugă coloanei, coloanele se întîlnesc, 
se rotunjesc într-o horă imensă, bucuria ta se înnoadă cu 
bucuria celuilalt, de lîngă tine, pe care nu-1 cunoști dar îi 
simți pulsul ca pe pulsul țării și oamenii se adună după zîm- 
betul lor, cu pulsul lor entuziast la pulsul tînăr și viguros al 
Republicii. Cineva se face auzit, ceilalți preiau și amplifică 
îndemnul de a merge la Palat și horele se realcătuiesc în co
loane și coloanele se varsă în alte coloane ale celor din Piața 
Unirii și din Bucureștii Noi, din Piața Puișor și din cartie
rul Ferentari și Piața Palatului devine o mare de oameni 
unde cîntă fanfara, dar abia de se aude în furtuna uralelor. 
Parcă se faa auzite Inimile oamenilor, zgomotos, năvalnic. 
Istoria este prezentă aici nu cu machiaj, nu labilă, nu infidelă 
făuritorilor ei, ci uriașă și de nezăgăzuit. Istoria este invocată
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vrăjmașii ori umilii ce ne-au ieșit in cale, din creștete zvlcnit-a cu scut și lance-afară
nu-n spațiul ptolemeic, ci-n viață, pe pămlnt. cîntecul nou, «-asculte mărețele-i porunci.

"ST PARTIDULUI
Dar cînd, adine dorită, flamura ta de pară Aceasta-1 marea-ți for(« ; faci clopot de argint
ne-a-nfiorat privirea, partidul meu, atunci din inimile noastre, ori tunuri pe crenele,

Transcriu din carnetul 
savantului Ațhanasie Joja : 
„Fizionomia morala a po
porului român se caracteri

zează prin următoarele note componente: prectfmțsăfflrea 
rațiunii, raționalism, realism, sentiment viu al naturii, me
lancolia doinei, umor și vivacitate, sentiment național adine 
dar sobru, însoțit de un spirit de largă 'toîerahță,”puterâ re
marcabilă de absorbție, spirit de măsur’ă și înțelegeri con
cretă a situațiilor...

Luciditate și entuziasm, conștiința profundă ' a semni
ficațiilor momentului istoric — iată notele'solicitare ia limita 
ue sus în acele zile de entuziasm general. Dar și de angajare 
profundă. Transcriu două moțiuni votate cu gravitatea potri
virii exacte a cuvîntului, la unison cu nevoia faptei generoase 
încercate de toți participanții.

I. Muncitorii, tehnicienii și funcționarii uzinelor Malaxa 
au făcut slobod gîndul lor : „Asigurăm Prezidiumul Repu
blicii Populare Române, că vom lupta și vom munci pentru 
consolidarea tinerei noastre Republici. Republica Populară ne 
oferă garanția că eforturile noastre îndreptate spre mărirea 
sporului la muncă, vor duce la ridicarea nivelului nostru de 
trai, la înflorirea patriei noastre și ne permite să pășim la 
desființarea sistemului de exploatare a omului de către om".

II. Alta : „Noi studenții mediciniști adunați astăzi 31 de
cembrie 1947 în sala de festivități a căminului studenților 
mediciniști salutăm cu tot entuziasmul proclamarea Re
publicii Populare Române. Convinși fiind de importanța 
actului săvîrșit pentru realizarea unei vieți mai bune și mai 
luminoase poporului nostru ne luăm angajamentul ca alături 
de muncitorime și de țărănime să luptăm mai departe pentru 
noi victorii ale democrației populare, întărind unitatea tine
retului muncitor cu tineretul studențesc, pășind hotărîți pe 
calea unui fnvățămînt superior pus în slujba intereselor po
porului muncitor". .......... >-■

ORA ANGAJAMENTULUI

ORA COINCIDENTEI4

ORA DIN ADINCURI

Societatea scriitorilor ro
mâni are un. nou președinte, 
pe tov. Zaharia Stancu, Poet, 
prozator și gazetar de; mare 

talent, cunoscut și apreciat de mase largi de .cititori pentru 
activitatea sa în publicistica și presa democrată... „Societatea 
scriitorilor români trebuie să devină o puternică baricadă a 
luptei ideologice..." (Din ziarul Scînteia). întrebare: Ce putem 
șt ce puteți face pentru a stîrni interesul muncitorilor pentru 
cultură ? Răspuns : (Zaharia Stancu): „Acest interes este stîr- 
nit. Muncitorii citesc și cer cărți", (interviu luat de Flacăra 
imediat după alegera lui Zaharia Stancu în fruntea Societății 
scriitorilor români). Expresie a atașamentului artiștilor 
români față de noua realitate a țării, creația lor a slujit cu 
devotament operea de edificare socialistă a României, va
lorificării resurselor spirituale ale poporului. _

Există un inefabil al 
faptului autentic conservat 
la temperatura sa primară 
și transmis peste timp ur

mașilor nu numai informativ ci mai ales emotiv. Iată două 
consemnări : a) „Iată a treia zi și poporul e tot în picioare ! 
Cînd se inspiră de vreo idee, cînd are vreo bănuială, uită 
toate interesele private și se consacră numai pentru triumful 
cauzei comune", b) „Apoi a început muzica. Oamenii au în
ceput să se prindă în hore și sîrbe, de acum țin-te. Săreau 
prin ape și noroi, cîntau și strigau. Parcă izbucnea din ei o 
dorință veche, arzătoare care mocnea în ei de zeci -șj- zeci 
de ani. Am văzut în joc femei cu pachete; bătrîni veniți în
tâmplător, soldați și tineri cuprinși de același entuziasm tră
ind aceleași clipe de voie bună... Ca niște cercuri într-o apă 
se desfăceau horele. Horele mari, largi, cuprinzînd întreaga 
Piață a Palatului. Hore uriașe în mijlocul cărora se învîrteau 
altele, multe fără număr, în care trecătorii se prindeau 
spontan, în care se sărutau muncitorii și studenții, ofițerii 
și soldații... Iată un mic colț al unei hore: un muncitor, un 
țăran, un student, o tînără și un funcționar. Fiecare altfel de 
încălțăminte, dar picioarele tuturor saltă deopotrivă de voios 
pe pămîntul Republicii Populare Române". Intre cele două 
citate e o distanță de 90 de ani. între bucuria realizării ac
tului unionist consfințit pe dealul Mitropoliei șj cel al de
ciziei unanime votat tot aici și celebrat oriunde bătea în 
acea zi de sfîrșit de an și început de nou veac o i inimă 
românească ș-a arcuit, venind din adîncurile istoriei noastre, 
puntea fermă a împlinirii. Și, fără îndoială, cronicarul din 
urmă cu două decenii a încercat același gînd al confratelui 
său anonim din urmă cu nouă decenii: „Fapta este atît 
de mare, bucuria atît de mare încît pana tremură în mîna 
mea și o las".

Timpul nu mai are răbdare. Ceea ce nu încăpea în rîndurile 
așternute grăbit la ora închiderii ediției vibra în aerul, făcut 
orgă, al străzii : „Vom munci și vom 'lupta / Să-ntărim Re
publica". în. prima zi a noului veac cuvîntul Republica începea 
o nouă pagină a istoriei căruia poporul îi dădea un sens su
perior. Cel al aspirațiilor și al izbînzilor, credința fermă, ne
strămutată în călăuza sa încercată, Partidul- Comunist rare 
nici în cele mai grele sau complexe momente ale existenței 
sale nu i-a dezmințit speranțele. .....- "t—ț

Multe zile la rind mani
festările de bucurie a între
gului popor • au continuat 
cu o exuberanță rar întâl

nită și de la o zi la alta, laolaltă cu bucuria dezlănțuită, con
știința răspunderilor obștești se cristaliza cu pregnanță, sen
timentul datoriei față de patrie capătă dimensiuni superioare, 
mulțumirea recentei împliniri obștești stimula gîndul ge
neros și brațul constructiv spre noi orizonturi, mai largi, 
mai înalte. Țara întreagă se așternuse unei munci încordate. 
Partidul, conștiința vie a poporului muncitor, trasase coor
donatele dezvoltării viitoare. Din acest context, deputății în 
legislatura acelei perioade, cu care am stat de vorbă, își 
amintesc mai ales o sarcină cotidiană de atunci care are 
astăzi o rară încărcătură semantică : intrarea tradițională a 
Camerei în vacanță cedase locul unei concrete sarcini 
obștești: pregătirea în cele mai bune condiții a campaniei 
de primăvară. Ieșirea țării din război, cei doi ani de secetă 
aduceau la ordinea zilei — nu ca o metaforă — nevoia' țârii 
pentru pîine. Dar și pentru cărbune, dar și pentru oțel, clăi'... 
Republica pășise cu pași uriași la drumul ascensiunii „sale. 
Entuziasmul general pe care-1 declanșase -actul istortc' de 
la 30 Decembrie se metamorfoza cu același ritm al Zilelbr.’de 
atunci în elanul de ne oprit al construcției. Și ațynci,. deșigfir 
în acele zile, se simțea, ca o anticipație a-faptei multiplicată 
în infinite ipostaze pe ogoare -și uzine; amfiteatre'și labora
toare ceea ce întreaga țară avea să parcurgă sub Conducerea 
partidului, în toți acești douăzeci de apj ,^e. m.uăjcă.jiepi®- 
getată, pentru înălțarea României pe trepte tot mai..înalte 
ale bunăstării și civilizației. Trepte hotătîtbăre ' în istoria 
patriei al cărei chip viitor strălucește mîhdrii și'demn'în 
perspectivele însuflețitoare pe care partidul, le. dezvăluie-as
tăzi poporului român.

Hotarele orei s-au deschis — enofmă floare — pentru a 
cuprinde, de-atunci pînă acum, tot ceea .ce ppporlîT șî-a 
dăruit sieși, tot ceea ce fiii acestei țări, înșufțețîți, de.,cei.'ma'i 
buni dintre ei — comuniștii—au înfăptuit în. două. .decenii 
de Republică. ...............„.

ORA POST-FESTUM

dur aliaj In care eu recunosc distinct 
părinții mei, iubirea și visurile mele.

Nu răzimat in cirja metaforelor fade,
ci drept, din zare-n zare, sub cer-împurpurat, 
crescute larg In suflet cîmpiiie baladei 
cu pași definitivi mi-ai măsurat.

Sint oameni căror viața le-a dat înalte premii — 
medalii sunătoare, cu clinchet argintiu.
Eu unu-mi cresc tovarăș cu clocotul poemei 
Totalul vis — ostașul tău să fiu.



L„.
Noi care trăim fiecare fir de nisip 
și fiecare piatră din temelii
Noi care întindem pielea de asfalt pe șosele 
sau batem stîlpî de înaltă tensiune prin țară ;
Noi care dăm nervi motoarelor, noi care 
enervăm poduri rulante și ie purtăm
peste hale surde și hale mute, incandescente ; 

INoi care urcăm orașele în cer, noi care
cărării în spinare etajele, betoanele, luminile 

cartierelor
Noi care construim bulevarde proaspete
sau lansăm cîmpiile spre revărsările de pîine : 
Noi care ne îndrăgostim la o vîrstă fragedă 
și ne întoarcem acasă obosiți și plini
de dragoste tinără ;
Noi care ne trecem sîngele spre viitor 
prin fiii noștri, prin propria noastră

ARCUL DE TRIUMF AL ȚĂRII (II)

Înmulțire

demnă și umană, caldă și vie ;
Noi care semănăm iarbă,
Noi care facem piine în brutării;
Noi care creștem vite'e la marile ferme ; 
Noi care rîdem cu toată dantura cînd oțelul 
curge ca laptele în clocot și, vrînd să dea 

peste noi, 
îl trimitem în pieptul mașinilor să cînte! 
Noi care trudim cu brațul, cu mintea și sîngele 
jos, în adincuri sub viață,
mai jos decît orice mormânt sau cetate, 
acolo in galerii unde trăiește și tace 

cărbunele 
ca un zeu ciudat, ca un zeu puternic și singur ; 
Noi care forăm în planetă rîuri de petrol ; 
Noi care culcăm păduri 
și naștem păduri ;
Noi, acești purtători de unelte ;
Noi, sîngele, noi frunțile, noi sensul, puterea

și trupul păinîntului; 
Noi cu palmele, cu pieptul și umerii

purtăm Patria în vastul teritoriu al timpului, 
aici, unde ea își împlinește o vîrstă do aur —

III
Pisc ds lumină, inimă și gînd 
Partid făuritor de aripi în destine, 
Cînd vine primăvara pe pămînt 
Izvoarele puterii se desprind din tine.

Așa cum am ajuns prin ginduri și sudoare, 
Cu mii de meșteri mari, porniți din temelie. 
Să ducem trupul țării către sărbătoare 
Cu douăzeci de aripi In lumina vie;
Așa cum nici o clipă nu s-a oprit pămfntul 
Din creștere și rod, trudind la fel cu noi. 
Cum inima nu scade, la fel și-n timpii

rîndul 
Partidule, prin tine, am devenit eroL
Și-am învățat că totul nu s-a oprit aici.
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TINERII,

Ancheta realizată de ALINA POPOVICI fl ION-VICTOR BIBICIOIU

Romdnia este gîndită In 
imaginea pe care o poate avea, 
dm ce in ce mai bogată și 
mai avansată. Încredințarea 
deplină a întregului popor, a 
tineretului tării, că hotărîrile 
partidului, izvorînd din ana
liza profund științifică a tutu
ror domeniilor de activitate, 
vor fi îndeplinite rezidă in 
victoriile de pînă acum pe 
frontul construcției socialiste, 
în valoarea exemplară a per
spectivei pe care partidul a 
dat-o poporului, națiunii ro
mâne.

La două decenii de la in
staurarea Republicii, oportu
nitatea unei încercări de a 
prospecta fondul spiritual al 
tineretului in citeva din co
ordonatele lui majore nu poate 
fi pusă la indoială. Generația 
tinără a României se bucură 
de stăruitoarea atenție a Par
tidului, de încrederea și stima 
poporului întreg. Constituind 
viitorul națiunii, tineretul de
vine mesagerul aspirațiilor 
acumulate și transmise pînă 
la el prin generații de-a ria
dul și totodată factorul chemat 
să le transpună in fapt, să 
păstreze cuceririle dobîndite 
din veacuri, să dezvolte și să 
perfecționeze capacitatea de 
cunoaștere a poporului căruia 
îi aparține. Recenta hotărîre 
a Plenarei C.C. al P.C.R. ex
primă o dată mai mult grifa 
partidului pentru creșterea și 
educarea unui tineret con
știent și capabil în fața în
datoririlor lui.

Consecință imediată a 
schimbărilor provenite in 
structura societății românești, 
care și-a cîștigat intr-un timp 
inimaginabil de scurt un loc 
prestigios in rîndul țărilor 
Europei — accelerarea pro
cesului de maturizare a tine
retului este marca distinctă a 
orînduirii, validată de avan
sarea Iui în proporție de masă 
în toate domeniile vieții so
cialo, economice, politice, 
științifice și culturale. La fi
nalizarea acestui proces lu
crează întregul popor, care 
așează pe unul din locurile 
de frunte In preocupările sale 
problemele generației tinere, 
veghează la educarea sa mul
tilaterală, li acordă încredere, 
oreînd posibilități nelimitate 
pentru afirmarea personalității 
fiecărui individ în parte, per- 
ceplnd totodată seriozitate — 
un acut simț al responsabili
tății.

Întrunind în fund unei mese 
rotunde imaginate pe inter
locutorii unei anchete — fără 
ambiția de a cuprinde In to
talitatea lor aspectele privi
toare la viața și munca tinere
tului nostru— am reținut, din 
multitudinea și diversitatea 
opiniilor exprimate, pe acelea 
care numesc coordonatele ge
nerației crescute In spiritul 
profundelor prefaceri revolu
ționare petrecute în acești 
douăzeci de ani.

Tineretul 
se identifică 

cu socialismul
Prof. univ. Tudor Bugnaria, 

membru corespondent ol 
Academiei Republicii Sooia- 
liste România:

Proclamarea Republicii a 
marcat începutul procesului de 
dezvoltare socialistă a țării 
noastre, apariția unei astfel de 
orinduiri In care, In mod o* 
biectiv, tineretul se integrează 
organic și se identifică cu ea. 
Socialismul este o astfel de 
orînduire, ce — spre deosebire 
de societățile precedente, unde 
predominau tendințele conser
vatoare — este predominant 
dinamică, mani fes tîndu-se în
continuu, tendința de depă- 
șire, pregătind In permanență 
viitorul. Identificarea obiectivă 
a tineretului cu socialismul 
decurge din faptul că viitorul 
aparține tineretului, că, de

fapt, acesta se pregătește pen
tru el și pentru generațiile 
viitoare.

Identificarea tineretului cu 
socialismul și solidaritatea sa 
cu viitorul presupune insă 
ridicarea lui la nivelul cerin
țelor acestui viitor. De aceea, 
o societate dinamică, cum este 
societatea noastră socialistă, 
se preocupă in cea mai mare 
măsură de dezvoltarea tinere
tului.

Viitorul nu se realizează 
însă în mod automat ; ten
dințele prezente de dezvoltare 
se înfăptuiesc în socialism prin 
activitatea conștientă a oame
nilor. Or, în realizarea acestui 
proces, societatea noastră an
trenează încă de pe acum 
tineretul. Niciodată participa
rea tineretului la întreaga 
activitate creatoare a socie
tății — la activitatea de pro
ducție, la viața politică și la 
conducerea treburilor obștești, 
la viața culturală și științifică 
— n-8 fost atît de amplă și 
de intensă ca în anii puterii 
populare. Nici un regim nu 
a creat tineretului atîtea posi
bilități de manifestare a apti
tudinilor și talentelor lui, a 
energiei și avîntului său, cîte 
a pus la dispoziția lui orîn- 
duirea noastră socialistă în 
acești douăzeci de ani. Explo
zia de tinerețe în viața poli
tică, științifică și culturală este 
o caracteristică a oricărei so
cietăți noi, dar mai cu seamă 
a societății socialiste. Nu în
cape îndoială că unii tineri 
s-au putut afirma și în orîn- 
duirea precedentă, dar ceea 
ce deosebește orînduirea noas
tră de aceea este că acest 
fenomen se manifestă în toate 
domeniile vieții, dohîndește 
un caracter da masă. Cîfi 
oameni de știință tineri s-au 
putut manifesta In regimul 
trecut ? Cîți au putut pătrunde 
In vechea Aoademie P Cîți 
poeți și, In general, oameni de 
artă s-au putut afirma în re
gimul trecut ? Cît privește 
viața politică, nu este semni
ficativ faptul că președinții 
organizațiilor de tineret sau 
ale partidelor politice aveau
— de cele mai multe ori — 
o vîrstă care depășea fumăta- 
tea de secol P

Conf. dr. Claude Nicolau i 
In adinca schimbare de stări 
și lucruri petrecută in acest 
răstimp, tineretul a cunoscut 
o radicală reorientate. Aspi
rațiilor sale natural generoase, 
capacității sale mărite de 
entuziasm, voinței sale îmbăr
bătate de elan revoluționar și 
de un anumit romantism al 
schimbării, al noului, li s-au 
fixat teluri clare, linii direo- 
toare, obiectiva de atins.

Interacțiunea dintre perso
nalitatea umană și contextul 
social și intelectual a fost re
marcată dintotdeauna. Perso
nalitatea influențează — une
ori în mod foarte profund — 
contextul social șl intelectual, 
dar fi acesta din urmă mode
lează personalitatea, pe mă
sura sa. Cu atît mai mult, 
personalitatea tinărului, mai 
maleabilă, mai puțin defini
tivă, supusă influenței puter
nice a condițiilor vieții social- 
intelectuale capătă contururi 
noi, un profil deosebit.

Accesibilitate 
deplină la 
cunoaștere

Ing. D. Todericiu. Și totuși, 
este învederat faptul că tine
retul de astăzi nu este un 
tineret nou, cum n-a mai 
existat niciodată, d tineretul 
din totdeauna căruia însă l-au 
fost adăugate și cultivate niște 
antene. Tînărul e format în 
condiții normale pe dinăuntru
— viața de familie și școala, 
pe dinafară de cotidian, fluxul 
larg — social. Noi știm oă 
tînărul nu și-a pierdut naivita
tea, prin naivitate înțelegem 
capacitatea de a recepționa. 

tradusă prin posibilitatea mi
rării în fața lucrurilor, feno
menelor. La un moment dat 
mirarea se uzează. In clipa 
în care omul spune „nu mă 
mai miră nimic", devine inutil 
societății pentru că în relația 
om-viață nu există o limită a 
cunoașterii. Titu Maiorescu 
spunea că deși etern ne opreș
te o limită, nu ne poate opri 
nici o limită eternă. Acest 
lucru devine perfect valabil 
pentru setea de nou.

Pildele strălucite 
ale marilor 

înaintași
Lector univ. Pompiliu Mar

eea i Tineretul studios de 
astăzi, așa de cultivat, bene
ficiază de pildele strălucite ale 
marilor înaintași pe care se 
cuvine să-i evocăm de fiecare 
dată. In perioada studiilor, 
Eminescu a dat unele din ca
podoperele sale, totdeauna va 
impresiona faptul că, la 20 
de ani, el a creat Epigonii 
în care lua în dezbatere, cu 
un superior sentiment al răs
punderii marile probleme ale 
literaturii române de atunci, 
că stăpînea ca nimeni altul 
subtilitățile marii filozofii dar 
și, în același timp, cu o rară 
vocație civică organizează, 
împreună cu Slavici, memora
bila serbare de la Putna din 
1871, fixînd unul din momen
tele esențiale ale conștiinței 
naționale din secolul trecut. 
Studenți la Viena, Eminescu 
și Slavici discutau nopți în
tregi, cutreierînd străzile ca
pitalei imperiale despre marile 
probleme ce frămîntau pe 
români în acea epocă, ceea ce 
a avut urmări fertile în crea
ția lor. Firește, în aceeași 
vreme, destui colegi de-ai lor 
își cheltuiau inutil, searbăd și 
meschin timpul și tinerețea. 
In urma acestora, cum era de 
așteptat, n-a rămas nimic, nici 
măcar numele, au fost total 
înghițiți de neant.

0 dublă răspun
dere: socială 
și individuală

Acad. Mihai Beniuc i Este 
indiscutabil un lucru bun fap
tul că tineretului de astăzi i 
se dă posibilitatea de a ajunge 
timpuriu la locuri nu de răs
pundere, ci de mare răspun
dere! în viața economică, po
litică, culturală a țării. Tinere
tul aricind dispune atît de un 
înfocat entuziasm pentru a se 
apuca de treabă, cît și de 
mari rezerve de energie In 
ceea ce privește producția și 
creația. Doar că aici se ridică 
și o foarte grea problemă, a- 
ceea de a transforma cantitatea 
în calitate și de a o diversifica 
în așa fel îneît să corespundă 
noilor realități create. Aceasta 
înseamnă că tineretul de azi 
are el însuși răspunderi mult 
mai mari față de sine, în ceea 
ce privește calificarea la toate 
nivelele de producție și crea
ție. De la început țin *4 
spun că răspunderea nu e 
numai a lui, ci fi a celor care 
se ocupă de educarea fi pre
gătirea tineretului pentru viață. 
Aceasta se înțelege de la sine. 
Dar orictt i-ar ocupa cadrele 
pregătitoare de creșterea și 
dezvoltarea în condiții noi a 
tineretului, greul, pînă la 
urmă, revine însuși acestui 
tineret Căci el este acela care 
trebuie să învețe să se per
fecționeze profesional, să-și 
folosească la maximum posi
bilitățile intelectuale, să nu 
alunece pe drumul minimei 
rezistențe, a unei standardi
zări personale, d dimpotrivă 
să-și ridice pînă la cel mai 
Înalt grad toate însușirile sale 
armonizate într-o personalitate 

cu specificul ei bazat pe ceea 
ce are mai prețios individul. 

Lector univ. Dinu C. Giu- 
rescu i Răspunderea socială a 
tinărului este sporită și în 
măsura în care el a integrat 
în personalitatea sa și se simte 
legat — prin intelect și sim
țire —• de realizările marcan
te ale înaintașilor săi în crea
ția literară, artistică sau știin
țifică, de lupta și jertfa lor 
pentru apărarea patrimoniu
lui național. Etapa istorică pe 
care o trăim determină în noi 
o atare conștiință.

Construcția socialistă a pa
triei însumează fi continuă 
tradițiile autentice ale creației 
românești. Ceea ce clădim 
astăzi pe tărîm material și 
spiritual proiectează într-o lu
mină mai intensă valorile tre
cutului. De aici și interesul 
pentru istoria neamului, pen
tru ceea ce au făptuit înainte- 
mergătorii noștri, a crescut 
mult, cu fiecare an. De unde 
și prețuirea acordată cercetării 
istorice, iar tineretul se arată 
în chip manifest doritor să 

cunoască țara pe care au păs
trat-o și au sporit-o înaintașii 
săi, pe care o înalță pe noi 
culmi el însuși, alături de 
părinții săi.

Tinerețea nu e 
un viciu

Pompiliu Mareea: Nimic 
mai înfricoșător decît ideea că 
în urma noastră nu rămîne
nimic care să ne reamintească 
urmașilor. E crunta răzbunare 
a timpului pierdut In același 
timp, spaima aceasta, cum 
ușor se înțelege, este un fac
tor de stimulare In sensul că 
numai cei încercați de ea 
reușesc s-o învingă. Apaticii 
fi indolența, cei care „nu-și 
fac problems", sînt sortiți, 
dinainte, dispariției totale, i- 
remsdiaoile. Cineva se arăta
îngrijorat că actuala generație 
ar fi In urma celei anterioare 
(ds acum 10—15 ani) In 
sensul că l-or lipsi ceea ce 
numea el: „entuziasmul", 
„optimismul", chiar „conștiința 
revoluționara", acuzînd-o de 
„blazare", „izolare", scep
ticism" etc., etc. Ca unul oare 
cunosc direct studențimea de 
astăzi îmi exprim dezacordul
total față ou o asemenea opi
nie. Căci interlocutorul, om 
ou bune intenții, dar metafi
zic, ignora faptul «I înseși

noțiunile pe care le folosea 
îmbracă înțelesuri și forme 
diferite, de la o epocă la alta, 
nu se comportă uniform, indi
ferent de condițiile de mani
festare. O înțelegere mai adin
ei a lucrurilor l-ar fi dus la 
concluzii diferite, dar și la o 
mai bună cunoaștere a ade
vărului, că n-avem motive să 
regretăm forma retorică, de
clarativă, exterioară fi deci 
superficială a acestor noțiuni, 
expresie a unor vremi mai pre
cipitate. Generația actuală, 
îndreptată mai mult către 
interior, e gravă, responsabilă, 
matură. Ceea ca receptează 
trece prin filtrul propriei per
sonalități. Se produce acea 
dezbatere lăuntrici, creatoare, 
iar concluziile, dobtndite pe 
această cale fi nu de-a gata, 
sînt fi ale ei, le însușește or
ganic. Sentimentele se con
vertesc în convingeri, ceea ce 
e extrem de important, pen
tru că în timp ce sentimen
tele sînt inevitabil fluctuante, 

perisabile, convingerile sint o 
categorie a permanențelor. Și 
o spunem limpede: avem 
nevoie de oameni cu convin
geri, înainte de orice. Nu e 
întîmplător faptul că în rîndul 
studențimii de azi există scri
itori și critici la o seriozitate 
și o adîncime de cugetare 
surprinzătoare pentru vîrstă 
lor. Că există și manifestări 
juvenile P Nimic mai normal, 
tinerețea nu e un viciu. Prin 
urmare, nu trebuie să facem 
mai întîi o statistică a „copi
lăriilor" generației de azi, 
mult mai revelatoare ar fi o 
statistică a faptelor și mani
festărilor mature, care, după 
părerea mea, cade în avantaj 
în raport cu celelalte.

Prof. univ. Tudor Bugna- 
riu : Participarea largă a tine
retului In activitatea tuturor 
domeniilor vieții sociale, In 
pregătirea viitorului îi con
feră nu numai un tidu, de 
cinste desigur, ci și o mare 
răspundere. Datorită acestei 

pentru crearea bazei viitoru
lui cu generațiile vîrstnice. 
Mai mult, el are răspunderea 
depășirii viitorului apropiat. 
Pregătirea tinerei generații, 
măsura în oare fi-a asimilat va
lorile culturii fi este aptă să 
ducă mai departe calitățile u- 
mane alt acestora, determină 
conținutul viitorului țării.

Orice ecțiune prezentă tre- ■ 

bufe raportată la viitor. In con
dițiile actualei revoluții științi
fice și tehnice, a automatizării 
tot mai cuprinzătoare, societa
tea trebuie să-și proiecteze cu 
mijloacele științei viitorul și 
să pregătească mijloacele teh- 
nice-științifice și umane pen
tru realizarea lui. Societatea 
de mîine presupune nu numai 
specialiști cu o cît mai bună 
calificare în domeniul lor de 
aotivitate, ci și personalități 
cu înalte trăsături umanistice. 
Este ceea ce se străduiește să 
realizeze societatea noastră în 
ritmul fără precedent impri
mat de forța sa conducătoare, 
Partidul Comunist Român.

Ileana Vincenz : — cercetă
tor la Centrul de cercetări 
fonetice și dialectale al Aca
demiei Republicii Socialiste 
România: De curînd, noi, ti
nerii am avut încă o dată pri
lejul să înțelegem că repre
zentăm o preocupare perma
nentă a conduoerii de partid 
și de stat In energia și en
tuziasmul nostru se pun spe
ranțe. De la noi se așteaptă 
realizări în tehnici, știință și 
artă, rezolvarea unor probleme 
dificile, care necesită o activi
tate laborioasă și continuă.

Încrederea de care ne bucu
răm implică anumite îndato
riri ce ne revin, dintre care, 
în primul rînd, aș releva con
solidarea cunoștințelor profe
sionale și utilizarea unor me
tode de lucru cît mai eficiente.

0 probă de 
recunoaștere 

a demnității 
tineretului

Pompiliu Mareea : In ace
eași convorbire de oare amin
team, interlocutorul observa 
că barurile sini frecventate 
mult de studenți și nu se sfia 
să reclame măsuri restrictive. 
Nimic mai eronat. Mai întîi 
că, așa cum știu bine, pedago
gii (printr-o ciudată întimpla- 
re, interlocutorul era un cu
noscut pedagog), spre a cul
tiva un viciu nu ai alt mijloc 
mai eficace decît acela de a-1 
combate. (Lăsăm la o parte 
faptul că rămîne de discutat 
caracterul infracțional al pre
zenței într-un bar). La inter
venția că^ „generația noastră 
era altfel", cineva a replicat 
cu dreptate că în acea vreme 
lipseau barurile sau, dacă ar 
fi fost e greu de presupus că 
pe atunci, în condiții mai gre
le de viață, ar fi fost accesibile. 
Se spune adesea și nu lipsește 
o notă de invidie a celor mai 
virstnid, că tinerii de azi sînt 
prea răsfățați. Sînt în- 
tr-adevăr, eleganți, sănătoși, 
siguri pe ei, demni. Avem însă 
motive să regretăm toate a- 
cestea ? în realitate, acest 
„răsfăț", rezultat concret al 
noilor condiții de viață nu este 
altceva decît o probă de în
credere în tineret, de tratare 
egală, de recunoașterea dem- ‘ 
nității sale. Și trebuie spus că 
numai o generație crescută în 
spiritul încrederii și demni
tății va ști să lupte și să cul
tive, la rîndul ei încrederea 
și demnitatea. Prevăd, sînt a- 
proape sigur, că actuala gene
rație va reedita, pe planul 
creației, gloria egală celei a 
lui Eminescu în secolul trecut 
și celei a lui Arghezi și Blaga 
în veacul nostru. Că întîlnim 
și indolenți sau infractori mo
rali, e adevărat. Ar fi însă o 
probă de naivitate dacă am 
crede In posibilitatea, extermi
nării lor. Problema e de a crea 
acel mediu prielnic de afirma
re a adevăratelor valori. Nu 
trebuie să ne îngrijoreze unele 
teribilisme, experimente gra
tuite, acte eșuate, neconfor- 
misme, numai intr-un climat 
viu se pot ivi și afirma perso
nalitățile autentice.

Ing. D. Todericiu : S-a ju
decat aprioric și eronat 
— de pe poziția de intole

ranță a acelora ce se consi
deră micșorați, dacă nu chiar 
jigniți de faptul că nu mai 
știu să rida, să se bucure și 
să se mire la fel cu cei tineri 
— că tineretului nu-i place is
toria. Refractar prin fibră ve
chiului, devine ostil chiar și 
generației care îl precede, ale 
cărei vederi le-ar respinge, 
considerindu-le în totalitate 
învechite. Dar asta o spun și 
o cred acei puțini maturi și 
vîrstnici care de obicei nu se 
duc la cinematograf să vadă 
filme istorice fiindcă le consi
deră naive și închid aparatul 
de radio »au televizorul la 
chipul evocării istorioe sau la 
auzul unei rime, neavînd toc
mai astfel prilejul să constate 
interesul fierbinte al celor ti
neri pentru ceea ce a fost și 
în care instinctiv trecutul ge
nerează exemple.

Actualitatea 
viitorului

Prof. univ. T. Bugnariu: 
Parametrii cerințelor sociale 
menționate deja față de per
sonalitatea umană exclud 
mediocritatea și indiferența, 
dar totodată și carierismul și 
egoismul, ca trăsături de ca
racter ce contravin esenței so
cietății noastre. Aceste cerințe 
pun în fața fiecărui tinăr pro
blema nu numai a înțelegerii 
prezentului, ci și a viitorului, 
și nu numai a înțelegerii, ei și 
a atitudinii active, transfor
matoare a prezentului, în per
spectiva viitorului, ca o con
diție a depășirii sale proprii.

Ing. D. Todericiu : In mi
rarea naiv — înfrățită a pe
rechii de tineri care mină în 
mină ascultă accentele de 
sensibilitate ale unui recital de 
poezie, sau împart surprinde
rea comună in fața unei pînze 
într-un muzeu, se află nu nu
mai satisfacția drumului găsit, 
dar și mărturisirea că antenele 
cultivate prin tot ceea ce le 
aduce cotidianul, prind cu fo
los posturile realității. Cultura 
rămîne nu numai ca un izvor 
de inspirație, al capacităților 
de sinteze viitoare, de alegere 
și de dezvoltare a omului de 
mîine, dar în același timp ca 
o garanție că pretinsa luptă 
între generații poate să fie de
zavuată cu un zîmbet acordat 
la timp și cu îndemn de cu
noaștere neprecupețit, în per
manență.

Florentin Popescu, student: 
In mod evident, într-o perioa
dă în care în documentele de 
partid și de stat se subliniază 
importanța contribuției adusă 
de tinerei în toate domeniile 
vieții sociale, problema afir
mării și impunerii celor mai 
valoroși dintre tinerii intelec
tuali în știință, artă, cultură 
etc. devine o chestiune capi
tală. Tineretul nostru este ca 
valurile unei mări, mereu fră- 
mîntat de întrebări și neliniști, 
în permanentă căutare. Împă
carea de sine, cuibărită în 
conștiința unui număr ne
semnificativ de indivizi care 
refuză munca serioasă — nu 
reprezintă deloc o trăsătură 
a generației mele, cum se in
sinuează uneori.

Principiu 
indispensabil 

al promovării — 
competența

Pompiliu Mareea ' Oamenii 
au înclinații și capacități de o 
mare, infinită, diversitate. 
Dacă două frunze într-o pă
dure nu sînt identice, cum ar 
fi doi sau mai mulți oameni ? 
Și e splendidă această diversi
tate infinită, e un mare și 
neasemuit privilegiu. A-l ig
nora, din punct de vedere pe
dagogic, echivalează cu o cul
pă inexplicabilă. Trebuie ofe
rit fiecărui tinăr acel miracu
los mecanism la care ființa 

sa să producă lumina cu care 
fieoare este dăruit. Marea me
nire a înv&țămîntului este ca, 
dintr-un sistem coerent, să 
desprindă nuanțele adecvate 
individului. Trebuie să avem 
conștiința limpede că lucrăm 
cu individualități, și nu eu 
părți ale unui organism gre
gar. Ajuns aici, aș avertiza 
asupra unei practici eronate, 
după părerea mea. In munca 
organizației U.T.C. și a unor 
cadre didactice, anume preo
cuparea aproape exclusivă de 
studenții slabi la învățătură 
sau deficitari în munca edu
cativă, pornită adesea și din 
orgoliul de a raporta 
n-avem corijenți, n-avem re- 
petenți sau exmatriculați, ra
poarte de altfel In mare stimă 
la unele foruri. Dacă ne gîn- 
dim bine, însă, e mult mai 
comod să ridici pe acel slab 
la mediocru decît să faci din 
cel bun sau foarte bun unul 
„excepțional". Ori, în munca 
cu studenții, cred că laurii 
gloriei trebuie să-i culeagă cei 
ce sînt în stare să creeze emi
nențe. Un etalon cît mai ridi
cat înseamnă cel mai bun 
mijloc pentru combatere» me
diocrității și imposturii, echi
valează cu o severă penalizare 
a acestora. Personal prefer o 
grupă care, avind să zicem 
25 de studenți, 1—2 sînt ex
cepționali iar restul corespun
zători, uneia în care toți sînt 
„huni". Avem nevoie de cea 
mai înaltă competență și cu
tezanță care au fost, de tot
deauna, exemplarele alese ale 
umanității. Prometeii care de
schid căile superbe ale vii
torului. Ritmul în care evo
luează omenirea e, pur și sim
plu, infernal. O națiune care 
ignorează prestigiul inteligen
ței este dinainte condamnată 
la periferie. Cum zicea ți 
Creangă, cu înțelepciunea sa 
populară : „Omul învățat îm
părat va fi, și pe cel neînvă
țat slugă-l va avea". Socialis
mul, desființând ierarhia so
cială inumană, impune ierar
hia competenței și a capaci
tății, singura echitabilă. Po
porul nostru a dat omenirii 
exemplare strălucite care au 
dobîndit recunoașterea și sti
ma mondială și oare constituie 
un izvor de mare încredere 
în destinele pe oare ni le pre
gătim. Cred, de aceea, că față 
de studenții emeriți, profeso
rii și organizația V.T.C. să nu 
cruțe nimic, să manifeste în 
primul rtnd o exigență absolu
tă. Este infinit mai mare vinț 
lipsei de exigență fiță de b 
valoare de cît a lipsei de exi
gență față de o med'iocritcta. 
Căci în timp ce pierdere 1 t 
mediocrități poate să r. s 
afecteze, pierderea unei 
lori trebuie să ne răscolească 
conștiința. Cei eare sînt 
meniți a învăța pe alții 
este obligatoriu să fie ei 
înșiși modele strălucite, pilde 
necontestate. Prooesul instrue- 
tiv-educativ de calitate supe
rioară este de neconceput fără 
entități absolute. Este, cred, 
problema fundamentală a te
mei privitoare la „afirmarea 
tineretului".

Condiția afirmării
Lector univ. Dino C. Giu- 

reseu: PRIMA CERINȚĂ a 
afirmării — o precizam și cu 
un alt prilej, tot în „Scînteia 
tineretului" — este să nu de
venim funcționarii specialită
ții alese. Să nu ne mulțumim, 
formal, cu redactarea unei 
teme fiindcă ea figurează în 
plan sau cu îndeplinirea nor
mei didactice repetînd-o mai 
mult sau mai puțin de la an 
la an.

A DOUA CERINȚA este 
confruntarea vie și permanen
tă a opiniilor. Tineretul, prin 
însăși vîrstă sa, este înclinat 
să fie critic, cu drept dar și \ 
pe nedrept (își închipuie, nu 
odată, că lumea începe cu 
el I). Dar cel mai adesea o 
confruntare în contradictoriu 
a unor opinii s-o dovedit in
dispensabilă, oricît de bine ar 
fi fost întocmite un studiu sau 
o expunere.



ARCUL DE TRIUMF AL ȚĂRII (IR)
„în stadiul de dezvoltare în care ne găsim, mersul înainte depinde în mod hotărî- 

tor și nemijlocit de calitatea și competen ța oamenilor, de capacitatea lor de a stăpî- 

ni mijloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a administra 

bogățiile țării, avuția națională, de receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de pu

terea de a ține pasul cu progresul mondial**.

(Din Raportul prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCD 
la Conferința Națională a Partid ului Comunist Român din 6 de
cembrie 1967).

Că zarea n-are capăt în piscul unui munte, 
Și n-am intirziat în zborurile mici 
Și-am aspirat mereu cu fiecare punte.

Din demnitate, țara ni-i frumoasă 
Și tinără și harnică și plină de averi. 
Din demnitate și din cinste nu iși lasă 
Vreun braț sau umăr să-i cadă sub poveri. 
...Pisc de lumină, inimă, braț demn și gînd — 
Partid făuritor de aripi în destine,
Tu ești puterea țării pe pămînt 
iar sensul timpului se întrupează-n tine.

IV
Furnale în Ardeal, la Dunăre furnale 
ies viitorului cu șarjele in cale 
Prin mii și mii și mii de grade 
Culoarea noastră de pe față cade — 
Ne-mbrățișăm prin flăcări, prin cărbune 
Cînd glasui tău pornește să răsune 
Aici, sau pe planetă demn și sfînt 
Cu limpezimi de soare spre pămînt 
...De la nisip Ia floarea care crapă

La ceas de mugur tresărit din apă ; 
De la întiiul gungur spus de prunci _ 
Pin’ la cuvintele savanților, adinei;
De la petală pin' la fructul plin 
Și de la fulger pin’ Ia cer senin 
Și de la brazdă pînă la atom, 
In țara asta tot ce-i univers și om 
Dă libertății glas, dă spații arcuite 
Acestor douăzeci de ceruri împlinite : 
Căci fiecare an e-un cer aparte 
Intre aproape și departe, 
între adincuri cucerite
Și piscurile țării la zenit pornite. 
...Un timp al rodului de pîine-ntreagă 
întoarsă celui care snopi de pîine leagă 
Republica — mîndrie românească 
Dînd bucuriei dreptul să trăiască.
Tărîm de cinste și putere 
Scrutind în viitorul larg tăria 
Tu ești și leagăn și lumină 
Republică Socialistă România L_

V
Noi care ieșim la sărbătorile naționale

Cu pîine și sare In palme, cu steaguri și 
imnuri, 

Noi care avem o planetă de eroi și legende, 
O planetă de jertfe, de răni și imnuri, 
O planetă de hore, de flori, de vulturi și 

glorii, 
De pe puntea acestui prezent 
Scrutăm cu fruntea deschisă, spre larg, 

viitorul 1 
Din miezul acestor bucurii, din focul acestui 

prezent 
Noi auzim viitorul ca un fluviu ce bate 
Spre ocean drum de putere și viață.
Spre viitor ne creștem fiii,
Spre el ne creștem orașele și cîmpiile | 
Noi aducem flori la picioarele Țării 
Și cîntăm deodată cu ea j
Cel mai frumos imn închinat viitorului.
TABLOU:
Tărîm de cinste șl putere 
Scrutind în viitorul larg tăria 
Tu ești și leagăn și lumină 
Republică Socialistă România.

A TREIA CERINȚA, este 
contribuția adusă de fiecare 
tn specialitatea sa. Fiecare ge
nerație de istorici contribuie 
la mersul înainte al științei 
prin temele noi abordate. In 
același timp, însă, fiecare rînd 
de oameni, trebuie să expri
me, să recompună într-o vi
ziune proprie ampla desfășu
rare a trecutului. Evident, a- 
ceasta nu înseamnă să răstur- 
năm sau să modificăm radical 
datele fundamentale ; aceasta 
nu se întîmplă decît la mari 
intervale. In schimb, avem o- 
bligația de a reanaliza faptele 
și documentele și de a recom
pune imaginile cu percepția 
șt sensibilitatea proprie vremii 
noastre, evident cu respectul 
adevărului istoric.

A respecta acest adevăr re
prezintă calea cea mai sigură 
în știința istorică ; ea ne eviți 
situațiile cele mai neplăcute 
si anume contrazicerile cu noi 
înșine sau obligația de a re
tracta azi ceea ce am afirmat 
ieri.

Creația — 
latura esențială 

a existenței
Dr. Mihai Coculescu : Cre

ezi fără să vrei și înveți să 
creezi pe măsură ce luorezi 
cu pasiune ca să-ți faci cît 
mai corect meseria. Un bun 
prieten, inginerul constructor 
Oprea Ion, a fost pus să exe
cute o construcție din „pînze 
subțiri" — clădirea Expoziției 
de mobile Pipera, una din pri
mele construcții de acest fel 
din țară. Precizia ± 1 mm. Lu
cra 10—12 ore pe zi pe șan
tier și 4—6 ore acasă. Se 
bucura că lucrează cu mun
citori minunați, se entuziasma 
arătindu-mi (deși eram necu
noscător declarat) proiectul 
construcției, și, mai ales, era 
într-o tensiune extremă: Va 
reuși să execute, proaspăt ah- 
șolvent, această modernă con
strucție cu precizia necesară ? 
Lucra ziua fi se documenta 
noaptea. Pe parcurs a obser
vat că proiectul nu e suficient, 
ridicarea construcției punea 
probleme practice și cerea so
luții ferme din partea cons
tructorului. A imaginat soluții 
ți a primit aprobarea aplicării 
lor. S-a bucurat cînd articolul 
în oare a expus soluțiile prac
tice scoase la iveală de nece
sitățile construcției a fost pu
blicat intr-un Buletin tehnic. 
Iar expoziția a fost terminată 
ți a rezistat și încă (aceasta 
am citit în ziar) cu economii 
de sute de mii de lei. Priete
nul meu a primit anul acesta, 
împreună cu un grup de in
gineri mai în vîrstă, Premiul 
de Stat. Și-a văzut încununată 
astfel de succes împlinirea 
unei datorii față de societate 
și față de propriile aspirații...

În veacul specia
lizării excesive, 

uniformizarea 
indivizilor poate 

fi evitată?
Ing. D. Toderieiu : S-a vor

bit mult despre standardizarea 
individului. Judecind lucrurile 
simplist, unii socotesc că uni- 
lateralitatea sau monotonia 
informației culturale ori a in
strucțiunii individului condu
ce la standardizare. Vederea 
este greșită și școala oferă cel 
mai bun exemplu în această 
direcție, relevînd că această 
lecție este însușită în mod di
ferit de către elevii care o în
țeleg. Aici se află cheia pro
blemei, remediul împotriva 
standardizării constă tocmai 
în judecarea elementelor de 
cultură, di.gerarea lor de către 
rațiunea fiecărui eu. Fără în
doială că o anumită literatură, 

o anumită cultură cinemato
grafică și, în general, restrin- 
gerea la nimic în afara profe
sionalului — conduc la apari
ția expresiilor standard, pre
față â individului imprimat în 
multiple exemplare, în cultura 
căruia nu se întîlnesc decît lo
zinci, rețete pentru situații 
date și așteptări pentru a se 
modela după alții, la fel ca el. 
Nu este aceasta deloc imagi
nea tineretului nostru ; am 
putea spune chiar că acele 
rare exemplare de acest tip- 
Oparțin în cercul lor de miș
care, arieraților. Literatura 
pentru tineret, presa, radio, 
televiziunea tn sfîrșit toate mij
loacele de culturalizare și a- 
propiate apetitului de infor
mare a tinărului, pot asigura 
nu numai depășirea unui ni
vel standard, dar chiar și evi
tarea lui. Aici este de remar
cat că un izvor al gîndirii 
standardizate îl constituie a- 
deseori interpretarea pur me
canică a propriului proces de 
muncă. Cel care nu vede în 
ceea ce face zilnic decît o 
repetare schimnică în timp și 
în spațiu, a unor acelorași ac
țiuni și mișcări, este evident 
un candidat predestinat la apa
riția unei gîndiri standard, 
pline de indiferență, aprioris- 
me și pseudoidei. De un mare 
folos apare aici organizarea 
timpului liber în cultivarea 
unor opinii sănătoase pe tărâ
mul acelor lăudabile pasiuni 
extraprofesionale care uneori 
țin de domeniul artistului a- 
mator, alteori ale sportivului 
și alteori de lumea infinit de 
variată a colecționarilor.

Lector Dinu C. Giurescu : 
Nu demult, un absolvent. în
cadrat de cîteva luni, îmi răs
pundea în glumă, dar st in 
serios : „Ce să facem, începe 
șablonarea". S-ar putea vedea 
în răspunsul tinărului ft ne
răbdarea sa de a înainta mai 
repede în meserie fi o anume 
greutate, reală de altfel, de a 
se adapta la toate formele ce 
le implică aparatul adminis
trativ al oricărei instituții mo
deme. Evident poate fi și una 
și alta. Dar mai există și un 
alt aspect ce merită a fi re
ținut : este grija celui în cauzăv 
de a nu intra pe drumul fără 
țel al rutinei care constituie 
astăzi una din cele mai reale 
opreliști fi primejdii în dezvol
tarea individuală și colectivă. 
Evident, toți trebuie să ne 
supunem exigențelor vieții 
contemporane, cu tot ceea ce 
ea implică și în latura admi
nistrativă. Dar, în același timp, 
reacția împotriva rutinei, a șa
blonului, a uniformizării, tre
buie să pornească de la fie
care din noi, să constituie o 
atitudine conștientă fi perma
nentă.

Acad. Mihai Beniuc : Per
sonalitatea este valorificarea 
continuă, la maximum, a însu
șirilor personale configurate în 
așa fel incit inteligența să a- 
ducă în permanență tot ce se 
poate mai nou în domeniul de 
activitate.

Călin Călimări, critic cine
matografic : Ce evită standar
dizarea individului ? Multe, 
desigur. STAS-uri umane nu 
există, și nu trebuie să existe. 
Dar înainte de toate, consoli
darea propriului mod de a 
gîndi, de a înțelege lumea, de 
a răspunde întrebărilor esen
țiale ale epocii pe care o 
trăim. Judecata proprie, a 
unei minți virile fi puternice 
respinge orice standardizare. 
Trec unii, încă, prin viață, cu 
opiniile altora, s-au învățat să 
facă aidoma altora, și numai 
așa, menajîndu-și propriile ca
pacități de reacție. Experiența 
înconjurătoare este întotdeau
na necesară. Dar ea trebuie 
filtrată de personalitatea indi
vidului. Altfel... Reproduce
rea unei picturi celebre este 
mult mai puțin celebră ca 
modelul... Perlele de sticlă, cu 
cit sînt mai strălucitoare, cu 
atît falsul iese mai puternic 
în evidență... Cu atît mai no
civă este preluarea, imitarea, 
însușirea exemplului negativ. 
Exemplul pozitiv e bine și 
necesar să fie însușit, preluat, 

dar în nici un caz imitat... 
Doar o gindire proprie, soli
dă, exersată, (rod al unor te
meinice lecturi selective) 
poate contribui la conturarea 
pregnantă a aportului pe care 
individul îl poate aduce, și 
trebuie să-l aducă, în viața co
lectivității. Altfel avem de-a 
face cu mode, fi modele sînt 
trecătoare, se schimbă de ieri 
pînă azi, de azi pînă mîine. 
Uniformizarea — nici cea ur
banistică, dar cea umană 1 — 
nu poate duce la nimic bun...

Codificarea 
inteligenței 

creatoare
Acad. Mihai Beniuc : Se

colul nostru este prin ex
celentă un secol al inteli
genței. Aceasta presupune o 
capacitate și o suplețe deo
sebită de a descoperi mereu 
noi mijloace, noi metode pen
tru înlăturarea din cale a pie
dicilor ce rezistă progresului 
uman în toate aspectele lui. 
Dar inteligența nu e o însu
șire abstractă împlîntată în 
structura nativă a individului 
pur fi simplu, în ciuda dife
rențelor existente de la om la 
om, ci, presupune, pentru a 
putea fi operantă, o continuă 
îmbogățire a cunoștințelor în 
domeniul preocupărilor perso
nale, printr-o sistematizare a 
lor, o însușire a lor după cele 
mai rapide fi moderne meto
de. Progresele științei fi 
culturii sînt în general atît de 
rapide, incit se ține greu 
pasul cu ele. Tocmai pentru 
aceea se cere ca permanent 
tineretul și cei ce se ocupă 
de el să caute să-și creeze o 
bază eficientă de informație, 
să obțină acele date în dome
niul cunoașterii ce slujesc în 
primul rînd pentru rezolva
rea oricăror probleme. Orice 
rămînere în urmă din acest 
punct de vedere poate aduce 
după sine o împotmolire și a 
celei mai strălucite inteligențe 
native.

Conf. dr. Claude Nicolau : 
Inteligența este eficiență, 
randament, rapiditate, inspi
rație. Clasicului încet dar bine 
îi opunem astăzi repede și 
bine. Inteligența fecundează 
efortul, indică direcția lui, că
lăuzește entuziasmul. Acest 
zeu interior, atribut esențial 
al tinereții, care insuflă pu
tere. fi confiență, conferă ti
nărului îndrăzneli iconoclaste 
— care, bine dirijate, pot pro
duce adevărate miracole. 
Einstein avea doar 26 de ani 
cînd publica, în același an, 
teoria relativității restrînse, 
explicarea efectului foto-elec- 
tric, teoria mișcării hroumie- 
ne. Gallois era mult mai tînăr, 
cînd, puțin înainte de a muri, 
punea bazele unui domeniu 
fundamental al matematicii. 
Dar cite exemple n-am putea 
da 1 Istoria științei îndeosebi 
în ultimul veac este o con
firmare strălucită a potenția
lului intelectual extraordinar 
al tinereții. Ceea ce în alte 
circumstanțe poate fi defect, 
aici e calitate.

Cu o condiție însă. Inteli
genței, oricît ar fi de mare, 
de vie, de spectaculară chiar, 
dacă nu i se adaugă o muncă 
mare, perseverentă, continuă, 
ea nu mai este decît, în cel 
mai bun caz, un orbitor joc 
de artificii. In fond, inteli
gența, ca orice trăsătură 
umană, deși foarte generală 
in manifestările ei, este o ca
litate pur individuală a fiecă
rui om in parte. Ea poate fi 
analitică sau sintetică, rapidă 
sau lentă, asociativă sau di
sociativă, etc. Ea poate fi 
însă creatoare sau nu. Resor
turile intime ale actului crea
ției spirituale ne scapă inte
gral încă. Dar știm că mari 
inteligențe, consacrate de is
torie, pot fi sterile.

Târle, în magistrala sa mo
nografie consacrată lui Tal

leyrand, făcînd portretul mo
ral al celebrului diplomat 
sublinia tocmai această trăsă
tură a marei sale inteligențe 
— completa lipsă de spirit 
creator.

Lector Dinu C. Giurescu: 
Pentru întreaga societate — 
cu atît mai mult pentru tine
ret — forța creatoare a inte
ligenței constituie un element 
motor primordial. Orânduirea 
socialistă, construcția prezen
tă a patriei noastre, progra
mul recent dezbătut și apro
bat de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Ro
mân, asigură o bază materială 
complexă și un vast teren 
pentru cercetare și aplicare, 
analiză și sinteză, pentru or
ganizare și perfecționare.

Un atribut al tinereții (fără 
o limită de vîrstă obligatorie) 
este elanul, eventual entuzias
mul, în acțiune. Acum două 
decenii îl consideram sufi

cient pentru a împinge lu
crurile înainte. Dar continua 
acumulare cantitativă, obligă 
astăzi la folosirea constructi
vă, creatoare, a cunoștințelor.

Dr. Mihai Coculescu t Ne 
îngrozește munca mecani
că, cumularea de date inu
tile, folosirea inadecvată a 
oamenilor, în afara calificării, 
a aptitudinilor și pasiunilor 
lor. Trebuie să fie un calvar 
o muncă într-un domeniu 
care nu te atrage și nu te 
absoarbe, o muncă pe care o 
prestezi doar pentru a fi re
tribuit, o muncă căreia îi 
ești rob, în loc să reprezinte 
o permanentă satisfacție și 
care îți consumă trei sferturi 
din viață. Ne revoltă oamenii 
ce-și transformă propria mun
că, prin rutinare, într-o acti
vitate de serie, mecanică. Ne 
face impresia că, din lipsă de 
curaj, de tărie, au renunțat la 
una din calitățile umane esen
țiale. Mașinile pot face și vor 
face mult mai bine decît noi 
o muncă de serie ; limitîndu- 
ne la aceasta ne limităm la o 
activitate de roboți și încă 
dintre cei rudimentari.

Uneori trebuie să depunem 
și o astfel de muncă, și da
toria noastră cred că e să o 

evităm tot mai mult. Zecile 
de registre pe care trebuie să 
le completeze mai ales medi
cul de circă, sînt o pierdere 
de energie calificată umană, 
cu utilitate minimă. Rezulta
tele muncii de creație, de 
avînt al științelor vor fi folo
site de oamenii din toată lu
mea și din toate timpurile. 
Ne simțim datori să lucrăm 
nu numai pentru omenire în 
general, ci să redescoperim la 
nevoie aparatele și metodele 
și medicamentele ce pot ușura 
viața oamenilor din țara noas
tră pentru a ajunge la nive
lul țărilor celor mai dezvol
tate. Munca ni se pare tot 
atît de nobilă ca și crearea de 
valori necunoscute încă în 
toată omenirea. Sîntem legați 
și modelați după chipul și a- 
semănarea locurilor și oame
nilor lîngă care ne-am născut 
și unde am trăit, însăși exis
tența noastră în colectivitate 

o datorăm luptei și capacității 
excepționale a unor strămoși 
care au știut să reziste. Avem 
datoria de a răsplăti faptele 
lor, de a ridica țara, acum, în 
condițiile unei orânduiri so
ciale cum e a noastră, la ni
velul la care îi dă dreptul bo
găția ei și talentul oamenilor 
ce o populează.

Aspirația spre 
noutate — expre

sia progresului
Acad. Miliai Beniuc : Nou 

poate fi ceva bun și ceva 
rău, și ceva util fi ceva 
inutil. Insă cu certitudine din 
punct de vedere istorico-so- 
cial uman există un progres 
uman multilateral și ascen
dent chiar dacă uneori putem 
constata și regresiuni. Noul, 
pentru ca să fie valabil, tre
buie să se altoiască pe aceas
tă linie a progresului uman 
în domeniile cele mai carac
teristice epocii și țării res
pective. în sensuî acesta noul 
poate fi acea invenție care 
într-un domeniu de produc
ție dovedește maximum de 
eficiență ; nou poate fi acea 
formă de creație artistică 
care dovedește cea mai mare 
forță de înălțare sufletească 

și mobilizarea consumatorilor 
de artă. Noul pentru ca să 
fie acceptat trebuie mereu 
verificat, iar verificarea o face 
desigur practica. Dar aceasta 
nu înseamnă prin definiție că 
tot ce i se pare cuiva nou 
trebuie pus în practică. Cum 
nici o inteligență omenească 
nu poate opera desăvîrșit, și 
cum nu numai cu un număr 
restrîns de capacități purtă
toare de inteligență ce sînt 
preocupate într-un anumit 
domeniu nu se poate cuprin
de totul, just este ca de cite 
ori se pune problema inova
ției să intre în funcțiune in
teligența colectivă care ușor 
poate să surprindă ceea ce 
este cu adevărat nou și con
tinuă progresul, față de ceea 
ce este o aparență de noutate.

Se fac foarte des experien
țe, în domeniul creației poeti
ce, bunăoară. Eu sînt de 
acord că un poet are drept 
să facă orice fel de experi
mente poetice. Dar la el 
acasă, nu pe socoteala celor 
cărora se adresează. Aceștia 
așteaptă de la el ceva, o în
truchipare artistică a propriei 
lui vieți spirituale sociale, în
truchipare pe care ei înșiși 
n-ar putea să o dea, dar rea
lizată de poet poate să in
fluențeze în modul lor de a 
se realiza. Cunosc oameni de 
toate vîrstele care citesc cu 
predilecție poezie datorită 
concentrației acestui gen 
de literatură și lipsei de 
timp a celor ce o consumă 
și datorită înclinației lor ar
tistice. Cred că mulți expe
rimentatori în domeniul poe
ziei ar fi surprinși să afle că 
pe noptiera acestor persoane 
se găsesc în primul rînd 
Eminescu sau Coșbuc. Și că 
aceste persoane vorbesc ade
seori cu nedumerire de ceea 
ce le este dat să citească nu 
odată in paginile revistelor 
noastre literare. Poezia e un 
dialog între poet și cititorii 
săi de astăzi și de mîine. Fie
care din noi dacă este in
vitat să vorbească la televi
ziune, în fața unui public di
ferit ca vîrstă sau structură 
socială se simte mai intimidat 
ca atunci cînd are în fața sa 
o sală vie pe care o poate 
observa și urmări la ceea ce 
i se spune. La masa sa de 
lucru poetul este întotdeauna 
ca la televiziune. Și ar trebui 
să se gîndească cum va reac
ționa publicul prezent sau 
viitor și în ce măsură acceptă 
să angajeze cu el un dialog 
în care poetul zice iar publi
cul ascultă. Dacă dialogul nu 
se angajează atunci poetul 
vorbește, dar publicul nu-1 
ascultă sau își exprimă nedu
merirea. Ar fi eronat să 
zicem că adevărata poezie 
mare începe prin a fi ne
înțeleasă. Eminescu, Coșbuc, 
Goga și alți poeți ca să a- 
mintesc numai de cei din ge
nerațiile trecute au fost foar
te populari încă din cursul 
vieții lor și aceasta se poate 
afirma despre poeții mari din 
toate timpurile și toate țările. 
Deci un poet nu se poate 
ascunde sub această formulă : 
voi fi înțeles de cei de mîine. 
Acesta este un scut echiva
lent cu o plasă de prins 
pești prin care bate vîntul de
șertăciunii. Problema se pune 
altfel: de cine ești și de cine 
nu ești înțeles. Iar un adevă
rat poet trebuie să fie înțeles 
de către adevărații oamenii 
ai epocii sale, al cărei spirit 
trebuie să treacă prin poezie 
ca sîngele prin vine. Și cel 
mai adevărat dintre acești 
oameni este însuși poporul 
său cu care poetul trebuie să 
aibă o legătură organică. De
sigur că fiecare poet are 
lucruri izbutite și mai puțin 
izbutite. Aceasta se aplică 
atît la poeții hătrîni cît și la 
cei tineri. Despre bătrîni nu 
mai vorbim pentru că există 
o lege : nu rămîne decît 
poezia bună. Poeții neizbutiți 
și poeziile nerealizate dispar. 
Se poate întîmplă ca un poet 
să rămînă printr-o singură 
poezie și restul să se scufun

da In apele uitării. Un singur 
caz există în care să fi ră
mas poetul fără nici o poezie : 
Orfeu. Dar aceasta e mito
logie. La poeții tineri trebuie 
să căutăm lucrurile lor cele 
mai bune și să le scoatem pe 
acestea în evidență ca exem
plu și pentru ei și pentru 
alții. Cele mai bune sînt a- 
celea în care pulsează dra
gostea de viață, legătura cu 
țara și cu ideile cele mai ca
racteristice timpului în care 
trăim. Toate filtrate prin su
fletul deosebit al fiecărui 
poet. In sensul acesta se gă
sesc realizări admirabile și la 
Nichita Stănescu, și la Ana 
Blandiana sau Ion Alexandru 
și Marin Sorescu. Dar eu aș 
recomanda oricărui tînăr, a- 
ceasta pe baza propriei mele 
experiențe de om bătrîn, că 
e bine să dea publicului 
pe cît se poate numai opere 
pe care le-ar putea semna cu 
conștiința împăcată și la 
vîrstă de 60 de ani.

Unde căutăm 
noul ?

Ing. D. Toderieiu : Se pune 
adeseori întrebarea : „Unde 
trebuie găsit noul ?“ Am fi 
demagogi dacă am răspunde 
pur și simplu : peste tot. 
Există și un nou inutil. Cu 
20 de ani în urmă apăruse 
în Italia o „Enciclopedie a 
invențiilor inutile". Conținea 
peste 6 000 de creații ce nu 
și-au găsit nicicînd utilizarea 
practică, dar fuseseră gîndite 
și brevetate. Intre cuibarul 
cu cîntar care acționează so
neria de pe masa gospodinei 
ca s-o anunțe că „moțata" a 
mai comis un ou, oricît de 
complex din punct de vedere 
științific ar fi dispozitivul și 
un simplu vîrf de șiret de 
pantof, care nti-și tocește 
niciodată rigiditatea, ultimul 
reprezintă în momentul a- 
pariției sale un nou mai fo
lositor. Dacă am amintit de 
enciclopedia respectivă, este 
pentru că îi vedem o soră 
bună în enciclopedia ne
scrisă a comportamentelor 
inutile, a reacțiilor sociale ne
convingătoare și nefolositoa
re, care mai toate țin de ori
ginalitatea prost înțeleasă a 
acelora ce se aruncă în extra
vaganța modei și a snobismu
lui. Antenele însă, folositoare, 
necesare, sînt cele pe care le 
pun minții omului pentru 
a-i asigura o receptivitate cu
venită, cultura, etica, senti
mentul de a fi om între 
oameni. Cartea, presa, ecranul 
îngust, lat sau mic, și mai 
ales înțelegerea cu care tînă- 
rul de azi trebuie văzut de 
fiecare dintre noi ca în oglin
dă, un chip propriu lipsit 
altădată de receptivitate, re
prezintă nu numai artileria 
arsenalului cunoașterii, ci, 
mai ales, a împlinirii.
Prof. Tudor Bugnariu : Se 

presupune însă, din partea 
fiecărui tînăr, capacitatea de 
a distinge noul real, adevă
rat, de vechiul care se pre
zintă în haine noi. Lumea 
contemporană prezintă nu
meroase astfel de capcane 
pentru tineret și nu numai 
pentru el, pe care nu le poate 
evita decît printr-o identifi
care profundă și vie cu con
cepția marxistă despre lume 
și viață, despre societate și 
destinul uman.

Ing. D. Toderieiu : Există 
cuvinte care au evadat de
mult din haina ce le-o îm
bracă dicționarul. Printre ele 
se află și noțiunea de succes. 
Prin însăși strălucirea, Ia 
figurat, a expresiei sale, 
succesul a apărut ca acea 
femeie frumoasă care nu 
se arată privirilor decît du
pă ce și-a pus în oglindă, la 
punct, ultimile detalii de îm
podobire. De aici facilul ce 
se află uneori în dosul lui și 
invidia deseori stîrnită. Edi- 
sson despre care nu s-ar fi 
putut spune că n-a avut suc

ces In viață — a defintt g 
nialitatea inventatorului, dre 
„unu la sută inspirație și 
la sută transpirație". In act 
sens credem că nu greșe 
acei părinți și pedagogi ce 
învață copiii și elevii nu nun 
să-și făurească, ci și cum să 
întâmpine și trăiască sucx 
sele. Dacă ebrietatea In sit 
prin parafrază și eufemism, 
ajuns să se înrudească oat 
cum pe plan fizic cu be\ 
adîncurilor, sau cu beția im 
țimilor și pe plan figurat 
beția de cuvinte, fiecare be 
în sine reprezentînd un exc 
cu urmările lui, apoi să : 
uităm că există și o beție 
succesului, care de la Pha: 
ton și pînă în zilele noast 
a ars și a frînt multe aripi 
nere, stricînd înainte de 
forma și îmbătrânind înair 
de a consacra.

Dr. Claude Nicolau t S 
accelerat imens ritmul vieț 
dar și al dorințelor și rea 
zărilor. Consacrarea valorii • 
cea științifică îndeosebi ■ 
poate veni azi la o vîrstă 
care adesea acum 50 de at 
începea ucenicia. Aș da cîtet 
exemple: descoperitorul c. 
dului genetic, Marshall Niret 
berg, în momentul descopi 
firii avea doar ceva mai mu 
de 30 de ani, Lee și Yan 
laureații din 1959 ai Premii 
lui Nobel pentru fizică avec 
29 și 32 de ani respectiv cir. 
au primit cea mai înaltă di 
tincție la care poate aspi 
un om de știință. Sînt nen 
mărate exemple în matern 
tică, fizică, chimie, iar în t 
timul timp și biologie. Oame 
tineri, în plin avînt al inte 
genței creatoare ridică c 
noașterea pe noi trepte, as 
ciază înțelepciunea tinereții.

Plutarh povestește că Cezc 
fiind la Alexandria, admirîi 
mausoleul ridicat de Alexa 
dru cel Mare se plîngea 
Alexandru la 30 de ani î 
temeiase cel mai mare ii 
periu cunoscut pînă atun 
iar el, Cezar nu făcuse nirr. 
extraordinar. Citez această p 
veste pentru a ilustra un se 
timent al irosirii inutile 
poate apare atunci cînd t 
zultatul nu e la înălțimea eft 
turilor, așteptărilor, iluziili

Conștientizarea 
istoriei

Șerban Cionoff, studer 
Nefericirea unei generații es 
„a-și fi uitat" istoria. „A-și 
uitat", nu „a nu-și cunoaști 
căci istoria există indepe 
dent de noi, prin noi însă 
se prelungește in infinit, 
ascendent. Momentul cari 
nai este cel al conștientizi 
istoriei, al deslușirii sensu 
ei, și apoi al încadrării ef< 
tului personal în contextul 
toriei, pentru că omul nu-i ; 
talmente tolerat de acest se 
timent. Istoria nu înseam 
perplexitate, pasivitate. Di: 
potrivă, istoria e creație, 
pera milioanelor de iluș 
precursori (mulți anonimi s 
legendari). Prezentul e tocn 
prefigurarea viitorului, 
premizele istoriei, a sensu 
ei (diferit sensibil de noiar 
de fapte și date acumult 
conștiincios și plat de căi 
unii tineri). Prezentul ini 
mează, așadar, conștientizai 
istoriei trecute și durata ce 
viitoare. Omul e un produs 
istoriei, dar în aceeași măsu 
un producător al ei.

Cred, în acest sens, că n 
o creație a tineretului nost 
indiferent din ce domeniu, 
se sustrage acestui sens, 
dimpotrivă, îl îmbogățește, 
amplifică.

Sub îndrumarea luminot 
a Partidului, îmbinînd corn/ 
tența cu devotamentul, îns 
mind nenumăratele aspira 
individuale într-o mare sț 
ranță colectivă, tineretul p 
vește cu mîndrie, entuziasm 
emoție spre zilele de mîine.



Iată ceîe două întrebări 
fundamenttale pe care le-am 

l pus acum interlocutorilor 
noștri, la măreața aniversa- 

i re, încencînd să realizăm un 
„bilanț" al fiecăruia — și, 

| implicit, un „plan de pers- 
i peetivă"; pentru că simplele 

date biografice reflectă, cu o 
fidelitate maximă, gradul de 
integrare socială a tineretu
lui nor.tru, măsura în care 
tinerii contribuie — perma
nent —' la prosperitatea ge
nerală a României. Evalua
rea drumului străbătut și al 
celui care se desfășoară, 
vertiginos, înainte, demon
strează — o dată în plus — 
că socialismul este o operă 
a rațiunii ascuțite, forța in
vincibilă a omenirii.

7. DATORIA FIE

CĂREI GENE

RAȚII

VIOREL OARGA e califi
cat electrician (absolvent al 
școlii profesionale „Electro
magnetica") și muncește de 
trei ani la „Automatica".

— Fiecare generație tre
buie să fie mai aptă decît 
cea anterioară, pentru a ține 
piept cerințelor vieții. Mă 
bucură că puștii de astăzi 
sînt mai deștept! decît am 
fost noi la vîrsta lor (am și 
eu un frate, abia într-a 
VII-a). Altă generație... Exact 
ca-n cibernetică. După cum 
prea bine se știe, pînă și ma
șinile se adaptează necesită
ților (adică, de fapt, ele nu 
reflectă decît propria noas- 

1 tră nevoie de adaptare la 
■ condițiile din ce în ce mai 

complexe ale existenței). La 
ora actuală, există mașini 
electronice din a treia gene
rație. care nu numai că au o 
viteză fantastică de răspuns, 
dar pot lucra și fără să li se 
dea programul (rezolva o 
problemă de matematică așa 
cum apare ea în orice ma
nual). Generația a doua de 
mașini electronice nu reușea 
o asemenea performantă. 
Deci o acumulare, un fel de 
zestre pe care generația a 
doua i-a transmis-o. intr-un 
fel, generației ulterioare. în 
fiecare dintre noi sălășluieș
te „germenele" generației 
următoare, superioare.

Partidul are. vizibil pen
tru tînăra generație, un ade
vărat program educativ și. 
firește, „instructiv", ceea ce 
reprezintă în fond, direcțiile 
educației noastre și sensurile 
ei, responsabilitatea ei și a 
noastră.

2. DREPT LA

ȚINTĂ!

VERONICA STROE are un 
palmares bogat : componentă 
a lotului de tineret republi
can, (campioană republicană 
de tir), dublă recordmană 
(cu o jumătate de normă de 
maestru)... Funcționară, stu
dentă în anul I al Facul
tății de limbi străine, spor
tivă de frunte... Trei ocupații 
intr-un singur timp.

— O să le dau de capăt, 
fiți fără grijă.. Poate că unul 
din defectele omului tînăr 
e.că el socotește că are toată 
viata înainte, că poate fie 
să-și irosească timpul, fie să 
și-l cheltuiască fără o prea 
strictă chibzuință.. După o- 
pînia mea, nu există vîrstă 
la care timpul să fie mai di
latat. Un minut este exact 
un minut și la zece ani, și 
la douăzeci, și la cincizeci. 
Desigur, dac-am judeca pri
pit situația mea, am putea 
spune că-s un om care a tras 
direct la țintă. Poate însă

fi mulțumit un tînăr de 20 
de ani cu ceea ce-a realizat 
pînă la. vîrsta asta? Eu una 
nu pot și nici nu sînt.

3. TREI FRAȚI

PE UN ȘAN

TIER ȘI-N CU-

Rl ND... PATRU

CONSTANTIN CÎRLAN e 
moldovean, născut pe lîngă 
Adjud. Părinții : cooperatori 
agricoli. Copiii : trei (prin
tre care și Constantin) mun
cesc împreună pe același 
șantier, în aceeași profesiune. 
3 frați — 3 betonlști 1 Locul 
acțiunii : șantierul „Energo- 
construcții" Dorobanți. Ion 
— cel mai mare dintre frații 
Cîrlan, a venit aici în anul 
1960. Dumitru — cel de-al 
doilea dintre frații Cîrlan, a 
venit aici în anul 1962. Con
stantin — eroul nostru și cel 
de-al treilea dintre frații 
Cîrlan, a venit aici în anul 
1964. Vasile — cel de-al pa
trulea dintre frații Cîrlan, 
a venit aici în anul... (lăsăm 
loc liber pentru completarea 
anului, deoarece Vasile n-are 
actualmente decît 14 ani și 
mai este încă elev). Așadar, 
trei frați moldoveni și cu 
unul patru, constructori în 
București. Asemenea tineri, 
cu asemenea stabilitate și 
exactitate pot turna fără 
grijă beton la temelia orică
rei construcții : rezistă !

4. „OMUL

TREBUIE SĂ

MUNCEASCĂ

PERMANENT"

GABRIELA POPESCU, lu
crează în clădirea nouă, mo
dernă, a Oficiului P.T.T.R.
63.

— Necazul tinerilor care 
sînt puși să lucreze direct 
cu publicul vine de-acolo că 
unii dintre ei fac complexe, 
nu se simt în largul lor la un 
ghișeu, la o tejghea, unde au 
de-a face cu fel de fel de 
oameni pe care, în orice caz, 
trebuie să-i servească. Dar 
atitudinea civilizată este o 
normă a unei asemenea ac
tivități. Poate că unora 
munca aceasta destul de a- 
nonimă, a anonimului func
ționar' de la ghișeu, le pro
voacă — am mai spus-o — 
cine știe ce complexe. Mie nu! 
Așa m-au crescut ai mei, în 
ideea că munca de orice fel 
merită atît respectul celui 
care-o face, cit și al celui 
care se folosește de ea.

5. TOATĂ

ȚARA-I

A MEA!

AUREL ANGELESCU: Sînt 
din 1963 pe tractor (a absolvit 
Școala de tractoriști din Bu
zău) S-a născut.. la 1 
martie într-o comună de 
lîngă Rm. Sărat. Un frate 
de-al lui este profesor în sa
tul natal, o soră de-a lui — 
profesoară în București, altă 
soră — contabilă (tot în sat), 
iar sora cea mică — abia 
învață, e în clasa a VII-a. 
Așadar, facem împreună o 

socoteală simplă : din doi 
părinți țărani au ieșit : doi 
copii profesori, unul conta
bil, unul — tractorist și ulti
mul— pe cale să devină ceea 
ce va vroi, căci nimic nu de
monstrează mai bine faptul 
că „porțile vieții" au fost 
larg deschise pentru fiecare 
din copiii familiei Angelescu, 
că fiecare a realizat atîta cît 
a putut, pe măsura aptitudi
nilor sale. Dinamica aceasta, 
a profesiunilor — dacă se 
poate spune astfel „social
mente" necesară vorbește 
despre definitiva împăcare 
a profesiunilor cu societa
tea noastră, despre dispari
ția „contradicțiilor", căci 
este vorba despre o reală 
„socializare" a profesiilor 
promovate de echitatea 
„dialogului" existent între 
societate șl cel ce exercită 
o profesiune oarecare.

6. „MATERIA

PRIMĂ"

CARMEN BĂDILA urmea
ză medicina veterinară (anul 
III).

— Lumea animală devine 
extraordinar de interesantă, 
ca de altfel orice lucru după 
ce-1 cunoști. Mie mi se pare 
că e un fel de întoarcere în 
copilărie, o reîntîlnire cu lu
mea candidă a infantilității, 
o dimensiune nouă pe care-o 
dobîndesc astfel. Și ca să de
vin neapărat mai prozaică, 
țin să adaug că omul mă- 
nîncă la masă, cu poftă, o 
friptură sau o conservă de 
carne, dar uită că pentru 
asta este nevoie, mai întîi, 
să existe materia primă a sa
tisfacțiilor sale gastronomice. 
De perpetuarea (în cantităti 
cît mai mari) a acestei gus
toase „materii prime", de 
îmbunătățirea perpetuuă a 
raselor de animale, cine se 
ocupă : zootehnistul ! Si ve
terinarul tot zootehnist este...

7. RĂSPLATA

UNEI MUNCI

SIMPLE

GELUȚA DIMA e de la 
„o aruncătură de băț" de 
București, din Otopeni. Ocu
pația de care e mîndră (fără 
nici o figură de stil) : ser
vește la o cantină studen
țească.

— Nu mi-e rușine să mun
cesc. Rușine e să nu mun
cești. Mă simt foarte bine 
că-i servesc pe studenti. 
Multi sînt, ca șl mine, de la 
tară. Se poartă foarte res
pectuos. înainte am muncit 
într-o seră, vreo patru ani.

De jur-împrejur, gigantica 
seră, cu pereții de sticlă, a 
complexului studențesc în * 
care o simplă tînără munceș
te cu plăcere servindu-și 
„confrații de vîrstă" — o 
muncă, simplă dar răsplătită 
pe merit cu stima celor care 
se bucură de ea.

8. TÎNĂRUL

„VETERAN"

SOTIR COSTACHE e su
dor în secția a IV-a meca
nică — utilaj chimic — a 
„Griviței Roșii". Aici a ur
mat și profesionala. Se soco
tește deci un „veteran" al 
uzinei, deși știe prea bine că 
adevărații veterani au îm
părtășit greul muncii și lup
tei de altădată, de-aici, de la 
Grivița. Știe, de pildă, întîm- 
plarea petrecută în 1932, cu 
treizeci și cinci de ani mai 
înainte, cînd o mînă de mun
citor a scris cu creta, pe ușa 
atelierului de lăcătușerie : 
I-A-D-U-L. „Iadul", acesta 
este pentru el un fel de po
veste, ceva îndepărtat și în-

Anchetă de MIHAI STOIAN

Se împlinesc 20 de ani de la proclamarea Re
publicii. Cu acest prilej festiv, am stat de vorbă 
cu 20 de tineri DE-O VÎRSTĂ CU REPUBLI
CA. Are fiecare 20 de ani! Vîrsta avînturilor, 
a visurilor pe cale de realizare, a energiilor clo
cotitoare, a pasiunilor cristalizate.

• CE DRUM AȚI STRĂBĂTUT PÎNĂ 

ACUM?
• CE DRUM VEȚI STRĂBATE DE ACUM 

ÎNCOLO ?

tr-o măsură incredibil. Iși 
aduce aminte totuși de cele 
povestite de alții mai vîrst- 
nici. cînd îl cuprinde din se
nin plictiseala, el fiind un 
adept înfocat al veseliei și-al 
distracției, al dansului, ama
tor de piese de teatru, ama
tor de filme și de sport (e 
rugbist, trecut de curînd la 
seniori).

9. PROFESIUNE

DE CREDINȚĂ

EUGENIA MANOLACHE 
a absolvit 11 clase și, actual
mente. este secretara școlii 
generale de opt ani din Tîn- 

căbești (Răcari), satul ei na
tal. E una din secretarele 
care n-are nevoie să se uite 
în catalog, atunci cînd supli
nește la catedră vreun învă
țător, ca să știe cine-i elevul 
pe care vrea să-1 scoată la 
lecție. Ii știe perfect de bine 
pe copii, pe părinții copiilor, 
pe părinții părinților. Iși în
drăgește satul și, pentru 
c-așa a apucat, natura. Na
tura, dezordonată cum pare, 
și sistematizată de ea în- 
tr-un ierbar cu sute de plan
te, pe care l-a dăruit liceului 
în care-a învățat.

— Mi-am ales viitoarea 
profesiune (științele natura
le) așa cum ti-ai face o pro
fesiune de credință. Credin
ța față de ai mei, față de 
satul din care m-am ridicat 
și, pe măsura capacităților 
mele, pentru ridicarea că
ruia mă voi strădui. Atît.

10. ȘTIINȚĂ

EVOLUATĂ —

OM EVO-

LUAT

ILIE BODEANU e student 
la medicina militară (anul 
II).

— Secolul nostru colosal a 
separat parcă, ori măcar a 
îndepărtat, domeniile științei 
— una de alta — prin spe
cializarea prea strictă a fie
cărui domeniu. Nu e nimic 
de speriat, dimpotrivă, căci 
specializarea (așa-numita 
„îndepărtare") înseamnă în 
fond o adîncire a cercetării 
pe porțiunea respectivă a ac
tivității omenești. Rămîne 
doar ca acum să se stabileas
că și cele mai bune conexiuni 
între domeniile specializate. 
Este o idee care mă preocu
pă, sincer, și pentru care sînt 
gata să sacrific, tot sincer, 
oricîte ore din timpul meu 
liber, ca să nu mai vorbesc 
despre cel dedicat firesc stu
diului. Specialitatea pe care 
visez s-o fac, și sînt sigur 
c-am s-o fac, chirurgia, de

vine pe zi ce trece mai le
gată de automatică, de me
canică. Pînă voi fi eu chi
rurg, pînă cînd voi opera eu, 
lucrurile vor evolua și mai 
mult în această direcție. De 
aceea este nevoie ca eu, pro- 
iectîndu-mi în viitorul apro
piat pregătirea, să țin pasul 
cu evoluția științei, pentru 
ca atunci cînd mă voi întîlni 
cu situația mult așteptată — 
clipa primei operații —, la 
„intersecția" respectivă să se 
afle nu numai o știință evo
luată — chirurgia — ci și un 
chirurg evoluat corespunză
tor, eu.

11. CINE

SCHIMBĂ

„PORTU-

RILE"...

VIRGIL URMULIȚA e lă
cătuș la uzinele „Semănătoa
rea" (sectorul III). Ai lui de- 
acasă sînt țărani cooperatori 
(în C.A.P.-ul din comuna 
Scurtu-Videle).

— Nu mă împac cu băieții 
tineri care gata, cum au pus 
mîna pe-o meserie, cred că 
l-au apucat pe dumnezeu de 
picior și nu mai fac nici un 
pas înainte, în profesiune. 
Acum nici să nu se înțeleagă 
că trebuie să semeni cu un 
vapor căruia i s-a rupt cîrma 
și plutește la întîmplare. Dar, 
fiindcă tot sîntem la vapor, 
să continuăm : am atins un 
port, știu exact încotro mă 
îndrept, ating alt port, alt 
port... Alții schimbă „portu
rile", adică locul de muncă, 
așa cum își schimbă omul 
ciorapii. Eu nu-s din ăștia. 
Dar dacă am deprins bine 
meseria de tractorist, și-am 
îndrăgit-o, și-aș zice că și 
ea m-a îndrăgit pe mine, ce 
mi-am zis : „Ia să-încerc 
nu numai să conduc un uti
laj agricol, ci să-l și fabric I". 
Așa am ajuns să lucrez acum 
la Combina C.T, recoltatoare 
de păioase. Nu cred c-am 
greșit, căci n-am mers în 
zig-zag, am mers drept îna
inte, și-am să mai merg...

72. AMPRENTA

SECOLULUI

VALENTIN GHIȚĂ face o 
meserie „tradițională" : e ti
nichigiu (la A.M.I.T.). Dar 
iată că, și-n tinichigerie, se
colul își pune amprenta : tî- 
nărul nostru lucrează la as- 
censoarele metalice necesare 
industriei textile. Mai lim
pede spus : cu părticica lui 
de muncă, el asigură un flux 
cît mai continuu, mecanizat, 
altei profesiuni tradiționale : 
tesutul. Două meserii cu ve
chime își dau mîna : una o 
ajută pe cealaltă. Valentin 
Ghiță tintește însă mai de
parte. Cum tatăl lui e la ra
finărie, în Brazi, unde si 
locuiesc cu toții, s-ar putea 
spune, fără teamă de a greși, 
că atît visele, cît și visurile 
tînărului miros a... țiței. In
tenționează să urmeze chimia 
industrială (acum, e într-a 
Xl-a la seral).

73. PE O MAGI

STRALĂ

AERIANĂ

NICU CIUREA muncește 
chiar acum, în clipa în care 
cititorul nostru parcurge 
rîndurile acestea, sus, pe 
stîlp, in bătaia vîntului rece, 
la reglarea consolelor, la 
fixarea izolatorilor... împre
ună cu el, fratele mai mare, 
de 23 de ani, de asemenea, 
electromontator (însă gata 
calificat tot la locul de mun
că). Orele lor sînt extrem de 
prețioase, căci fiecare minut 
cîștigat apropie de București, 
cu o clipă mai devreme, ma
gistrala aeriană a viitorului 
tren electric.

Undeva în plin cîmp, co
coțat pe-un stîlp, Nicu Ciurea 
grăbește momentul solemn 
al inaugurării liniei ferate 
electrice București-Ploiești.

14. EMOȚIE

SINCERĂ

CONSTANTIN ClRSTEA 
și-ar fi putut culege singur, 
dac-ar fi vrut, în plumb, pre
zentarea de față. E zețar la 
întreprinderea poligrafică 
„13 Decembrie".

— Nu-mi plăcea să scriu... 
de mînă, și-am hotărît să 
scriu... de tipar.

Apoi, mărturisire com
pletă :

— Am intrat prima oară 
într-o tipografie la 12 ani. 
Veneam la tata, că și tata 
este tipograf — are peste un 
sfert de veac de tipografie. 
Mi-a plăcut, am intrat de
vreme, necalificat, pe urmă 
m-am calificat și nici nu 
puteți bănui ce mare satis
facție am încercat cînd am 
zărit într-o vitrină prima 
carte la care lucrasem 
(adică dădusem doar la 
mînă foile). Dar m-am po
menit atunci că gîndesc : 
„Asta-i lucrată la noi !“ 
Prin mîna mea au trecut fel 
de fel de texte, pînă și 
cursuri universitare, cum ar 
fi „Mecanica teoretică" sau 

„Analiza matematică", șl nu 
pot spune că le-am cules cu 
indiferență, dimpotrivă, mi
au deschis un chef nebun să 
învăț. întotdeauna, într-o 
ștafetă, cel care preia trebuie 
să fie cel puțin la fel de bun 
ca predecesorul său. Eu am 
preluat ștafeta de la tatăl 
meu, și cine știe, o voi da 
mai departe urmașului meu, 
mai bun decît mine...

75. TALENT + 

STĂRUINȚĂ

NINA ZÂINESCU recu
noaște că e... fotogenică, dar 
se grăbește să adauge că 
asta nu-i totul, că-n viitoa
rea ei profesiune doi factori 
sînt primordiali: talentul + 
stăruința. Desigur — recu
noaște — e grozav să poți 
răspunde, cînd ești în
trebat unde înveți : „La 
Institutul de teatru". Succe
sul însă te poate ușor ameți, 
și cine amețește pierde timp. 
De aceea, vorbește cu modes
tia cuvenită despre faptul c-a 
luat un premiu la Bienala de 
teatru I. L. Caragiale, c-a și 
avut un rol într-un film...

16. UN „BU

CHET" DE

PROFESIUNI

VASILE TRIMBIȚAȘU e 
născut la Dunăre. Tatăl — 
profesiune corespunzătoare : 
pescar. Băiatul — canotor de 
clasă (locul 3 la campionatele 
republicane pe anul 1967). 
Actualmente : selecționat în 
lotul de juniori al clubului 
,.Dinamo" (își face stagiul 
militar). Altminteri, în „ci- 
vilie" : sudor la Șantierele 
navale din Galati. A lucrat 
la (nu mai ține minte cite) 
multe cargouri de 4 500 twd. 
a sudat și la „trupul" petro
lierului de 12 500 twd.

Familia Trimbitașu — un 
adevărat „buchet de profe
siuni" : tatăl — pescar, Va
sile — sudor, un fiu — au- 
tostivuitor în docurile gălă- 
țene, ait fiu — electrician la 
întreprinderea de panifica
ție din Galați, o fiică — 
farmacistă, altă fiică — coa
feză.

77. SONDOR AL

RECOLTELOR

BOGATE

VASILE MÂLAIESCU e 
student în anul IV (Insti
tutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu").

— M-am îndreptat — 
acum pot să am curajul și 
sinceritatea s-o recunosc — 
către agronomie, fiindcă eram 
convins că e ușoară, în 
orice caz mai ușoară decît 
ce se învață în alte institute 
si decît alte ocupații. După 
aceea a început să-mi placă 
și — dacă n-ar fi de fată și 
colega mea cu care, cine știe, 
mă voi căsători la sfîrșitul 
anului meu 5 (dînsa e în
tr-un an mai mic) — aș de
clara deschis că m-am în
drăgostit de ea (de agrono
mie — n.a.). Vedeți chiar 
acum vin de la laborator, 
am avut „îmbunătățiri fun
ciare". Nu-i așa că sună arid? 
Dar nu e ! Gînditi-vă și 
dumneavoastră cît de fan
tastic poate să fie pentru 
tine, om. ideea că te iei la 
trîntă cu natura, că depinde 
de tine s-o îmbunătățești, 
s-o faci mai productivă, mai 
bogată. Mi-ar surîde șă mă 
specializez în vinificație (nu. 
nu obișnuiesc să beau !) si. 
peste un deceniu-două dece
nii, cînd, mai știi, voi realiza 
și eu o tehnologie a ținui nou 
soi de vin să vă invit la un 
pahar.

78. PUNCT...PE i

EUGENIA PUIȘOR ne spu
ne :

— Mai dau la anul și ca
tegoric intru. Atunci vă rog 
să mă întrebați ce-am rea
lizat pînă la 20 de ani șl ce 
mai am de gînd să realizez 
de acum încolo. Pînă nu iz- 

butese, înseamnă că sînt un 
personaj „negativ", cu toate 
că, mă vedeți doar la lucru, 
nu stau cu brațele încruci
șate, sînt aici, la Institutul 
de studii șl proiectări agri
cole, ceea ce se cheamă un 
funcționar tehnic, mă îngri
jesc de apariția proiectelor 
de construcții, de instalații 
o treabă egală dar folosi
toare, neavînd nici o con
tingență cu istoria, căci is
toria privește înapoi, pe cînd 
studiile și proiectele noastre 
privesc înainte și mult îna
inte, însă nu dezarmez, nici 
o dezamăgire nu mă poate 
dezarma, și da, acoept, a fost 
o dezamăgire, dar la ora 
actuală am toată materia de 
examene împărțită pe zile, 
asta n-am făcut atunci cînd 
cu eșecul, așa că, zilnic, am 
impresia că m-am mai apro
piat, fie și cu un milimetru, 
de pragul facultății, ca să 
mă văd odată profesoară, 
idealul meu. Pînă nu-mi 
realizez însă Idealul, v-am 
mai spus-o, vă rog să nu mă 
întrebați nimic.

Punct.

79. MESAGERUL

NOULUI

CONSTANTIN GHEOR- 
GHE e pe tractor. îl știu toți 
copiii din Corlătești (lîngă 
Ploiești). E de altfel locul 
lui de baștină. Aici a văzut 
lumina zilei, aici a urmat 
școala elementară, a mai 
tras o fugă pînă-n... vecini 
(la Bărcănești) — să facă 
profesionala — și iată-1 cu 
volanul în mînă.

— Agricultura nu tine 
seamă de orele tale, că azi 
vreau să muncesc atîta, 
mîine atîta, azi am timp li
ber, mîine mai știu eu ce ! 
Agricultura îți cere să pleci, 
cîteodată, de cu noapte, și 
tot noaptea să te întorci...

Cîmnul e și el cineva — 
nu numai tractoristul. Res
pectul acesta reciproc asi
gură belșugul.

1

20. ȘCOALA

VIEȚII

MIHAI GRIGORE e meca
nic pe-o macara „Pionier", 
pe șantierul extinderii uzine
lor „Republica". Obișnuit cu 
greutățile — si la propriu și, 
eventual, la figurat — Mihai 
Grigore susține că :

— Greutățile te mobilizează 
pe cînd lucrurile ușoare îți ■ 
trezesc reacții tot ușoare. 
Acum nu zic că tînărul. ca - 1 
să se călească, trebuie să 
caute într-adins greutățile, 
ca la antrenament, ca să-i 
crească, să i se întărească 1 
mușchii. Existenta de șantier I 
găsesc eu, pentru un tînăr, 
e o scoală teribilă. Nu înveți il 
doar să muncești, și nici nu- a 
mai să te perfecționezi, dar 
deprinzi „tainele" relațiilor 1 
omenești, cunoști tot felul I 
de oameni, de meserii, cum 
îi Place unui coleg de-al 
meu să zică, „te vaccinezi". I 
lași de-o parte toanele, mi
cile comodități. gărgăunii I 
care, la vîrsta noastră. îți I 
mai umblă prin cap. Șantie
rul se apropie de ce-mi spu
neau ai mei. acasă, de mic, f 
cînd vorbeau de „școala vie- i 
tii". Poate de aceea n-aș 
renunța, pentru nimic în I 
lume, la titlul ne care mi | 
l-am dobîndit cti sudoarea | 
frunții : sînt constructor.

★

La capătul anchetei noas- I 
tre cîteva gînduri pe mar- | 
ginea celor spuse de 20 de | 
tineri de 20 de ani :

Calitatea înaltă a unei so
cietăți se leagă strins de po- g 
sibilitatea oricărui om de-a | 
se realiza cît mai deplin pe 
măsura aptitudinilor sale, | 
iar socialismul demonstrează « 
definitiv acest lucru, asigu- 
rînd desăvîrșirea vocațiilor, 
afirmarea talentelor — iar 
suma tuturor acestor reu
șite în viată dă și ea calita
tea înaltă a societății noas
tre.

Slujindu-și cu devotament 
și pasiune Republica, fiecare 
tînăr își pune întreaga ca
pacitate în serviciul colecti
vității, pentru a spori necon
tenit tezaurul românesc de 
hărnicie, talent și inteli
gență.

(
/



Tineretul la a XX-a aniversare a Republicii: A ÎNTOARCEREA ÎN CAPITALĂ 
MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

(Urmare din pag. l-a) 

cauza poporului, zeci fi sute de 
mii de tineri se afirmă ca o pre
zentă dinamică, activă, pe marile 
șantiere, acolo unde se nasc noi 
obiective industriale, în rînduri- 
le celor ce își însușesc și aplică 
necontenit tehnica modernă, pe 
ogoarele agriculturii socialiste, în 
laboratoare, în instituții de știin
ță și cultură, în școli și facultăți, 
în muncă si învățătură; energia 
yi elanul tineretului rodesc în 
toate înfăptuirile care prefac și 
înnobilează, cu fiecare zi, peisa
jul contemporan al țării.

A 20-a aniversare a Republicii 
găsește tineretul patriei pregătit 
să-și multiplice eforturile, să-și 
alăture cu și mai multă abnega
ție, priceperea și puterea sa, 
muncii avîntate a poporului pen
tru înfăptuirea programului ela
borat de partid în vederea în
floririi pe mai departe a Româ
niei Socialiste.

Noile obiective ale propășirii 
multilaterale a patriei, programul 
elaborat de partid pentru pro
gresul continuu al întregii noas
tre societăți, solicită într-o mă
sură din ce în ce mai mare en
tuziasmul creator, inițiativa și pa
siunea tinerilor. Tînăra generație 
este conștientă că cea mai înaltă 
expresie a dragostei față de pa
trie o constituie munca plină de 
abnegație pentru creșterea avu
ției materiale și spirituale a so
cietății, lupta pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste. Hotărît 
să-și dăruie toate torțele și pri
ceperea sa traducerii în viață a 
sarcinilor pe care partidul le

pune în fața întregului popor, ti
neretul patriei ilustrează prin 
nenumărate fapte de muncă și 
de viață înalta sa responsabilita
te socială, înțelegerea faptului că 
exigențele etapei actuale de dez
voltare a societății noastre îi cer 
să-și mobilizeze toate resursele, 
să-și dubleze entuziasmul și ela
nul cu o disciplină exemplară în 
muncă yi în viață, să-și însușeas
că tot mai temeinice cunoștințe 
profesionale, să se preocupe de 
perfecționarea continuă.

In aceste convingeri și senti
mente se regăsesc elementele 
care, reunite, alcătuiesc portretul 
tinerei generații a republicii in 
cel de-al 20-lea an al său. Este 
un portret luminos, dăltuit cu 
migală, cu priceperea yi grija pă
rintească a partidului, în atenția 
yi preocupările căruia creșterea 
tinerei generații a ocupat din tot
deauna un loc deosebit. Conside- 
rînd educarea și formarea tine
retului unul din obiectivele cen
trale, o îndatorire de onoare a 
partidului și a statului, a întregii 
noastre societăți, partidul a che
mat de la tribuna Conferinței 
Naționale cele mai bune forte ale 
națiunii să-și sporească eforturi
le pentru îndeplinirea acestei 
sarcini de răspundere. Amplul 
complex de măsuri adoptat de 
C.C. al P.C.R. în Plenara din 29 
noiembrie —• 1 decembrie a.c. în 
vederea ridicării la un nivel su
perior a muncii de educație, 
pentru îmbunătățirea activității 
desfășurate de Uniunea Tinere
tului Comunist, soluționînd în 
mod științific, creator, probleme
le pe care le ridică munca edu

cativă în etapa actuală, reprezin
tă o Ilustrare elocventă a dragos
tei cu care conducerea partidu
lui înconjoară tineretul. Jalo- 
nîrid direcțiile principale ale ac
tivității educative, orientînd e- 
forturile tuturor factorilor care se 
ocupă de creșterea tinerei gene
rații spre soluționarea cu mai 
multă eficiență a problemelor pe 
care le ridică această complexă 
operă, măsurile adoptate consti
tuie pentru întregul tineret un 
imbold de a se integra și mai 
activ în eforturile depuse de po
por pentru propășirea țării. Ele 
vor adăuga noi străluciri portre
tului tinerei generații, vor face 
ca trăsăturile ce definesc chiDul 
tineretului nostru să capete o mai 
mare profunzime, să se afirme cu 
și mai multă pregnanță.

Tineretul își va duce la înde
plinire cu cinste îndatoririle ce-i 
revin, va face totul ca în munca 
nobilă a oamenilor muncii pen
tru înflorirea patriei, partea sa 
de contribuție să se materialize
ze în realizări tot mai însemnate, 
demne de entuziasmul yi vigoa
rea, de hărnicia și forța vîrstei 
sale.

Urînd tineretului patriei feri
cire, multă sănătate, tradiționalul 
și atît de românescul nostru „la 
mulți ani", îmi exprim convinge
rea că tînăra generație își va de
dica cu pasiune și dăruire întrea
ga sa energie îndeplinirii pro
gramului de înflorire multilatera
lă a României socialiste, că nu-și 
va precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui cu succes sarcinile 
pe care partidul le-a pus în fața 
întregului nostru popor.

0
0
0
0

Vineri după-amiază s-a îna
poiat în Capitală tovarășul 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, președintele 
celei de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au venit în întîmpinare 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Pompiliu Ma- 
covel, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
George Macovescu, prim-ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din acest minister, 
ziariști. (Agerpres)

Solemnitatea inmînării unor decorații
(Urmare din pag. l-a) 

desfășurat o îndelungată activi
tate în mișcarea noastră munci
torească, de recunoaștere a apor
tului lor în lupta pentru făuri
rea Republicii, pentru construi
rea socialismului și, totodată, o 
cinstire a cadrelor tinere, care în 
condițiile noi, folosind experien
ța înaintașilor, înfăptuiesc cu e- 
lan politica partidului.

Sîntem convinși că această 
înaltă prețuire, va constitui un 
imbold pentru înfăptuirea cu și 
mai multă hotărîre a politicii 
partidului de edificare socialistă 
a patriei, de ridicare a bunăstării 
poporului, de înflorire a națiunii 
noastre socialiste.

Pentru merite deosebite în o- 
pera de construire a socialismu
lui, cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a proclamării Republi
cii prin Decret al Consiliului de 
Stat au fost conferite :

Ordinul „Apărarea Patriei" 
clasa I tovarășului Mihail Cru- 
ceanu, la împlinirea vîrstei de 80 
de ani.

Ordinul „Meritul Cultural" 
clasa I tovarășilor : Geo Bogza, 
scriitor ; Demostene Botez, scrii
tor ; Ion Chirescu, compozitor ; 
Marius Bunescu, pictor, și Imre 
Horvath, scriitor.

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a II-a 
tovarășului Gheorghe Stere.

Ordinul „23 August" clasa a 
II-a tovarășilor : Sanda Rangheț, 
secretar al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii ; Victor 
Brătfăleanu și Eugenia Rădăcea- 
nu, vechi activiști ai mișcării 
muncitorești.

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a III-a 

» tovarășilor : Iulius Neizer, Zaha- 
ria‘ Nistor, Petre Paleacu și An- 
ghel Petrescu — vechi activiști 
ai mișcării muncitorești.

Ordinul „23 August" clasa a 
Mo’ tovarAșilo1 •’ Gheorghe Hro- 

matlca și Nicolae Bărbulescu — 
vechi activiști ai mișcării mun
citorești.

Ordinul „Apărarea Patriei" 
clasa a III-a tovarășilor : Grigore 
Bălășoiu, muncitor la întreprin
derea „Butoiul", Frida Schmidt 
și Simca-Bemard Tiulescu — 
vechi activiști ai mișcării munci
torești ; Leon Naș, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
și Anton Manea, vechi activist al 
mișcării muncitorești.

Ordinul „Tudor Vladimirescu"

clasa a III-a tovarășilor : Nicolae 
Doicaru, vicepreședinte al Con
siliului Securității Statului, și 
Aron Braeșter, vechi activist al 
mișcării muncitorești.

Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a IV-a 
tovarășilor : Ion Rîmbu, adjunct 
al ministrului economiei forestie
re ; Angelo Miculescu. prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii ; Gheorghe Cazan, 
adjunct al ministrului comerțului 
interior ; Bujor loniță, vicepre
ședinte al Comitetului de Radio
difuziune și Televiziune; Ion 
Popescu, Mihai Constantinescu, 
Ion Crăciun și Nicolae Enea, 
adjunct)’ ai ministrului industriei 
ușoare ; State Ciuhurezu, Sara 
David, Varvara Tiulescu și Con
stantin Zamfir — vechi activiști 
ai mișcării muncitorești ; Ion 
Cîrje, redactor-șef al revistei 
„Lumea" ; Gheorghe Dolgu, re- 
dactor-șef al revistei „Viața Eco
nomică", și Vasile Rausser, re
dactor-șef al revistei „Probleme 
Economice".

Ordinul „23 August" clasa a 
IV-a tovarășilor . Ion Boboc, 
Niculae Chioran, Olga Manole 
Pintilie și Melania Nicola Pop —- 
vechi activiști ai mișcării munci
torești.

Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa a IV-a tovarășilor : Victor 
Bolojan, Alexandru lonescu și 
Gheorghe Dobre, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R. ; 
Gheorghe Moldovan, prim-ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. ; Stelian Staicu și Dumi
tru Constantinescu — adjuncți ai 
ministrului afacerilor interne ; 
Traian lonescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune ; Ilie Alexe și Jean 
Ilie, vicepreședinți ai UCECOM; 
Neculai Popa, adjunct al mini
strului industriei ușoare, și Ion 
Mărgineanu, redactor-șef al zia
rului „România liberă".

In baza aceluiași Decret al 
Consiliului de Stat au fost con
ferite ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România unui 
mare număr de tovarăși din toa
te regiunile țării.

In numele celor decorați au 
luat cuvîntul tovarășii Sanda Ran
gheț și Ion Chirescu.

Mulțumind din inimă conduce
rii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele dis
tincții acordate, tovarășa Sanda 
Rangheț a spus :

Noi, activiștii, vechi membri

de partid, vedem în distincțiile 
acordate aprecierea activității de
puse în decursul anilor, cu ab
negație și devotament pentru 
cauza partidului.

Cea de-a XX-a aniversare a 
proclamării Republicii găsește 
partidul și țara angrenați într-o 
complexă și multilaterală activi
tate în vederea ridicării economi
ei și societății noastre socialiste 
pe o treaptă și mai înaltă, pentru 
promovarea pe plan extern a 
unei politici de pace și înțelege
re între popoare.

Vom depune și de acum îna
inte toate eforturile, toată capa
citatea noastră pentru a ne aduce 
contribuția la aplicarea în viață 
a acestei politici a partidului 
nostru.

Sînt adînc impresionat de deo
sebita atenție ce mi s-a dat prin 
acordarea celei mai înalte dis
tincții îh domeniu] cultural, ca 
urmare a străduințelor pe eare 
le-am depus neîntrerupt spre a 
ajuta și eu, cu modestele mele 
mijloace, la înfăptuirea lucrurilor 
bune, frumoase și trainice în fo
losul și spre înflorirea patriei 
noastre dragi, Republica Socia
listă România, care-și sărbăto
rește cu realizări strălucite cea 
de-a XX-a aniversare, a spus Ion 
Chirescu.

Permiteți-mi ca, în numele 
meu personal și al tuturor 
care au fost decorați să adresez 
cele mai calde mulțumiri parti
dului și guvernului, dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care împreună cu devotații dum
neavoastră colaboratori, prin 
muncă neostoită îndrumați cu 
adîncă înțelepciune poporul nos
tru spre culmile de mult visate 
și spre fericirea pe care o doriți 
tuturor.

Vă asigurăm, tovarășe pre
ședinte al Consiliului de Stat, că 
exemplul dumneavoastră îl vom 
urma cu toții și, alături de cei 
mulți, cei ce lucrează în uzine și 
pe ogoare, noi creatorii în toate 
domeniile artei ne vom strădui 
să realizăm creații și mai bune, 
și mai valoroase pentru ca po
porul nostru să crească și țara să 
înflorească.

In încheierea solemnității, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat s-an întreținut într-o at
mosferă caldă, tovărășească, cu 
cei decorați.

(Agerpres)
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Desen de JOAN CADAJ)

SPECTACOL FESTIV

ȘEDINȚA JUBILIARĂ
(Urmare din pag. l-a) 

conducătorul și organizatorul tu
turor victoriilor noastre, pent ni 
unitatea țărilor socialiste, coeziu
nea partidelor comuniste și mun
citorești, pentru pace între po
poare.

încheind lucrările sesiunii, 
președintele Marii Adunări Na

ționale, tovarășul Ștefan Voitec, 
a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Biroului Marii Adunări 
Naționale să vă adresez cele mai 
călduroase felicitări cu prilejul 
aniversării Republicii, iar pentru 
noul an să vă urez sănătate, feri
cire și noi succese în activitatea 
dv., dăruită înfloririi continue a

scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Declar închisă cea de-a 8-a se
siune a Marii Adunări Naționale.

★
Lucrările ședinței jubiliare a 

Marii Adunări Naționale consa
crate celei de-a XX-a aniversări a 
proclamării Republicii au fost 
transmise de posturile noastre de 
radio și televiziune. (Agerpres)

• (Urmare din pag, l-a)
0
• In sală se aflau șefi ai misiuni- 
e lor diplomatice acreditați la

București și alți membri ai cor-
• pului diplomatic.
• Apariția în loja oficială a con- 
0 ducătorilor de partid și de stat a
• fost salutată de întreaga asistență 
9 cu puternice aplauze.

Spectacolul — preamărind în
• vers, cîntec și dans vîrsta de
• două decenii * Republicii noas- 
0 tre, decenii în care s-au văzut Wi
ll plinite năzuințele cele mai scum-
• pe ale poporului român — s-a 

deschis cu o urare : „țară scumpă
• să trăiești". Este urarea pe care, 
0 alături de corul și recitatorii de
• pe scenă, o înalță astăzi întregul 
e nostru popor patriei socialiste.

Pe scenă, artiștii evocă apoi
• momente înscrise cu litere de aur
• în cronica luptelor poporului nos- 
0 tru pentru libertate națională și
• socială, le fac să vibreze în sală 
e prin vechi cîntece revoluționare și

patriotice, care au însuflețit ini-
• mile atîtor generații, și prin cîn-
• tecele și versurile înaripate crea- 
0 te în zilele noastre în semn de
• slăvire a glorioasei istorii a na-
• țiunii române.

Anul 1947. In acordurile unui
• imn solemn, sub strălucirea ste- 
0 mei Republicii, pe scenă își fac a-
• pariția muncitori, țărani, intelec- 

tuali și ostași, înălțînd cuvinte de 
laudă tinerei Republici, înfăptui-

• rilor din cei douăzeci de ani,
• care, toate la un loc, alcătuiesc 
0 imaginea contemporană a țării, 
« chipul ei mîndru de azi.

Emoționant este momentul în 
care un gtup de tineri — băieți 
și fete — reprezentînd generația 
celor de o vîrstă cu Republica, 
aduc omagiul lor la această săr
bătoare. In numele copiilor ță
rii, pionierii vin să aducă Repu
blicii salutul tineresc, fierbintea 
lor recunoștință pentru viața fe
ricită de care se bucură astăzi.

Frumusețea patriei socialiste, 
viața îmbelșugată, înfrățită a 
oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul țării își găsesc o expre
sie puternică în versurile și su
itele de dansuri ce se succed tntr- 
un ritm viu.

In final, care a reunit pe scenă 
pe toți artiștii particinanți, sub 
unduirea steagurilor Partidului și 
Republicii, se ridică imnul de sla
vă închinat conducătorului popo
rului nostru si inspiratorului tu
turor victoriilor sale, Partidul 
Comunist Român. Spectacolul se 
încheie într-o vibrantă manifes
tare de bucurie. Minute în șir, a- 
sistența în picioare, împreună cu 
artiștii de pe scenă, au aplaudat 
cu căldură, ovaționînd pentru 
partid și conducerea sa.

La reușita spectacolului șl-su 
adus contribuția ansamblurile de 
cîntece si dansuri ale Armatei, 
„Cincîrlia", Uniunii Generale a 
Sindicatelor, „Perinița", corul 
„Madrigal", artiști de frunte din 
Capitală.

Tuturor, la sftryitul spectacolu
lui, le-au fost oferite flori din 
partea conducerii de partid și de 
stat.

TEATRE • CINEMA • T

„MARTIN 
BORMANN"

La Teatrul Național „1. 
L. Caragiale" — sala Studio 
— a avut loc vineri seara pre
miera piesei „Martin Bor
mann", care consemnează de
butul în dramaturgie a cu
noscutului prozator Marin 
Preda.

Piesa a fost pusă In scenă 
de Sorana Coroamă, decoru
rile sînt semnate de arh. Vla
dimir Popov, iar costumele da 
Gabriela Nazarie.

(Agerpres)

„FLOARE DE 
NU-MÂ-UITA"

Miercuri 27 decembrie h 
Teatrul de stat din Oradea a 
avut loc premiera pe țară a 
spectacolului „Floare de nn-

mă-uita“ de Valentin Avrl- 
geanu. Regia spectacolului e 
semnată de Valeria Grama 
și scenografia de Eliza Po- 
pescu-Zisiade. în fotografie o

scenă din spectacol re- 
prezentînd pe actorii Eugen 
Tugulea („Boabă de piper") 
și Gina Nicolae G,Floare de 
măceș").

AGENDA OBICEIURILOR
Secția de propagandă a Oficiu

lui Național de Turism a editat o 
foarte frumoasă și documentată 
agendă intitulată sugestiv : „Tra
diții și obiceiuri populare româ
nești". Inițiativa este bine 
venită fiindcă reușește să ilustreze 
principalele obiceiuri de peste an 
yi - suita obiceiurilor care alcă
tuiesc sărbătorile de anul nou : 
„Plugușorul", „Colindele cu 
măști", „Capra", „Irozii". Alături 
de acestea, competent comentate, 
agenda mai cuprinde și o serie de 
pitorești obiceiuri Cu arie regio
nală de răspîndire : „Sîmbra oi
lor" obicei păstoresc din Mara
mureș Armindeni, „Tîrgul de 
fete" al moților de pe muntele 
Găina, „Iertăciunea , miresii", 
„Invitația de nuntă" sau Co- 
conăcărit. Fotografia artistică yi 
documentația textului dau a- 
gendei turistice ' caracter de 
anuar folcloric, cu largă populari
tate.

VOR MAI FI POSIBILE 
ACCIDENTE DE 
AUTOMOBIL?

Pentru a proteja autovehi
culele în cazul eventualelor 
accidente de circulație, ingi
nerii americani ,au imaginat 
un procedeu pe cît de simplu 
pe atît de ingenios : mașinile 
au fost prevăzute cu perne 
de protecție umplute cu... apă. 
Lichid incompresibil și la în- 
demîna oricui, apa poate ab
solvi șocuri de o mare inten
sitate. Experiențele efectuate 
au confirmat pe deplin reuși
ta acestui procedeu : la 
ciocnirea a două mașini ce se 
îndreptau una spre alta cu o 
viteză de 50 km pe oră, nu 
s-a înregistrat nici o strică
ciune. Pernele de protecție 
cu apă au absorbit complet 
șocul.

CURAJUL
„SEXULUI SLAB"

Un original studiu a fost 
întreprins recent de către me

dicii americani de la univer
sitățile din Oregon yi Colum
bia. Concluzia numeroaselor 
teste efectuate pare pradoxa- 
lă : bărbații sînt mai fricoși 
decît femeile I S-a stabilit 
că, în medie bărbații se spe
rie de șase ori în decursul 
unei săptămâni, pe cită vre
me femeile numai de trei ori.

Un amănunt însă, menit să 
reabiliteze „sexul tare" : spai
mele femeilor sînt totuși mult 
mai violente I

ORIGINEA UNEI
DENUMIRI

ăjumele „Canada" își are 
originea în limba spaniolă. 
Această țară a fost descope
rită și botezată de spanioli, 
care căutau necontenit mine 
de aur în noul continent 
Cînd exploratorii iberici n-au 
găsit nimic în aceste ținuturi 
nordice ei ar fi exclamat: 
„Aca Nada I" ceea ce înseam
nă „Aici, nimic !“ Mai tîrziu 
aceste cuvinte au denumit ți
nutul.

SOMNUL PEȘTILOR
Din informații culese de 

curînd de către diverși cerce
tători reiese că peștii au somn 
profund în timpul nopții. Un 
scafandru coborât în Marea 
Barenț a declarat că a văzut 
un banc de pești pe care i-a 
cules pur și simplu cu mina yi 
i-a adus apoi la suprafață. Un 
alt scafandru a declarat de 
asemenea că i-au trebuit cir
ca cinci minute pentru a trezi 
din somn cîțiva pești, cu aju
torul zgomotelor și a luminii.

DUBLU PARIU
Francezul Marion Villaine 

din Rouen a pariat cu priete
nii săi că va străbate cu bi
cicleta 15.000 de km. de-a 
lungul și de-a latul Franței, 
fără ca în tot timpul călăto
riei să pronunțe vreun cuvînt. 
Și iată că de curînd el s-a în
tors în orașul natal, la capă
tul unui traseu de 15.000 de 
km cu rămășagul cîștigat și 
cu„. o poftă de vorbă nemai
pomenită.

Teatrul Național „I. L. Cara
giale" sala Comedia, Romeo și 
Julieta, ora 19,30 ; Sala Studio ; 
Jocul adevărului, ora 19,30 ; Ope
ra Română, Don Carlos, ora
19,30 ; Teatrul de stat de operetă, 
Prințesa circului, ora 19,30 ; Tea
trul de comedie, Troilus și Cresi- 
da, ora 20,30 ; în sala ansamblu
lui Uniunii Generale a Sindicate
lor, Opinia publică, ora 15,45 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra", Un tramvai numit do
rința, ora 20 ; Sala Studio, Can
dida, ora 15,30 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" Sala Magheru, Lovitura, 
ora 19,30 ; Teatral „Barbu Dela- 
vrancea". Miorița, ora 19,30 ; 
Teatral Evreesc de stat, Ivanov, 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" 

Corigență la dragoste" ora 16, 
Teatrul „Țăndărică" Sala din Ca
lea Victoriei, Iarmarocul Piticu
lui Clipp, ora 10 ; La casa de 
cultură a raionului 1 Mai, Vrăjito
rul din Oz, ora 10.

UN BARBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Patria (orele 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30).

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Republica (orele
9,45; 12; 14,30; 16.45; la ora 19 
filmul STRĂINUL); Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,30; 20,45).

CÎND TU NU EȘTI
rulează la București (orele 9 ;
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 21).

Feroviar (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). Excel
sior (orele 8 ; 10,15 ; 12.30 ;
15 ; 17,45; 20). Modern (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Luceafărul (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) , Festival (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21). Grivița 
(orele 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15,30 : 
18 ; 20.30).

CONTELE BOBBY, 8PAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18), Giu-
lești (orele 10 ; 15.30 : 18 ;
20.30) , Aurora (orele 8,30 ;
10,451 13,; 15,30 ; 18 ; 20,30),
Volga (orele 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30; 20,45). Răscoala 
rulează la Victoria (orele
20.30) .

REPUBLICA SKID
rulează la Lumina (orele 0— 
18 în continuare 18,30 ; 20,45).

ZECE NEGRII MITITEI
rulează la Doina (orele 12 ; 
14 ; 16 : 18 ; 20,15) ; Program 
pentru copii (orele 9—11 în 
continuare), Drumul Sării (o- 
rele 15 ; 17,30 ; 20 30).

DESENE ANIMATE
rulează la Union (ora 18).

ALLO JAPONIA rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—17 în con

tinuare), PETROL — RĂ
ȘINARI, ÎNFLORIM ȘI NOI 

CU TARA — PERMANENT® — 
ȘASE MII DE ANI — ACOLO 
UNDE CARPATII ÎNTÎLNESC 
DUNĂREA rulează la Timpuri 
Noi (orele 19—21 în continuare).

O FATA FERICITA
rulează la Decia (orele 9—21 
în continuare). Arta (orele 9 
—16 în continuare. 18,15;
20.30).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL
III

rulează la Buzești (orele 1M9 I

18 : 20,30, duminică filme pen
tru copil, ora 9).

SPARTACU8
— ambele serii — 
rulează la Crîngași (orele
15.30 ; 19).

LOANA
rulează la Bucegi (orele 9 ;
11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30).

MARTIN SOLDAT
rulează la Gloria (orele 9;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Melodia (orele 9; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,30 : 20,45).

FANTOMAS CONTRA SCOT
LAND YARD

rulează la Unirea (orele 11 : 
16 ; 18,15 : 20,30).

«OSIA—DOI
rulează la Tomis (orele 9;
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30).

CEA MAI LUNGA NOAPTE 
rulează la Flacăra (orele 15,30 ; 
W; 30,30).

SECRETUL CIFRULUI
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Miorița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Floreasca (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

8INBAD MARINARUL
rulează la Popular (orele
15.30 ; 18 : 20,30).

SURCOUF, TIGRUL CELOR 
ȘAPTE MARI

rulează la Munca (orele 14 ; 
16; 18: 20).

ZODIA FECIOAREI
rulează la Moșilor (orele
15,30 ; 18 : 20,30).

OPERAȚIUNEA CROSSBOW
rulează la Viitorul (orele
15,30 : 18 : 20,30).

SALVELE AUROREI
rulează la Colentlna (orele 
1< ; 19 ; 30).

UN TAXI PENTRU TOBRUK
rulează la Rahova (orele 15,30 ;
18 ; 20,30. duminică la ora
10,30).

OCOLUL
rulează la Lira (orele 14 ; 16 ;
18 ; 20).

PROSTĂNACUL
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30),

AGONIE SI EXTAZ
rulează la Cotroceni (orele
14.30 ; 17,15 ; 2Q).

MARELE RESTAURANT
rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Clubul Uzinelor 
Republica, sîmbăta și dumi
nica.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE
rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ;

20,30).

CINE VA DESCHIDE UȘA? 
rulează la Progresul (orele 
15,30 ; 18 ; 20).

SÎMBAțA 30 DECEMBRIE
ÎS,00 : Mîndră-i viața-n sat la 

noi. Muzică populară româneas
că ; 18,30 : La șapte pași de o 
excursie. Emisiune-concurs pen- 
tnt tineretul școlar ; 10,30: Tele- 

„jtirnalul de seară ; 19,50 : Odă
Republicii. Emisjune de versuri ; 

-20,05 : Teleencidopedia ; 21,00 : 
Cîntecul în imagini ; 21,20 : Film 
artistic : Dacii; 23,05 : Telejurna
lul de noapte ; 23,20 : Telesport ;
23,30 : închiderea emisiunii.



Cu prilejul > tntîlniri cu tinerii
aniversării »
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Republicii
La Casa prieteniei popoarelor 

din Moscova a avut loc la 29 de
cembrie o adunare a reprezentan
ților oamenilor muncii din capi
tala sovietică, consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a proclamării 
României ca republică.

Adunarea a fost deschisă de R. 
Saposnikova, secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. A luat apoi cuvîntul A. 
Grebnev, redactor șef adjunct al 
ziarului „IzveStia", vicepreședin
te al Asociației de prietenie so- 
vieto-română, care a vorbit des
pre realizările înfăptuite de po
porul român în toate domeniile 
de activitate în cei 20 de ani de 
la proclamarea Republicii. Vorbi
torul a relevat, de asemenea, dez
voltarea colaborării multilaterale 
dintre România și' Uniunea So
vietică, întărirea continuă a pri
eteniei româno-sovietice. A luat a- 
poi cuvîntul ambasadorul Teodor 
Marinescu, care, după ce a mul
țumit pentru cuvintele calde ros
tite la adresa țării noastre, a pre
zentat principalele înfăptuiri ale 
României socialiste și a vorbit 
despre hotărârile Conferinței Na
ționale a P.C.R. cu privire la 
perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale. Tn 
încheiere, vorbitorul s-a referit 
la politica externă a partidului și 
statului nostru, scoțînd în eviden
tă principiile care stau la baza 
politicii externe a României .co
laborarea țării noastre cu toate 
țările socialiste, dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie ro
mâno-sovietice.
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MOSCOVA. Aspect de la expoziția „Arhitectura contempo
rană în România" deschisă cu prilejul aniversării Republicii.

brodom Sianuk a reafirmat
poziția Cambodgiei

• încordarea dintre Pnom Penh fi Wa
shington Autoritățile saigoneze

amenința Cambodgia

La cooperativa agricolă „Pri
etenia coreeano-rotnână" din 
Sambon a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
20-a aniversări a proclamării 
Republicii. A luat cuvîntul 
Kim Nei On, președintele Co
mitetului de conducere al co
operativei, și Nicolae Popa, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în R.P.D. , Co
reeană.

au format un „guvern provizoriua

Ambasadorul Republicii So
cialiste România in Elveția, 
Vasile Dumitrescu, a ținut joi 
seara o conferință de presă, cu 
prtlejul aniversării a 20 de ani 
de la întemeierea Republicii.

Agenția FRANCE 
PRESSE anunță că ziarele 
de limba turcă din Cipru 
au publicat vineri un co
municat prin care se anun
ță că liderii populației tur
ce din Cipru au constituit 
un „guvern provizoriu".

stat

ob- 
de 
a-

în Italia au avut loc noi 
manifestări consacrate celei 
de-a 20-a aniversări ți.Repu
blicii. La fioma în sala Aso
ciației naționale italiene a ci
nematografiei, ambasadorul 
român Cornel Burtică, a ofe
rit un spectacol de gală cu 
filmul In culori „Zodia Fe
cioarei*. La Napoli, Asociația 
de prietenie Italia — Româ
nia și Centrul local pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea au organizat o adunare 
tn cadrul căreia prof. Sergio 
Lombiaee a vorbit despre suc
cesele obținute de România în 
oonstrucția socialismului.

Acesta va desfășura o activi
tate independentă de cea a gu
vernului insulei, prezidat de Ma
karios. Fazii Kuciuk, fost vice
președinte al Republicii Cipru, 
și-a asumat funcția de președinte 
al „guvernului provizoriu", iar 
Rauf Denktash, care trăiește în 
prezent la Ankara, a fost desem
nat ca vicepreședinte al acestui 
guvem.

Purtătorul de cuvînt oficial al 
acestui guvem a precizat că el 
va administra toate sectoarele lo
cuite de turcii-ciprioți de pe 
insulă, respingînd totodată ideea 
unui „stat în stat". Este vorba, 
a spus el, doar de „o fuzionare 
a serviciilor existente într-un sin
gur organ", ceea ce nu implică 
„nici crearea unui guvem sepa-

rat, nici proclamarea unui 
separat turco-cipriot".

în ciuda acestor precizări, 
servatorii din Nicosia, citați 
agenția FRANCE PRESSE,
preciază că hotărîrea formării 
guvernului provizoriu reprezintă 
„un prim pas important spre pro
clamarea unui stat cipriot turc 
independent".

După cum a relatat postul de 
radio Ankara, „guvernul provi
zoriu" turc din Cipru, alcătuit 
din zece membri, a proclamat în 
cadrul primei sale ședințe o con
stituție provizorie cuprinzînd 19 
articole. In constituție se pre
vede că guvernul provizoriu își 
va exercita competențele, pînă 
cînd constituția cipriotă din 16 
noiembrie 1960 (care proclamă 
independența Ciprului) va fi pu
să integral în aplicare.

Imediat după anunțarea for
mării guvernului provizoriu tur
co-cipriot, președintele Ciprului, 
Makarios, a convocat o ședință 
extraordinară a Consiliului 
Miniștri.
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C.E.E.: temeri și incertitudini
Sub titlul „1968 : anul Europei", ziarul francez 

„LE FIGARO" • publicat ieri interviurile acor
date de i 
lor momi 
declarațiilor reiese că patru din cei șase parteneri 
din C.E.E. privesc anul 1968 cu temeri și incerti
tudini, în timp ce R.F.G. preferă să păstreze tă
cere, iar Franța se arată resemnată. Premierul bel
gian Boeynants a avut cuvinte aspre la adresa po
ziției franceze față de eventuala intrare a Marii 
Britanii în Piața comună. El și-a exprimat regre
tul că „Franța a blocat o procedură dorită de Co
misia Pieței comune și de ceilalți cinci parteneri". 
La rîndul său ministrul de externe italian, Fanfani, 
a vorbit despre „grava greșeală comisă la Bruxelles 
prin refuzarea unei negocieri care ar fi permis cu 
siguranță, dacă ar fi fost angajată cu tact, răbdare 
și clarviziune, să se asigure un nou viitor Europei 
(occidentale), atît în domeniul economic, cît și în 
cel politic. Dar, în opinia premierului francez 
Pompidou „poți să fii in Europa și să nu fii în 
Piața comună. Și nu înseamnă că-1 excluzi pe ca-

premierii sau miniștrii de externe ai țări- 
ibre ale Pieței comune. Din conținutul

rava din Europa daeă îi spui: nu ești încă In mă
sură să aderi la Piața comună".

Dorințele pentru 1968 nu prea concordă. Dacă 
pentru premierul belgian lucrul principal în anul 
care vine va fi să se găsească o soluție problemei 
participării la Piața comună a unor noi state, vi- 
zînd desigur în primul rînd Marea Britanic, pen
tru premierul francez obiectivul imediat este res
pectarea hotărîrilor luate, adică desăvîrșirea pieței 
comune agricole, în care Franța este cu deosebire 
interesată, realizarea Uniunii vamale la 1 iulie 
1968. Pus în fața unei „alegeri sfișietoare" între 
colaborarea cu Franța și relații strinse cu Marea 
Britanie, cancelarul Kiesinger a preferat să nu se 
pronunțe încă, ceea ce este, de asemenea, într-un 
fel. un răspuns.

încheind cele două pagini de interviuri, „Le 
Figaro" publică o imagine a premierului britanic 
Wilson, ținîndu-și pipa cu ambele mîini, întitulată 
foarte englezesc „Wait and See", expresie consa
crată pentru ceea ce în românește ar însemna 
„Vom trăi și vom vedea".

„O PI L U L Ă AMARĂ"
„O veste proastă de anul nou". Așa califică 

THE SUNDAY TIMES informațiile (pe care 
susține că le deține din „surse competente") 
despre o apropiată invazie a capitalurilor a- 
mericane în industria aero-spațială britanică. 
„Pînă acum — remarcă THE SUNDAY TI
MES — industria noastră aviatică era sub 
control englez. Se conturează insă astăzi pe
ricolul unei veritabile americanizări așa cum 
s-a întîmplat cu industria automobilelor sau 
electronica".

în primăvară s-a vinturat la Londra un 
plan prevăzind soluționarea serioaselor difi
cultăți -ale -industriei aeronautice engleze prin 
fuziunea -lui British Aircraft și Hawker Sid- 
deley concomitent cu o respectabilă infuzie 
de capitaluri guvernamentale. Trezoreria bri
tanică a dat însă repede înapoi. S-a anunțat 
din surse, oficiale că acest proiect a fost aban
donat și Că e posibil că se va recurge la fu
ziunea cu mari firme americane. „Singura 
problemă care se pune — scrie THE SUNDAY 
TIMES — este care dintre giganții aeronau
tici : Boeing, Lockheed sau General Dinamics 
va intra in arenă. Toate trei sînt angajate în 
cursa pentru pătrundere și control în indus
tria aerospațială britanică".

Inevitabil, constată influenta publicație en
gleză, „o asemenea operațiune comportă im-

plicații politice, nu numai interne". Intr-ade
văr, se pune — de pildă — problema : ce se 
va întimpla cu proiectul „Concorde" prezen
tat de Londra ca un fel de „primă rindunică" 
vestind ancorarea Angliei la Piața comună ? 
Dacă British Aircraft Corporation fuzionează 
cu un Boeing sau Lockheed proiectul riscă să 
devină anglo-americano-francez. Și, într-un 
context mai larg, penetrația americană în in
dustria aero-spațială engleză într-un moment 
cînd Londra manifestă reticențe în cooperarea 
la programul spațial vest-european (ELDO) 
și amină sine die alocarea fondurilor peritru 
proiectul comun anglo-francez al „Airbus"- 
ului, nu e de natură să demonstreze tendințe 
de „vocație europeană" a Britaniei. Dimpo
trivă. Asemenea evoluții oferă argumente în 
plus obiecțiilor franceze la primirea Londrei 
in C.E.E. (obiecții care se referă la situația 
nefavorabilă a economiei engleze și, în spe
cial, la dependența lirei de dolar sau, mai 
precis, la „relațiile speciale" anglo-ameri- 
cane).

Discuțiile de fond tn legătură cu participa
rea americană în industria aeronautică brita
nică sînt programate pentru ianuarie. „O pi
lulă amară la începutul unui an nou" — 
constată THE SUNDAY TIMES.

P. N.
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într-un interviu acordat u- 
nui ziarist american, prințul 
Norodom Sianuk a precizat 
poziția guvernului în legătură 
cu unele afirmații neîntemeia
te ale unor oficialități ale 
S.U.A. că forțele armate ale
R. D. Vietnam șl Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud ar viola neu
tralitatea și independența 
Cambodgiei. Șeful statului 
cambodgian a arătat că va 
opune rezistență hotărîtă ori
căror trupe americane care ar 
pătrunde pe teritoriul Cam
bodgiei. El a declarat că inten
ționează să ceară Consiliului 
de Securitate convocarea Adu
nării Generale a O.N.U., de 
la tribuna căreia va apăra 
cauza țării sale. în caz de a- 
gresiune armată, Cambodgia 
va cere ajutor țărilor prietene 
pentru a se apăra. Prințul 
Norodom Sianuk a dezmințit 
categoric afirmațiile potrivit 
cărora pe teritoriul țării sale 
ar exista „divizii, state majore, 
baze și spitale ale forțelor 
patriotice sud-vietnameze. „El 
a subliniat că dacă Statele 
Unite vor folosi armata saigo- 
neză împotriva teritoriului 
cambodgian, va fi creată „o 
situație ireparabilă". In în
cheiere, Sianuk a afirmat că 
nu a invitat nici o personali
tate americană pentru a dis
cuta aceste probleme, dar dacă
S. U.A. vor trimite un repre
zentant, el va fi bine primit 
în Cambodgia.

După cum anunți agenția 
FRANCE PRESSE, referin- 
du-se la informații din cercuri 
oficiale i 
Unite au 
cîtorva țări 
tru găsirea 
vergențele 
bodgiene.

Aceeași agenție, informează 
din Saigon, că într-o declara
ție făcută la 27 decembrie în 
orașul Kontum, „premierul" 
sud-vie'tnamez, Nguyen Van 
Loc, a afirmat că forțele ar
mate saigoneze vor urmări, la 
nevoie, forțele Frontului Na
țional de Eliberare pe teritoriul 
Cambodgiei. Nguyen Van Loa 
a arătat.că această problemă a 
fost examinată în cadrul unei 
ședințe a guvernului.

Știri sosite din capitala 
britanică semnalau că guver
nul cambodgian a închis joi 
sediul misiunii sale diplomati
ce din Londra, pentru a protes
ta împotriva faptului că Anglia 
nu recunoaște actualele fron
tiere ale Cambodgiei. Pentru 
același motiv, guvernul cam
bodgian și-a retras 
rînduri personalul 
matic din Londra, 
1965. Măsura luată 
nul cambodgian, 
de Ministerul 1 
Afacerilor Externe, nu implică 
însă ruperea relațiilor diplo
matice dintre cele două țări, 
iar misiunea diplomatică bri
tanică de la Pnom Penh va 
continua să rămînă deschisă.

americane, Statele 
hotărît să ceară 
să coopereze pen- 
unei soluții în di- 

americano-cam-

i în două 
său diplo- 
în 1963 șl

. de guver- 
confirmată 
britanic al

Turneul lui Brown
Aranjamente intre Londra și „cei cinci"?

Ministrul de externe 
al Marii Britanii, Geor
ge Brown, a plecat vineri 
la Roma într-o vizită 
oficială.

După cum relevă agenția 
U.P.I., Roma este prima escală 
a șefului diplomației britanice 
dintr-un lung turneu în țările 
Pieței comune, cu excepția Fran
ței pentru a discuta cu „cei 
cinci" posibilitatea organizării 
unei conferințe între aceștia și 
Marea Britanie. Următoarele eta
pe ale turneului sînt Bruxelles,

Bonn, Haga și Luxemburg. In 
intenția lui Brown, preconizata 
conferință cu „cei cinci" ar avea 
drept scop elaborarea unor aran
jamente care să reglementeze 
relațiile comerciale și politice 
ale Angliei cu comunitatea, în 
noile condiții generate de amî- 
narea sine die a începerii trata
tivelor cu Marea Britanie pentru 
intrarea acesteia în Piața comu
nă. U.P.I. amintește că opoziția 
Franței la angajarea tratativelor 
cu Marea Britanie este determi
nată de situația precară a econo
miei engleze, precum și de criza 
lirei sterline.

• LA ANKARA a fost semnat 
joi un acord turco-bulgar cu 
Privire la preîntîmpinarea și re
glementarea incidentelor de 
frontieră, precum și la ocroti
rea indicatoarelor de frontieră 
dintre cele două țări. Acordul a 

aface- 
Ihsan

fost semnat de ministrul 
rilor externe al Turciei, ____
Sabrl Caglayangil, și de amba
sadorul R. P. Bulgaria la 
ra.

Anka-

Succese ale pa-
trioților laofieni

• AGENȚIA V.N.A., citind 
postul de radio Patet Lao, a- 
nunță că forțele patriotice lao- 
țiene au ocupat orașul Toum 
Lam, din provincia Savannaket 
(sudul Laosului), în urma unei 
bătălii angajate încă la 12 de
cembrie. 70 de soldați din rîn
dul forțelor armate ale grupării 
politice de dreapta, printre care 
și un comandant, au fost uciși. 
Au fost capturate 20 de arme 
grele și o cantitate însemnată 
de echipament militar. Un mare 
număr de soldați inamici au de
zertat.

Agenția France Presse a a- 
nunțat ulterior că forțele pa
triotice laoțiene au reocupat șl 
localitatea Muong Phalane, din 
centrul Laosului, la est de Sa
vannaket.

• ZIARUL „AL AHRAM“ de 
vineri scrie că reprezentantul 
special ai secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, 
Gunnar Jarring, a fost informat 
în cursul întrevederii sale cu 
Mahmud Riad, ministrul egip
tean al afacerilor externe, asu
pra pianului R.A.U. pentru 
deblocare a celor 15 nave străi
ne aflate în Canalul de Suez. 
Mahmud Riad, afirmă ziarul, a 
asigurat pe reprezentantul spe
cial al secretarului general ai 
O.N.U. că degajarea este posi
bilă dar că ea necesită un stu
diu amănunțit pentru a se asi
gura securitatea navelor în 
timpul operației.
• PREȘEDINTELE Consiliu

lui de Miniștri al Siriei, Yous
sef Zeayyen — anunță agenția 
France Presse — a declarat că 
trimisul special al secretarului 
general al O.N.U., Gunnar Jar
ring, nu va fl primit de auto
ritățile de la Damasc. Zeayyen 
a reamintit că Siria a respins 
proiectul de rezoluția britanic 
adoptat de Consiliul de Secu
ritate și deci „nimic nu justi
fică primirea la Damasc a tri
misului special al secretarului 
general al O.N.U. a cărui mi
siune se reduce la a aplica 
această rezoluție".

• CUNOSCUTUL COMPOZITOR GREC Mikis Theodorakîs 
nu va fi eliberat în baza amnistiei anunțate Ia 23 decembrie de 
primul ministru Papadopoulos, relevă agenția Reuter, citind în 
acest sens o declarație a soției compozitorului. D-na Theodora- 
kis a declarat că autorul muzicii filmului „Zorba Grecul" nu va 
fi amnistiat deoarece a avut anterior patru condamnări pentru 
delicte politice care însumează 29 de luni de închisoare. Ea a 
precizat că acest lucru i-a fost comunicat de directorul închiso
rii Averoff, unde soțul el se află deținut de două luni.

După 
Madrid— 

Barcelona
După Madrid — Barcelona 

și Saragossa. Demonstrațiile 
de stradă studențești s-au 
extins din capitala spaniolă 
în centrele universitare din 
țară.

în plină vacantă universi
tară, 1500 de studentl din 
Barcelona au demonstrat 
două zile în șir pe străzile 
marelui oraș-port. El au pus 
pur și simplu stăpînire pe 
centrul orașului, blocînd 
străzile care duc la princi
palele sedii ale autorităților 
locale. Un memoriu înaintat 
autorităților cerea imediata 
eliberare a delegațllor „sin
dicatului liber" studențeso 
din localitate arestați săptă- 
mina trecută. Refuzului stu- 
dențimii de a evacua stră
zile centrale i s-a răspuns 
printr-o veritabilă operațiu
ne militară : 800 de polițiști 
și jandarmi, zeci de mașini, 
numeroase elicoptere au fost 
mobilizate. S-au desfășurat 
veritabile lupte de stradă 
între studentl și politie. U- 
nele surse vorbesc despre 
cel puțin 30 de răniți din 
rîndul studenților și al poli
tiei. La numai cîteva ore 
după ce au fost împrăștiați 
prin forță, studenții s-au în
trunit în cadrul unei „adu
nări generale" în piața din 
fata Universității și au adop
tat o moțiune in care decid 
să continue greva și să nu 
se întoarcă la cursuri decît 
după eliberarea delegaților 
lor arestați și după înceta
rea oricărui amestec M po
liției în incinta facultăților.

în alt colț al Spaniei, Sa
ragossa, unul din cele mal 
vechi centre ale culturii spa
niole, studenții au recurs la 
o formă curajoasă de acțiu
ne (formă care, de altfel, 
are tradiție în universitățile 
Spaniei). Ei s-au baricadat 
în incinta facultății de me
dicină, opunînd rezistență 
detașamentelor poliției. Du
pă ce au rezistat aproape 48 
de ore, cel peste 1 000 de 
studenți au continuat acțiu
nea protestatară printr-o de
monstrație pe străzile ora
șului, scandind lozinci ce- 
rînd democratizarea univer
sității și recunoașterea sin
dicatului liber studențesc, 
considerat ilegal de autori
tăți.

In același timp, cu toate 
că sînt supuși celei mal ma
sive și concentrate acțiuni 
represive (autoritățile ma
drilene au creat, după cum 
semnalează o informație din 
NEUE ZURCHER ZEITUNG 
un „comitet de coordonare 
a măsurilor pentru comba
terea tulburărilor studen
țești") studenții din Madrid 
continuă greva șl adunările 
de protest. închiderea a trei 
facultăți, concepută de auto
rități ca o manevră de es
tompare a succesului grevei 
generale studențești, nu a 
putut denatura realitățile. 
Chiar in prima zi a vacantei, 
5 000 de studenți madrileni 
s-au întrunit într-o „aduna
re liberă", afirmîndu-șt ho
tărîrea de a continua greva 
pînă la recunoașterea sindi
catului lor și revenirea la 
autonomia universitară.

Știrile de ultimă oră par 
să Indice că autoritățile în
țeleg să reacționeze printr-o 
înăsprire a activității repre
sive. Curtea Supremă a Spa
niei a publicat o decizie In 
care afirmă că „grevele stu
dențești sînt ilegale". „Ora
șul universitar" din capitala 
spaniolă continuă să fie ocu
pat de politie și jandarme
rie. Descinderile politiei la 
domiciliul studenților s-au 
înmulțit. Printre studenții 
arestați în ultimele zile la 
Madrid (unde numai intr-o 
săptămînă s-au semnalat 35 
noi arestări) se numără de
legatul sindicatului facultă
ții de drept, Mazarasa, pre
cum și patru din cei șase 
membri ai conducerii sindi
catului facultății de științe 
economice.

Este greu de presupus că 
accentuarea acțiunilor de 
intimidare a studentimii va 
duce la atenuarea actualei 
situații explozive în relații
le dintre studenti și autori
tățile spaniole. Există, 
degrabă, motive să se 
vadă contrariul.

mal 
pre-

Recant, o delegația a U.T.C. a 
efectuat o vizită în R. S. Ceho
slovacă, Ia Invitația Uniunii Tine
retului Cehoslovac (C.S.M.). Timp 
de zece zile delegația a vizitat în
treprinderi, școli, cluburi, a pur
tat convorbi cu conducători ai 
acestora și cu activiști ai C.S.M. 
în scopul cunoașterii experienței 
acestei organizații. Anterior, o 
delegație a C.S.M. ne vizitase 
țara, documentîndu-se asupra 
mundl U.T.C., asupra experienței 
sale.

Traseul vizitei a cuprins loca
litățile Praga, Liberec, Zelezny 
Brod, Jablonec, Hradec Kralove, 
Tinec, Beneșov. Pretutindeni de
legația U.T.C. a avut posibilitatea 
să cunoască realizările oamenilor 
muncii cehoslovaci, contribuția 
tineretului în opera de construire 
a socialismului.

La Uzina de roți dințate din 
Liberec, aflată în preajma ani
versării a 100 de ani de la înfiin
țare, colectivul se străduiește zi 
de zi să dea produse de cea mal 
bună calitate.

— Profilul întreprinderii noas
tre — ne-a relatat directorul uzi
nei — s-a modificat în mai 
multe rînduri. în producția de 
roți dințate ne-am specializat în- 
cepînd din anul I960. în prezent 
majoritatea roților sînt destinate 
diferențialelor și cutiilor de viteze 
ale autocamioanelor. în curind 
vom produce și roți dințate pen
tru 
1967 
oane 
fă. Noi sîntem siguri însă că 
vom da cel puțin 1,5 milioane 
coroane peste plan. Ne bizuim în 
această privință pe îndemînarea 
și hărnicia întregului colectiv și, 
în același timp, pe entuziasmul 
tinerilor care alcătuiesc o parte 
însemnată a efectivului nostru.

Delegația a vizitat și Uzina de 
motociclete „Jawa" din Tinec. 
Muncitorii do aici se mîndresc că 
în cei 20 de ani de cînd fabrică 
motociclete au izbutit să creeze 
întreprinderii lor o faimă interna
țională. Uzina „Jawa" produce 
anual 86 000 motociclete, pe care, 
potrivit celor spuse de gazde, Ie 
exportă în 120 de țări.

La „Jawa" delegația a vizitat 
clubul uzinei, unde tinerii își pe
trec o bună parte din timpul lor 
liber. în cadrul clubului ei pot 
participa la diferite activități (mu
zică, teatru, dans, turism etc.) 
sau pot viziona diferite specta
cole.

In orașul Hradec Kralovâ, de
legația U.T.C. a vizitat Școala 
medie de construcții, unde s-a 
interesat de activitatea C.S.M. în 
rîndurile elevilor. Această activi
tate se desfășoară prin interme-

autoturisme. Planul
este de 100 

coroane producție mar-

pe 
mili-

dial cluburilor. In școală «a fort 
create opt cluburi printre cere i 
clubul de creație, de muzică, de 
turism, de dan» de teatru- etc. 
Fiecare elev, după aptitudini, 
preferințe și interese poate să sa 
înscrie la oricare dintre cluburi. 
Potrivit relatărilor gazdelor, în 
afară de clubul pe specialități, în 
alte școli, apreciindu-M aituația 
de la caz la caz, pot fi create 
cluburi pe vîrste, pe clase etc. De 
asemenea un elev de la o școală 
poate deveni membru al clubului 
unei alte școli, dacă activitatea 
acestui club îl interesează.

Baza materială a activității 
cluburilor din școala vizitată este 
asigurată de mai mulți factori. In 
primul rînd contribuie conduce
rea școlii caro asigură localul ne
cesar. In al doilea rînd contribuie 
C.S.M. care susține activitatea tu
turor cluburilor. In sfîrșit, părin
ții elevilor și elevii înșiși pot 
aduce pentru dotarea cluburilor 
mobilier, instrumente muzicale 
etc. Aproape întreg mobilierul 
din cele trei încăperi ale clubu
rilor fusese adus de elevi.

La Liberec delegația U.T.C. a 
vizitat clubul studențesc din loca
litate. Aflat încă la începutul ac
tivității sale, clubul își propune 
să ofere studenților posibilitatea 
de a-și petrece timpul liber cît 
mai plăcut și folositor. In afara 
activităților obișnuite de club, 
aici se organizează expoziții cu 
lucrări artistice aparținînd rtu- 
denților, spectacole, serate. Intra
rea la club este liberă numai 
pentru membrii săi (care coti
zează). Pentru alte persoane se 
percepe o taxă de intrare. In 
scopul lărgirii autofinanțării, clu
bul poate organiza spectacole cu 
plată. Studenții pot activa conco
mitent, și în cadrul altor cluburi 
din oraș.

Pretutindeni, delegația a fost 
întâmpinată cu atenție și cordiali
tate. Tinerii cehoslovaci șț-au 
manifestat interesul față de ro
mânia, față de succesele obținute 
de poporul nostru, de generația 
sa tânără, în construcția socialistă.

Delegația U.T.C. a purtat con
vorbiri la C.C. al C.S.M. în pro
bleme privind activitatea celor 
două organizații, preocupările lor 
actuale. In cursul vizitei am avut 
posibilitatea unor discuții cu ac
tiviști ai C.S.M. la Liberec, Jab
lonec, Hradec Kralovâ, Beneșov, 
care au constituit utile schimburi 
de experiență.

Vizita delegației noastre a 
contribuit la dezvoltarea legătu
rilor de colaborare prietenească 
dintre U.T.C. și C.S.M., dintre 
tineretul român și cel cehoslovac.

ION D. GOIA

Tensiunea din Yemen
@ COMITETUL TRIPARTIT SE ÎNTRUNEȘTE ASTĂZI

In capitalele arabe se desfășoară în prezent o activitate diplo
matică intensă în vederea convocării Comitetului tripartit pentru 
soluționarea problemei yemenite (Sudan, Irak și Maroc), plănuită 
pentru sîmbătă.

Ea este determinată îndeosebi 
de faptul că știrile din ultimele 
două zile au semnalat lupte vio
lente intre forțele republicane și 
regaliste. Ministrul de externe al 
Irakului, Ismail Khairallah, a so
sit joi la Cairo, unde l-a convocat 
de urgență pe ministrul de ex
terne al R.A.U., Mahmud Riad. 
Ulterior, ei s-au întîlnit cu mi
nistrul de externe al Republicii 
Yemen, Hassan Mekki, precum și 
cu reprezentantul Yemenului la 
O.N.U., Al Aini. Ei au examinat 
situația din Yemen și au stabilit 
obiectivele reuniunii de sâmbătă a 
comitetului tripartit, printre care

figurează și încetarea urgentă • 
ostilităților.

Premierul sudanez, Ahme» 
Mahgoub, care este și președta 
tele Comitetului tripartit, a sosk, 
de asemenea, joi seara la Cairo, 
iar cel mai tîrziu sîmbătă este aș
teptat și ministrul de externe 
marocan, Ahmed Laraki.

Din surse sudaneze se anunță 
că premierul Mahgoub a adresat 
președintelui Al Iriani al Yeme
nului un mesaj în care îi cere să 
invite toți șefii de triburi și li
derii „tuturor tendințelor" în ve
derea pregătirii unei conferințe 
de reconciliere națională.

Reuniunea cadrelor armatei algeriene

E. R.

Joi seara, la Palatul Națiuni
lor de la Club de Pins, din Al
ger, a avut loc reuniunea ca
drelor armatei naționale popu
lare algeriene, prezidată de 
Houari Boumedienne, președin
tele Consiliului Național al Re
voluției, șeful guvernului și mi
nistru al apărării naționale. 
Presa algeriană și postul de ra
dio anunță că în cadrul reuniu
nii s-au analizat cauzele, efec
tele și repercusiunile evenimen
telor legate de rebeliunea mili
tară condusă de Tahar Zbiri. 
Totodată, participanții la reu-

niune au discutat rolul pe care 
armata națională populară tre
buie să-l joace în activi
tatea generală a țării. în rezo
luția adoptată de reuniune, 
participanții și-au reafirmat fi
delitatea față de președintele 
Boumedienne. Rezoluția con
damnă acțiunea din 14 decem
brie a militarilor conduși de 
Zbiri, cor pedepsirea exempla
ră a celor care s-au făcut vi- 
novati de declanșarea rebeliu
nii și declară că sînt gata să 
facă totul pentru a menține 
unitatea armatei.
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