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Conferirea titlului de
„Erou al Republicii Socialiste România" 
și a ordinului „Victoria Socialismului" 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

CONSILIUL DE STAT AL 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

A EMIS URMĂTORUL DECRET:
Pentru activitate îndelungată în mișcarea revoluțio

nară și aportul deosebit la eliberarea (arii și edificarea 
orînduirii socialiste, pentru înalta contribuție pe care 
o aduce în fruntea partidului și a statului la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și externe, la dezvoltarea 
prieteniei trainice cu toate țările socialiste și a colabo
rării internaționale cu toate popoarele lumii, la cauza 
victoriei socialismului și a păcii, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Partidului Comunist Român,

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMANIA DECRETEAZĂ •

ARTICOL UNIC. — Se conferă titlul de „Erou al 
Republicii Socialiste România" și ordinul „Victoria 
Socialismului" tovarășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

SEMNEAZĂ:
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Ștefan Pe- 

terfi, Vasile Vîlcu, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat, Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Anton, Gheorghe Bâl- 
teanu, Aurel Bozgan, Constanța Ciontu, Ion 
Coman, Constantin Daicoviciu, Constantin 
Dragan, Eduard Eisenburger, Suzana Gâdea, 
Ion Gluvacov, Athanase Joja, Carol Kirâly, 
Roman Moldovan, Gheorghe Pană, Dumitru 
Petrescu, Ion Popescu-Puțuri, Cristofor Si- 
mionescu, Ion Spătărelu, Gheorghe Stoica, 
Ludovic Takacs, membri ai Consiliului de 
Stat.

București, 6 mai 1971.

Ședința Consiliului de Stat
în ziua de G mai 1971 a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu
lui de Stat.

Consiliul de Stat a adoptat de
cretul privind instituirea titlului 
de „Erou al Republicii Socialiste 
România" și decretul privind in
stituirea ordinului „Victoria So
cialismului".

în unanimitate, Consiliul de 
Stat a adoptat apoi decretul prin 
care se conferă tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, titlul de „Erou al Repu
blicii Socialiste România" și or
dinul „Victoria Socialismului", cu 
prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a Partidului.

De asemenea, Consiliul de 
Stat a adoptat decretul prin oa
re se conferă ordinul „Victoria 
Socialismului" tovarășilor Ion

Gheorghe Maurer, Emil Bodna
raș, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Chivu Stoi
ca, Constantin Pîrvulescu, Ale
xandru Sen co viei și Gheorghe Va- 
silichi.

în continuare, Consiliul de Stat 
a adoptat decretele prin care au 
fost conferite, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a Partidului,' 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste", ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România, pre

cum și medalia jubiliară „A 50-a 
aniversare a Partidului Comunist 
Român", unor membri ai Parti
dului. Comunist Român cu înde
lungată activitate în mișcarea re
voluționară, precum și unui mare 
număr de muncitori, țărani, oa
meni de știință și cultură, acti
viști de partid și din organiza
țiile de masă, cu merite deose
bite în construirea socialismului 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului.

Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România

Decret privind instituirea 
titlului de „Erou al Republicii 

Socialiste România"

Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

Decret privind instituirea 
Ordinului 

„Victoria socialismului"
Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. — se instituie titlul 
de „Erou al Republicii Socia
liste România".

Art. 2. — Titlul de „Erou 
al Republicii Socialiste Româ
nia" este cea mai înaltă dis
tincție a Republicii Socialiste 
România.

Art. 3. — Titlul de „Erou al 
Republicii Socialiste Româ
nia" se conteră persoanelor 
care au merite deosebite în 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român, în apărarea patriei și 
a cuceririlor revoluționare ale 
poporului român, în opera de 
construire a socialismului.

Art. 4. — Se aprobă Regu
lamentul privind descrierea și 
modul de purtare a însemnu
lui titlului de „Erou al Repu
blicii Socialiste România".

Președintele 
Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. — Se instituie ordi
nul „Victoria Socialismului".

Art. 2. — In ierarhia deco
rațiilor, ordinul „Victoria So
cialismului" ocupă un loc 
egal cu ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România".

Art. 3. — Ordinul „Victoria 
Socialismului" se conferă per
soanelor care au fost distinse 
cu titlul de „Erou al Republi
cii Socialiste România".

Acest ordin poate fi confe
rit și separat de titlul de „E- 
rou al Republicii Socialiste 
România" persoanelor care au 
adus o importantă contribuție 
la opera de construire a so
cialismului, de apărare a pa
triei și a cuceririlor revoluțio
nare ale poporului.

Art. 4, — Se aprobă Regu
lamentul privind descrierea și 
modul de purtare a ordinului 
„Victoria Socialismului".

Președintele 
Consiliului de Stat 

NICOLAE CEAUȘESCU

s Astăzi, în jurul orei 10, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite de la

;> Sala Palatului Republicii Socialiste România f 
adunarea solemnă consacrată aniversării s 
semicentenarului Partidului Comunist Român.

Tn zilele de 5 și 6 mai a.c. a avut loc 
ședința plenara a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român. La lucrări 
au participat, ca invitați, membri ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, 
președinți ai comisiilor permanente ale 
Marii Adunai Naționale, secretari ai Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor și ai Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, conducători 
ai unor instituții centrale, ai unor orga
nizații obștești, redactori-șefi din presa 
centrală.

Participanții la plenară au studiat și 
dezbătut proiectul planului de dezvol
tare a economiei naționale în perioada 
1971—1975.

La dezbateri asuora proiectului de 
plan au luat cuvîntul tovarășii : Gheor
ghe Roșu, Marin Drăgan, Ștefan Boboș, 
Trandafir Cocîrlă, Nicolae Agachi, loa- 
chim Moga, Mihnea Gheorghiu, Traian 
Ispas, Traian Dudas, Ion Crăciun, Ion 
Potoceanu, Bujor Almășan, Dumitru Co- 
liu, Constantin Pîrvulescu.

Plenara a apreciat că proiectul planu
lui cincinal corespunde Directivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R., asigură con
diții pentru punerea în valoare a noi 
resurse ale economiei naționale, în con
cordanță cu indicațiile plenarelor ante
rioare ale C.C. al P.C.R., pentru dezvol
tarea susținută a întregii economii na

ționale și ridicarea în continuare a ni
velului de trai al populației, pentru în
făptuirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Comitetul Central a aprobat în unani
mitate proiectul planului de dezvoltare 
a economiei naționale pe perioada 
1971—1975 și a decis să fie supus legi
ferării Marii Adunări Naționale.

Plenara a hotărît să se treacă la ela
borarea unor studii de prognoză cu pri
vire la dezvoltarea economică socială 
de perspectivă a României. Tn acest scop 
a fost constituită o Comisie centrală de 
partid și de stat, alcătuită din membrii 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
alți membri ai Comitetului Central al 
Partidului, conducători ai unor organe 
centrale, specialiști din economie, insti
tute de cercetări și proiectări, profesori, 
oameni de știință și cultură. La propune
rea tovarășului Manea Mănescu, preșe
dinte al Comisiei a fost desemnat tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît să re
comande Consiliului de Stat instituirea 
titlului de „Erou al Republicii Socialiste 
România" și a ordinului „Victoria Socia
lismului".

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a pro
pus plenarei să se confere titlul de 
„Erou al Republicii Socialiste România",

tn paginile 2-3.

însoțit de Ordinul „Victoria Socialismu* 
lui" tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ple
nara a aprobat în unanimitate această 
propunere. în legătură cu aceasta, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a spus: 
„Cred că cea mai frumoasă și convingă
toare justificare a acestei propuneri se 
găsește în modul cum ea a fost primită 
de Comitetul Central. Cu toate astea aș 
dori să spun că în mintea mea, ca șî 
în mintea dumneavoastră, a tuturor, pro
punerea aceasta se justifică prin calită
țile secretarului nostru general, calități 
care au determinat o cotitură fericită și 
importantă în munca noastră, a tuturor, 
în munca partidului. Luciditatea și spiri
tul științific cu care abordează proble
mele pentru a le găsi soluții, curajul cu 
care susține realizarea acestor soluții, 
iată ce justifică această propunere".

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Mulțumesc Comite
tului Central al partidului pentru hotă- 
rîrea pe care a luat-o de a mi se acorda 
această înaltă distincție a Republicii So
cialiste România. Totodată, doresc să vă 
asigur pe dumneavoastră, partidul și po
porul că voi munci în așa fel îneît să 
justific această încredere, că voi face to
tul pentru a-mi aduce contribuția, îm
preună cu întregul Comitet Central, cu 
întregul partid și popor, la realizarea 
programului de dezvoltare a României 
socialiste".

UN RAPORT FIRESC: DE LA PĂRINTE LA FIU, 
UN RĂSPUNS FIERBINTE CA O

PARTIDUL

SI

TINERETUL

BĂTAIE DE INIMĂ

TINERETUL

$1
PARTIDUL

Solemnitatea inminării unor înalte ordine 
ale Republicii Socialiste România 

și a Medaliei jubiliare „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Român"

Cu prilejul glorioasei ani
versări a semicentenarului 
Partidului Comunist Român, 
la Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a 
avut loc, joi după-amiază, so
lemnitatea înmînării unor 
înalte ordine și a medaliei ju
biliare „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român".

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

în marea sală de marmură 
a Palatului Consiliului de Stat 
se aflau, de asemenea, vete
rani ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, vechi mem
bri ai partidului care în anii

grei ai ilegalității au purtat 
cu cinste și eroism titlul de 
comunist, activiști de partid 
și de stat, generali, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, oameni 
ai muncii din mari întreprin
deri industriale și din agri
cultură, oameni de știință, artă 
și cultură.

Cei prezenți au primit cu 
puternice aplauze decorarea 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU cu titlul de 
„Erou al Republicii Socialiste 
România", ordinul „Victoria 
Socialismului" și medalia ju
biliară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român".

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

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

Prin decret al Consiliului de 
Stat, pentru activitate înde
lungată în mișcarea revoluțio
nară, pentru contribuția deo
sebită la înfăptuirea politicii 
interne și externe' a Partidu
lui Comunist Român, la ope
ra de construire a socialismu
lui. cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Partidului Comu
nist Român, au fost conferite 
Ordinul „Victoria Socialis
mului" și medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român" tovară
șilor : Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi
tec, Chivu Stoica, Constantin

Pîrvulescu, Alexandru Senco- 
vici și Gheorghe Vasilichi.

Cu același prilej, printr-un 
alt decret al Consiliului de 
Stat, pentru activitate înde
lungată în mișcarea muncito
rească și merite deosebite ir 
opera de construire a socialis
mului în patria noastră, a fosi 
conferit titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" și medalie 
de aur „Secera și Ciocanul" ș 
medalia jubiliară „A 50-a ani
versare a Partidului Comunis’ 
Român", tovarășilor : Antor 
Alexandrescu, Ladislau Ba- 
nyai, Miron Belea, pensionar 
județul Hunedoara. Mihai Be- 
niuc, Vasile Bigu, Manolt 
Bodnaraș, Victor Brătfăleanu 
Anton Breitenhofer, Zinr

(Continuare în pag. a VI-a)
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UN RAPORT FIRESC: DE LA PĂRINTE LA FIU,

1; „Tineretul este viitorul unui popor, spre ; 

<: el își îndreaptă privirea și speranța toți ; 
<! oamenii de știință și politici Cu energia și J 
■ ! entuziasmul său, tineretul este o forță J 

< î creatoare, care, pusă în serviciul științei și < 

' * progresului, poate da un ajutor prețios J 
pentru dezvoltarea economică, socială, !

' politică și științifică a unui popor. ,;
; Dar pentru ca tineretul să poată cOhtri- I; 

; hui la dezvoltarea patriei sale are el în- <; 
; suși nevoie la început de o îndrumare jus- <; 
; tă, progresistă. El trebuie să fie educat și .; 
I învățat să-și iubească poporul, să învețe ';

> din trecutul glorios al strămoșilor săi. Ti- !> 

: neretul trebuie educat în spiritul prieteniei I ; 
. și înfrățirii cu tineretul de alte naționali-
► tăți. Numai așa tineretul poate fi un factor î;

i de progres și civilizație." !;

’„-VWvVmV»

îndurile de mai 
sus, scrise cu 
peste 25 de ani 
în urmă, în 
vremurile cînd 
orizonturile ră

rii căpătau prin lupta încu
nunată de victorie a mase
lor conduse de partid, lim
pezimi rîvnite de veacuri, 
rîndurile de mai sus, a că
ror lectură n-o putem face 
nici astăzi fără emoție, a- 
parțin conducătorului iubit 
al partidului și statului 
nostru, tovarășului Nicolae 
Ceausescu.

Le-am reprodus pentru 
că în aceste cuvinte deslu
șim suportul principial și de 
adîncă profunzime științifi
că a tot ceea ce în univer
sul amplu de preocupări, 
de creafie istorică a Par
tidului nostru comunist, nu
mim cu simplitate : atenție 
și grijă permanentă față de 
tineret.

Atenția și grija partidului 
fată de tineret ne este bine
cunoscută. Ea se ilustrează 
pregnant în realitățile pe 
care le' trăim. Dar dacă, 
vorbind despre aceste reali
tăți sîntem tot mâi mult 
îndemnați sâ le definim ca 
rezultate ale unei concepții 
despre tineret, e pentru că, 
în chip deosebit în anii din 
urmă, în activitatea multi-: 
laterală a partidului atitu
dinea față de tineret s-a

definit într-adevăr ca atare. 
Tn amplul proces de perfec
ționare declanșat și stimu
lat de importantele măsuri 
adoptate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., continuate 
și dezvoltate la Conferința 
Națională din 1967 și la 
Congresul al X-lea, în pro
fundă înnoire pe Cârâ au 
cpnoscut-o în această pe
rioadă gîhdirea și practica 
socială, soluționarea pro
blemelor tineretului, ale 
formării și educării sale, s-a 
clădit trainic, asemenea în
tregii activități a partidului, 
pe temeliile unei concepții 
științifice, vii, creatoare.

în pagina de față ne 
propunem a releva doar cî- 
teva din numeroasele ele
mente prin care se defineș
te. care ăfirmă și argumen
tează deosebita valoare a 
concepției partidului nostru 
cui privire la tineret, la 
locul și rolul tinerei genera
ții în viața societății. Toa*e 
acestea sînt, în același timp, 
temeiurile cele mai pro
funde ale sentimentelor de 
înaltă stimă și devotament 
pe care tineretul le nutrește 
față de partid, ale gîndu- 
rilor de dragoste și prâ- 
fundă recunoștință prin 
care, alături de întregul po
por, îi omagiază astăzi 
glorioasa aniversare.

0 îndatorire a fiecărui comunist, 
care onorează generația tînăra

Cu o perspectivă clară, cu o 

atentă îndrumare, tineretul 

reprezintă un important factor 

al progresului

De-a lungul întregii sale 
existențe, cu aceeași perse
verență de acțiune, partidul 
a afirmat răspicat rolul, de 
însemnătate vitalâ al tine
retului în evoluția societă
ții. Firesc, deoarece însăși 
ideea de evoluție este indi
solubil raportată la genera
țiile care o înfăptuiesc. Fi-, 
resc, deoarece tineretul 
s-a înscris dintotdeouna în
tre factorii cei mai dinamici 
ai dezvoltării unei societăți.

în activitatea sa, partidul 
nostru a dovedit inteligența 
de a pătrunde rolul pe 
care-l poate îndeplini tine
retul. „Tineretul reprezintă 
un imens potențial în trans
formarea progresistă a lu
mii" — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subli
niind câ răspunsurile cores
punzătoare la preocupările 
care-i frămîntă, tinerii tre
buie să le găsească la 
partidele comuniste și mun
citorești, care pot sâ le 
deschidă o perspectivă cla- 
râ asupra căilor dezvoltării 
revoluționore a societății. 
Mai mult decît atît: se cer 
create condiții ca tineretul 
să poată participa mai activ 
la viața socială, să-și poată 
manifesta energia în di
recția perfecționării socie
tății umane, a înfăptuirii 
idealurilor de dreptate, li
bertate și bunăstare ale în
tregii omeniri.

Conștient de acest adevăr, 
de valoarea sa obiectivă în 
opera la care este angajat 
întregul popor, partidul 
nostru a așezat dintotdea- 
una la temelia politicii sale 
principiul acordării unor

largi posibilități de afirma
re a tineretului la înălțimea 
rolului său social. Pornind 
de la trăsăturile specifice 
tinereții, de Io receptivitatea 
ei față de ideile generoase 
ale transformării vieții oa
menilor. comuniștii privesc 
tineretul ca pe o importan
ta rezervă de forță revolu
ționară, ca pe un factor ac
tiv de progres, pentru care 
orînduirea socialistă a des
chis nenumărate câi de ma
nifestare.

Anii din urmă ou fost, în 
egală măsură, ani de înnoi
re și pe planul activității 
obștești a tineretului. Con
ducerea partidului a inițiat 
o serie de măsuri pentru 
creșterea rolului și funcțiu
nilor organizației U.T.C., a 
activității sale, în contextul 
îmbunătățirii generale a 
activității educative în rîn- 
dul tineretului. Investirea 
Uniunii Tineretului Comunist 
cu atribuțiuni sporite a im
primat mai multă energie 
acțiunilor sale, i-a îmbogă
țit sfera de preocupări, 
conducînd la atragerea mai 
largă a tineretului, la con
ceperea și organizarea pro
priei sale activități, pe 
măsura rolului pe care este 
chemat să-l aibă în condu
cerea vieții sociale.

Nu demult, de la tribuna 
Congresului al IX-lea al 
U.T.C., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a afirmat încă o 
dată faptul câ schimbările 
prin care frece lumea de 
azi „fac din tînăra genera
ție unul din factorii de 
prim ordin ai luptei pentru 
progres economic, social și 
cultural".

Partidul nostru își înscrie 
la loc de frunte, chiar în 
Statutul său, ca pe o înda
torire de onoare, educarea 
tinerei generații în spiritul 
înaltelor ideqluri pentru 
care au militat decenii de-a 
rîndul cei mai buni fii ai 
poporului și pe care el le 
trăiește astăzi. Iar această 
prevedere nu constituie nu
mai un obiectiv oarecare 
între preocupările sale, ci 
consfințește o concepție 
care se. transformă, de fapt., 
jntr-una drntre cele mai 
fertile activități ale partidu
lui, cu puternice efecte 
asupra ;; condițiilor înseși de 
a se dezvolta ale tineretu
lui. ■

în mod necesar, un tineret 
temeinic pregătit, capabil 
să facă față marilor înda
toriri ce-i revin din însăși 
dezvoltarea societății, tre
buie să pună la baza aces
tei pregătiri o profundă cu
noaștere și asimilare a con
cepției celei mai înaintate 
despre lume și viață, con
cepția materialist-dialectică, 
să poată interpreta în fie
care moment, creator, feno
menele politice și ideologi
ce ce preocupă lumea con
temporană și să le dea un 
răspuns în deplină conștiin
ță de cauză Partidul și-a 
propus și desfășoară o sus
ținută activitate pentru ca 
tînăra generație să fie cres
cută și educată în spiritul 
dragostei și respectului față 
de valorile create de înain
tași, pentru cunoașterea 
tradițiilor de luptă și valo
rificarea lor în condițiile 
calitativ deosebite ale epo
cii în care trăiește, astfel 
încît să devină o demnă 
continuatoare a acestora. O

solidă educație comunistă 
presupune în același timp o 
atitudine combativă împo
triva concepțiilor mistice, 
retrograde, împotriva^ influ
ențelor străine de ideologia 
si morala noastră y mani
festată de oe poziția unei 
înalte conștiințe a răspun
derilor. O asemenea educa
ție este rodul unei profunde 
•înțelegeri și neîntrerupte 
cultivări a sentimentului de 
prietenie și frăție între toți 
tinerii din patria . noastră, 
de orice naționalitate ar fi, 
a stimei și solidarității-, față 
de lupta clasei revoluționa
re din întreaga lume, cu ti- 

. .nerii de pretutindeni.
Toate acestea sînt argu

mente incontestabile în fa
voarea ideii promovate de 
partidul nostru, în virtutea 
căreia formarea și educarea 
tinerei generații este o da
torie de mare răspundere 
a întregii societăți. Iar cel 
ce oferă cel dintîi exemplu 
demn de urmat este partidul 
însusi. Permanenta orienta
re și îndrumare a activității 
U.T.C. este corelată cu gri
ja ca de munca cu tineretul 
să se ocupe îndeaproape 
cei mai buni comuniști, cei 
cu un larg orizont politic și 
ideologic, capabili să răs
pundă întrebărilor și nevoii 
de a cunoaște ale tinerilor.

Sînt doar cîteva exemple 
care ilustrează faptul că 
partidul nostru, consecvent 
principiului de a pune un 
semn de egalitate între 
vorbă și faptă, depune cele 
mai mari eforturi pentru a 
crește și educa un tineret 
revoluționar. multilateral 
pregătit politic, așa cum are 
nevoie de el societatea.

le greviste și revendicative 
organizate de partidul co
munist în anii ’20 în Bucu
rești, pe Valea Mureșului, în 
Vaiea Jiului, în Banat și 
Moldova. în rezoluția Con
gresului al V-lea al P.C.R. 
asupra stării și sarcinilor 
muncii partidului în sînul 
tineretului, se arăta : „in 
centrul întregii sgle,, activi
tăți, un'unea trebuie să 
pună organizarea și con
ducerea luptelor economi
ce ale maselor largi ale 
tineretului de fabrică, de 
f>e ogoare și ale șomen- 
or pentru cerințele lor zil

nice, pe baza frontului unic 
de jos, atrăgînd tineretul în 
lupta generală â proletaria
tului, sub conducerea parti
dului și aducîndu-l prin ex
periența lui proprie la forme 
mai înalte de luptă (demon
strații de maȘă, greve poli
tice ș.a.m.d.

Dînd o înaltă apreciere 
participării tineretului la 
epopeea eroică din ianua- 
rie-februarie 1933, rezoluția 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iulie al acelui an arăta : 
„Marile lupte din februarie 
ale muncitorilor ceferiști și 
petroliști, la care tineretul a 
luat parte activă, dovedind 
un eroism și curaj demn de 

Condiții generoasa

tînăra gardă a proletaria
tului revoluționar, au scos 
în evidentă rolul crescut al 
U.T.C., influența sa crescîn- 
dă asupra unei părți însem
nate a detașamentelor celor 
mai de frunte ale tineretului 
proletar român, au arătat 
că U.T.C. a devenit un aju
tor al partidului în lupta sa 
pentru cucerirea majorității 
clasei muncitoare". în dece
niul al patrulea, P.C.R. a 
mobilizat masele împotriva 
pericolului fascismului și 
războiului, dușman de moar
te al tineretului. Iar în au
gust 44, „neclintite sub 
ploaia de gloanțe, bom
be ucigătoare ce se aba
teau asupra Capitalei — 
după cum relata „Luptăto
rul", organ al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R. — 
gărzile tineretului au luptat 
fără șovăire alături de ar
mata română". Era prețul 
de sînge al tinerei genera
ții la o luptă care, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, a reușit să deschi
dă calea obținerii cu ade
vărat a drepturilor politice, 
cetățenești și economice 
pentru tineret, pentru între
gul popor, îndeplinirii celor

• mai înalte aspirații ale sale.

de afirmare,

miliarde lei oferă posibili
tatea creșterii numărului 
locurilor de muncă cu peste 
un milion, ceea ce înseam
nă că elevilor și studenților 
care astăzi se pregătesc în 
diferite specialități li se ga
rantează în mod real re
partizarea în producție. 
Promovînd o concepție ori
ginală privind valorificarea 
potențialului de care dispu-

ne tineretul, fără nici un fel 
de îngrădiri și inegalități, 
partidul asigură în mod 
egal tuturor tinerilor condi
ții de perfecționare și afir
mare. a calităților profesio
nale, politice, organizatori
ce, deschizînd astfel pers
pectivele manifestării cu 
adevărat a personalității 
umane.

Un statut social care conferă

tinereții demnitatea

înscrise cu literele izbîn- 
zii, la loc de cinste în prin
cipiile politice ale partidului, 
drepturile tineretului sînt as
tăzi certitudine și împlinire, 
de al căror efect tonic și ge
neros beneficiază pe deplin 
toți cei de-o vîrstă cu pri
măvara. între acestea, unul 
este străbătut de o lumină 
aparte, cu reflexe nobile și 
înnobilatoare : dreptul la 
demnitatea existenței. La 
acea demnitate care, din
colo de ipostaza de bene
ficiar, determină din fie
care tînăr un participant ac. 
tiv, conștient, la întreaga 
viată socială a națiunii. Este 
o dovadă de profundă și a- 
leasă înțelepciune a parti-leasă înțelepciune a

existenței

dului nostru, aceea de a con
feri tineretului rolul de os
taș pe baricadele construc
ției socialiste, de 
de valori.

Conștienți că se _____
de condiții materiale de via
ta și instruire cum n-au avut 
niciodată, la aceeași vîrstă, 
predecesorii lor — tinerii de 
azi ai patriei noastre nu 
precupețesc nici un efort 
pentru traducerea în fapte 
a mărețului program elabo
rat de Partidul Comunist Ro
mân. Noul cincinal a deschis 
o amplă perspectivă de mun
că și înfăptuiri, oferind un 
vast cîmp de afirmare a ca
pacității creatoare a tine
retului.

creator

bucură

izvorîte din realitățile noi ale tării

P. C Jf. — tribun înflăcărat pentru 

drepturile și interesele tineretului

Situîndu-se în fruntea 
luptei revoluționare pentru 
progres social, Partidul Co
munist Român s-a dovedit 
de-a lungul întregii sale 
istorii, exponentul fidel al 
intereselor vitale ale tuturor 
claselor și păturilor sociale 
asuprite și nemulțumite din 
țara noastră. Partidul Co
munist a reușit astfel să 
unească sub steagul său, 
într-un puternic val revolu
ționar, muncitori, țărani, in
telectuali, meseriași și mici 
funcționari, vîrstn.icî și ti
neri. Sub conducerea parti
dului au fost puse bazele 
organizației revoluționare 
marxist-leniniste de tineret 
din țara noastră, mișcarea 
revoluționară și democratică 
a tineretului de la noi fă- 
cînd pași însemnați pe linia 
maturizării politice, a expe
rienței de luptă și organi
zare. Tinerii, acești „copii 
ai clasei" cum îi numește 
Raportul Comitetului Execu
tiv al P.C.R. la Congresul al 
ll-lea din octombrie 1922, 
au fost prezenți alături de 
masele vîrstnice la toate în
fruntările pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și

de viață, pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moșie- 
resc. Ridicîndu-se în apă
rarea drepturilor și interese
lor celor exploatați și mo- 
bilizîndu-i la luptă, Partidul 
Comunist a știut însă să or
ganizeze lupta și în favoa
rea intereselor specifice ale 
tineretului : Ale ucenicilor și 
tinerilor lucrători nedreptă
țiți, lipsiți de un statut so
cial și profesional, aflați la 
discreția patronilor, ale ele
vilor și studenților săraci, 
cărora li se răpea posibili; 
tatea de a învăța, de a-și 
pune în valoare calitățile, 
ostașilor supuși umilințe
lor de tot felul. Un ma
nifest din 1925 al Comi
tetului Central al U.T.C., or
ganizație care de la crearea 
sa s-a aflat permanent sub 
conducerea și îndrumarea 
P.C.R., chema tineretul la 
acțiune „Pentru 8 ore de 
muncă ! Salarii la înălțimea 
scumpete! ! Libertatea de 
organizare, de întrunire, de 
vorbire și de scris ! Amnistie 
generală politică și milita
ră !". într-un asemenea spi
rit s-a desfășurat partici
parea tineretului la acțiuni

Dacă în anii de teroare 
și nedreptate, partidul — 
apărător ferm al intereselor 
întregului popor român — 
a definit cu claritate obiec
tivele _ luptei tineretului, 
dîndu-i încredere și tărie, 
după cucerirea puterii poli
tice a creat importante pre
mise materiale și spirituale 
care să conducă la împli
nirea năzuințelor și idealu
rilor tinerilor muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi, stu- 
denți. Rezultat de prestigiu 
al politicii P.C.R. de dezvol
tare rapidă a forțelor de 
producție, de perfecționare 
a întregii vieți economice și 
sociale, realitățile României 
socialiste s-au răsfrînt ge
neros spre generația tînăra. 
căreia i se oferă astăzi 
toate posibilitățile de pre
gătire, un cîmp vast de 
afirmare.

Făurirea societății socia
liste reprezintă un proces 
de creație istorică raționa
lă, care presupune partici
parea conștientă a celor 
mai largi mase ale po
porului. în acest context 
partidul acordă o deosebită 
considerație activității res
ponsabile a tineretului — 
categorie socială care pro
movează gîndirea novatoa
re, afirmîndu-se ca un prin
cipal factor al progresului. 
Expresie a grijii față de 
tînăra. generație, a preocu
pării pentru perfecționarea 
permanentă a democrației 
socialiste, partidul își inten
sifică eforturile pentru dezr 
voltarea unui climat social . 
în care tuturor tinerilor, 
fără nici un* fel de deosebi
re, să li se asigure dreptul 
lă muncă, participarea la 
activitatea. social-politică, 
garantarea libertății și dem

nității, înfăptuirea reparti
ției în spiritul echității so
ciale. O condiție esențială 
a respectării acestor prero
gative consacrate în Con
stituție este, însă, grija 
partidului privind pregătirea 
tineretului pentru muncă și 
viață, garantarea accesului 
la cuceririle științei și cul
turii. An de an au sporit 
cheltuielile bugetare pentru 
învățămînt, știință, cultură 
și artă, sănătate și alte ac
țiuni sociale, ajungînd în 
1970 la suma de 36 miliar
de lei. Fondurile alocate 
de stat pentru modernizarea 
și perfecționarea învățămîn- 
tului superior în perioada 
1966—1970 au fost o dată și 
jumătate mai mari de cît 
cele investite în cinci ani 
precedenți; un efort echi
valent cu 1 100 000 000 lei. 
S-a consolidat și s-a dez
voltat școala care asigură 
tinerilor „brățara de aur" a 
meseriei.

Mărturie a democratis
mului societății noastre este 
nu numai dreptul de a în
văța, ci și posibilitatea — 
consfințită în Constituția ță
rii — de a învăța în limba 
maternă. în întreaga țară, 
1 767 de școli generale cu 
216 991 elevi si 215 licee cu 
25 441 elevi formează re
țeaua învățămîntului de cul
tură generală în limbile mi
norităților naționale.

Statornicind relații noi în
tre oameni, principiile eticii 
și echității socialiste, parti
dul nu se îngrijește numai 
de pregătirea tineretului, ci 
creează și cadrul în care a- 
cesta să-și afirme compe
tența, capacitatea de crea
ție. Pentru actualul cincinal, 
investițiile prevăzute de 500

înalta cinste

aceea de a 
a partidului"

care

fi

Rolul, marea încredere <’ 
responsabilitățile de înaltă 
cinste conferite tineretului și 
organizației sale revoluțio
nare în societatea noastră 
socialistă își găsesc o ex
presie fundamentală în în
suși Statutul Partidului Co
munist Român. în forma
rea tinerei generații de con
structori ai socialismului și 
comunismului, considerată 
îndatorire de onoare a în
tregului partid, Partidul Co
munist Român își desfășoară 
activitatea în rîndurile tine
retului din Republica Socia
listă România prin Uniunea 
Tineretului Comunist. Tot
odată, este atribuită Uniunii 
Tineretului Comunist meni
rea de a fi „principala re
zervă a partidului", sprijin 
de nădejde în educarea co
munistă a tineretului, în for
marea sa în spiritul concep
ției materialist-dialectice 
despre lume și viață, în mo
bilizarea acestuia în lupta 
întregului popor pentru dez
voltarea multilaterală a so
cietății socialiste, militînd 
activ pentru traducerea în 
fapt a directivelor partidului 
în toate domeniile construc
ției socialiste.

înzestrată cu asemenea 
esențiale atribuții, în con
sensul lor adînc, patriotic, 
Uniunea Tineretului Comu
nist și-a dezvoltat an dean 
contribuția educativă la îm

Și

ni se acordă

principala rezervă

plinirea personalității a mii 
și mii de tineri care aspiră 
la calitatea de comunist. Un 
fapt pe cît de firesc, pe a*țț 
de elocvent prin bogatele 
sale semnificații : în peri
oada dintre Congresul al 
Vlll-lea al U.T.C. și Congre
sul al IX-lea Uniunea Tine
retului Comunist a pregătit 
și recomandat pentru pri
mirea în rîndurile Partidului 
Comunist Român aproape 
300 000 uteciști.

Calitatea îndeplinirii a- 
cestei nobile îndatoriri de 
către Uniunea Tineretului 
Comunist își găsește o ex
presie emoționantă, de re
cunoaștere și elocventă a- 
preciere, în chiar cuvintele 
secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu : „în anii con
strucției socialiste, tineretul 
a participat cu entuziasm 
la lupta și munca întregului 
nostru *
tuirea 
în tot 
acești 
conducerea partidului comu
nist, este încorporată și mun
ca generațiilor tinere. Meri
tă subliniat în mod deose
bit faptul că, în decursul a- 
nilor, zeci și sute de mii din 
cei mai buni uteciști au in
trat în rîndurile partidului 
comunist, multi dintre ei de
venind activiști de baza ai 
partidului și statului nostru".

popor pentru înfăp- 
noii orînduiri sociale, 
ce s-a înfăptuit în 

ani în România, sub

D. MATALA, G. RUTA, A. VASILESCU, I. TRO- 
NAC, I. CALMAȚUI.
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UN RĂSPUNS FIERBINTE CA O BĂTAIE DE INIMĂ

„...ÎN MARILE BĂTĂLII REVOLUȚIONARE DUSE DE CLASA MUNCITOARE — FORȚA 
CEA MAI ÎNAINTATĂ A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE — ÎN ALIANȚA CU ȚĂRĂNIMEA 
MUNCITOARE, CU INTELECTUALITATEA, CU TOȚI OAMENII MUNCII, ÎMPOTRIVA EXPLOA- 

DREPTURI Șl LIBERTĂȚI DEMOCRATICE, PEN- 
AFLAT ÎN PRIMELE RÎNDURI, A ÎNSCRIS

TĂRII BURGHEZO-MOȘIEREȘTI, PENTRU 
TRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ, TINERETUL S-A 
MULTE PAGINI DE BĂRBĂȚIE Șl EROISM".

NICOLAE CEAUȘESCU

TINERETUL
SI

PARTIDUL
înalta prețuire cu care Partidul Comunist 

Român, prin secretarul său general, inves
tește activitatecT depusă de generațiile ti
nere de-a lungul întregii istorii a mișcării 
revoluționare din țara noastră, reflectă O 
realitate de semnificație istorică, definitorie 
pentru cadrul amplu în care s-a desfășurat 
din totdeauna pe aceste pămînturi lupta 
pentru libertate națională și socială, pen
tru echitate și independență, pentru progres. 
Aprecierea conducătorului partidului și sta
tului nostru — generatoare de îndreptățită 
mîndrie pentru toți tinerii României socialiste 
—* ne impune, prin marele ei adevăr, o lăr-

gire de orizont, o scrutare a timpului istoric, 
incursiune a gîndului care ne arată că 
din mit și baladă pînă-n istoria de începu
turi, din anii luptelor împotriva orînduirii 
celei crude și nedrepte pînă-n pervazul lu
minat al prezentului, în care BĂRBĂȚIA Și 
EROISMUL tineretului se scrie cu nobilele 
fapte ale muncii, mulți dintre fiii tineri ai 
acestui neam s-au aflat mereu, așa cum a- 
rată tovarășul Nicolae Ceaușescu, ÎN PRI
MELE RÎNDURI ale luptei pentru libertate și 
independență, pentru dreptate, numele tine
reții legîndu-se organic de fiecare moment 
însemnat al istoriei țării.

...în lumina acestui a- 
devăr, apropierea tineretu
lui nostru de partidul clasei 
muncitoare, adeziunea lui 
totală la ideile și lupta 
partidului încă din primele 
clipe ale existenței acestuia, 
ne apar ca o continuare fi
rească a unei trainice reali
tăți istorice. O realitate pe 
care partidul a știut s-o 
valorifice în mod superior 
prin grija părintească cu 
care a venit în întîmpinarea 
năzuințelor firești ale tine
rilor, prin înțelepciunea cu 
care a canalizat entuzias
mul și generozitatea tineri
lor către un țel pe măsură, 
arătîndu-le totodată cu cla
ritate si căile prin care a- 
cest țel poate fi atins, înno- 
bilîndu-le conștiința și exis
tența cu ideile cele mai ge
neroase, cele mai tinere pe 
care le-a produs umanita
tea...

Salutînd aceste idei, în- 
sușindu-și-le, în urmă cu 50 
de ani, la scurtă vreme 
după crearea Partidului Co
munist Român, ziarul tineri
lor revoluționari din țara 
noastră, „Tineretul socialist" 
scria patetic : „A lucra MAI 
ÎNTÎI pentru toți și APOI 
pentru tine, ce poate fi mai 
frumos decît asta ? Aceste 
doua adevăruri, primul mo
ral, al doilea material, le-a 
înțeles tineretul muncitoresc 
român... Nu mai știi azi ce 
este și ce nu este voie sâ 
faci, să spui ori chiar să 
crezi. Dar chiar sub regimul 
acestei samavolnicii 
de datoria fiecărui munci
tor tînăr să lucreze după 
putintă pentru clasa sa... A 
VENIT TIMPUL (subl. ns.) să 
considerăm cu îngrijire ne
voile noastre de ucenici, 
elevi, muncitori, tineri de 
toate ramurile, manuali și 
intelectuali...".

★
Venise, deci, timpul ! Pa

teticul tînăr redactor de-a- 
cum o jumătate de veac 
consemna, prin aceste cu
vinte, înțelegerea, de către 
tineretul revoluționar din 
țara noastră, a importanței 
cruciale pe care-o repre
zenta, pentru tineret ca 
pentru întregul popor, în
ființarea partidului comu
nist. O înțelegere care a fă
cut să se apropie de partid 
intrînd în rîndurile lui sau 
simpatizînd cu mișcarea co
munistă — tot ce avea mai 
bun tineretul în toate catey 
goriile sale, de la muncitori 
și țărani la studenții cei 
mai valoroși, de ia mese
riași și elevi la tineri oa
meni de artă și cultură sau la 
tineri savanți. O înțelegere 
care avea să devină, în ur
mătoarele cinci decenii, sub 
influența învățăturii și acii- 
vității partidului, mereu mai 
matură, mai cuprinzătoare,

...este

făcînd să semai rodnică, _ __ ..
ivească de-a lungul acestei 
jumătăți de veac, figuri de 
eroi tineri ale căror fapte 
și jertfe aveau să se înscrie 
în istorie cu aceeași strălu
cire și trăinicie ca și chipu
rile eroilor de demult...

In numele acestei înalte 
înțelegeri prilejuite de întîl- 
nirea cu partidul comuniști
lor, Filimon Sîrbu, un tînăr 
martir aflat în primele rîn- 
duri ale luptei pentru liber
tate, avea să rostească, în 
clipa cînd era condamnat 
la moarte, cuvintele : „Sînt 
eu de vină că azi, la 25 de 
ani, mă judecați pentru că 
am înțeles ? Pentru că am 
vrut să fac și pe alții să 
înțeleagă?". întrebări lim; 
pezi, directe, austere și 
neiertătoare față de nea
devăr și nedreptate ca în
săși tinerețea I întrebări 
pentru al căror răspuns, a- 
semenea lui Filimon Sîrbu, 
se jertfiseră și mai aveau 
să se jertfească mulți dintre 
tinerii în gîndul și inima 
cărora rodise pentru tot
deauna învățătura partidu
lui. Vasile Roaită, Ocsko Te
reza, Donca Simo, Bernat 
Andrei, Ștefan Plavăț, Con
stantin Godeanu și * alții, 
eroi al căror sînge tînăr a 
curs pretutindeni unde parti
dul a dat jertfe — în în
chisori, în fața plutonului 
de execuție, pe frontul 
luptelor de clasă, în brigă
zile internaționale și în de
tașamentele de partizani, pe 
baricadele Insurecției, . în 
tranșeele frontului antifas
cist — rămîn gravați pe 
frontispiciul istoriei țării ca 
niște nemuritoare pilde •' 
luptători crescuți, educați 
căliți de către partid.

de 
i Și

înalta înțelegere a che
mării istoriei, angajarea to
tală, patetică, în spiritul u; 
nei pilduitoare generozități 
tinerești, în slujba patriei și 
poporului, a ideilor celor 
mai înaintate ale epocii, 
este ilustrată la modul cel 
mai înalt de întreaga viață 
și activitate a conducătoru
lui partidului si statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru generația 
tînără, pentru întregul po
por, în persoana tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ima
ginea comunistului intransi
gent, a eminentului om de 
stat, a bărbatului politic 
matur, se contopește cu 
imaginea — din urmă cu 
aproape patru decenii — a 
tînărului muncitor care, la 
15 ani, își reprezenta clasa 
în Comitetul național an
tifascist; la 16 ani, era hăr
țuit de Siguranță și arestat; 
la 17 ani aprofunda, cu 
tinerească sete de cunoaște
re și cu matură înțelegere 
politică, operele fundamen
tale ale marxismului. Iar la 
18 ani era din nou arestat, 
de data aceasta în calitate 
de prim-secretar al unui co
mitet județean U.T.C., de 
activist căruia Siguranța, în- 
tr-un raport secret, îi 
făcea — nu în scopul lau
dei, desigur — următoarea 
caracterizare : „Nicolae
Ceaușescu... este membru 
activ și bun propagandist 
comunist și antifascist^ cu
noscut de mult timp ca a- 
tare de către autoritățile 
Siguranței și Justiției". ...Nu
mai 15 ani trecuseră de la 
înființarea Partidului Co
munist Român și iată că 
fondul său uman, alcătuit 
din membri căliți, de înaltă 

forță morală, făcea să se 
ivească asemenea tineri 
luptători, asemenea mili- 
tanți dăruiți. cu îndrăznea
lă, cu vocație de a condu
ce și organiza, personali
tăți puternice de care un 
întreg aparat al opresiunii 
burghezo-moșierești era o- 
bligat să se teamă I... La 20 
de ani, după în *5 22 de 
luni de închisoare în caze
matele Doftanei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își reia 
— cu îndîrjirea maturizării 
rapide dobîndite în glori
oasa ..Universitate1* a co
muniștilor —, munca ilega
lă. La 21 de ani participă 
activ la lucrările Conferin
ței Naționale a U.T.C. și 
este ales în Secretariatul 
Comitetului Central. Peste 
un an este din nou arestat 
și închis, de data aceasta 
între zidurile odioasei Jila
va... La 26 de ani, în anul 
de răscruce 1944, după ce-și 
petrecuse iumătate din via
ță în închisori și lagăre de 
concentrare, se avîntă în 
marile și hotărîtoarele bă
tălii date de partid. La 27 
de ani, într-o perioadă cînd 
partidul dădea lupta cru
cială pentru dobîndirea pu
terii politice, neînfricatul mi
litant și conducător comu
nist îndeplinește funcția de 
secretar qeneral al ,C.C. al 
U.T.C., aflîndu-se în fruntea 
acelei generații tinere căre
ia avea să-i revină înalta 
misiune istorică de a lupta 
cu arma și unealta, de a se 
instrui din mers, de a învă
ța să conducă și să orga
nizeze, de a izbuti să schim
be fundamental chipul în
tregii țări prin forța entu
ziasmului vîrstei, dirijată cu 
înțelepciune de către partid, 
de către fiii săi cei mai 
destoinici... Activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
desfășurată pilduitor de-a 
lungul multor ani de ilega
litate și de-a lungul între
gii istorii socialiste a pa
triei. se înscrie în cartea 
fundamentală a României 
ca un simbol atotcuprinză
tor pentru înalta capacitate 
a partidului comunist de a 
dărui națiunii conducători 
de seamă, pentru piscurile 
de efort și creativitate pe 
care le poate atinge o tî-

nără personalitate călită la 
flacăra înaltă a ideilor 
marxismului și în focul no
bil al luptei duse de partid.

★
...Parcă preluînd condeiul 

tînărului redactor comunist 
de la 1921, alt tînăr, de data 
aceasta redactor al „Scînteii 
tineretului" scria în februarie 
1945 : „România de mîine 
va fi așa cum o veți 
crea voi cu brațul, cu 
sufletul și cu hotârîrea voas
tră. Pentru ca tinerețea 
noastră să nu mai fie din 
nou mințită, pentru ca tine
rețea noastră să nu mai fie 
din nou sugrumată, pentru 
ca tinerețea noastră să se 
poată dezvolta și duce altă 
viață, nimeni să nu uite că 
trebuie să fie prezent acolo 
unde istoria cere".

Acolo unde istoria cere ! 
Noua istorie a țării, funda
mentată și dezvoltată prin 
lupta partidului, cerea tine
retului, ca și întregului po
por, în primul rînd înțele
gerea noii sale condiții — 
de stăpîn al propriului des
tin și al destinului patriei, 
de făuritor al viitorului, prin 
înlăturarea grabnică a ur
melor nefaste ale trecutului, 
prin consolidarea cuceriri
lor prezentului... Insurecția ; 

traducerea în viața a lozin
cii „Totul pentru front, to
tul pentru victorie I" ; Re
forma agrară ; Instalarea 
primului guvern democrat; 
Reconstrucția ; Naționaliza
rea ; Fundamentarea noii e- 
conomii ; Revoluția cultura
lă — fiecare dintre aceste 
momente ale impetuoasei 
evoluții a României pe dru
mul socialismului consem
nează prezența activă, ne
precupețită, a zeci și sute 
de mii de tineri, demni con
tinuatori ai înaintașilor, ca
pabili oricînd de jertfe la 
fel de eroice ca și ale aces
tora, concretizînd prin fap
tele lor, la dimensiunile u- 
nei întregi generații, dezide
ratul de însemnătate funda
mentală al continuității is
torice, al preluării tradițiilor 
majore ale trecutului și al 
creării în spiritul lor de noi 
tradiții — utile patriei, în
tregului popor, fiecărui ins. 
Aceste tradiții noi i-au fost 
insuflate tineretului prin 
exemplul comuniștilor. Co
munistul ca model politic și 
etic a devenit, pentru tine
retul nostru, un ideal uman.

Tn acest spirit, tînăra ge
nerație a anului 1971, trăind 
cu adîncă și fierbinte emo
ție, alături de întregul po
por, înalta sărbătoare a 
Partidului Comunist Român, 
poate sta cu meritată dem
nitate alături de generațiile 
mai vîrstnice. Alături de ve
teranii care au inițiat și îm
plinit congresul istoric de a- 
cum cinci decenii, alături 
de bărbații vîrstnici care 
poartă în carne urmele lan
țurilor Doftanei, alături de 
maturii care și-au trăit a- 
dolescența învățînd să nimi
cească fasciști în Tatra, să 
străpungă tunele de pace 
în Paring și să ridice uzine 
acolo unde fuseseră mai
dane, tineretul de azi se 
înfățișează înnobilat de 
sentimentul că, asemenea 
celorlalte generații, își în- 
deplinește, în noile condiții 
istorice, sarcina încredința
tă de partid : sarcina de a 
face din organizația sa re
voluționară o nesecată re
zervă de cadre a partidului; 
sarcina, pentru fiecare tî- 
năr, de a-și contura un pro- 
Fil moral alcătuit din trăsă- 
■urile ferme caracteristice 
somuniștilor; sarcina de a 
fi prezent, în primele rîn- 

duri, pe toate fronturile 
constructive ale țării, pre
tutindeni unde revoluția teh- 
nico-științifică își desfășoa
ră impetuosul proces pro
ductiv, creator.

★
Tînăra generație de azi 

aduce în pridvorul sărbăto
resc al semicentenarului 
partidului, ca omagiu, sem
nele sale specifice, mărturii
le sale asupra faptului că, 
asemeni înaintașilor, se află 
prezentă acolo unde istoria 
cere. ...Aduce piatră disloca
tă din munții Lotrului și apă 
limpede din proaspăta in
cintă a Porților de Fier ; a- 
duce primul spic de grîu 
din sistemul de irigații de 
la Carasu și vine cu brațe
le încărcate de dovezi ale 
hărniciei întru învățătură : 
certificate de studii înalte, 
brevete de invenții, diplo
me cucerite în concursuri 
internaționale ale inteligen
ței, hărniciei, profesionalită- 
ții, artei ; aduce cupe pline 
cu soare din. arenele unde-și 
desăvîrșesc măiestria spor
tivă și mănunchiuri de iar
bă proaspătă de pe plaiu
rile unde învață, purtînd 
uniforma de cinste a părin
ților făuritori ai Insurecției, 
să fie gata oricînd pentru 
apărarea patriei și cuceriri
lor revoluției... Și mai adu
ce, sfielnică, generația tî- 
nără de azi, ca o încredin
țare adincă în fața partidu
lui și a țării, chipurile unor 
tineri oșteni, unor tineri 
muncitori, unor tineri stu
dioși, a căror jertfă supre
mă, împlinită fără precupe- 
țire cu un ăn în urmă în 
înfruntarea cu stihiile natu
rii, i-a așezat pentru totdea
una acolo unde oamenii a- 
cestor pămînturi își păstrea
ză amintirile cele mai de 
preț : în conștiința poporu
lui.

★
A fi acolo unde istoria o 

cere ! Azi, tînăra generație 
este chemată să răspundă 
unei misiuni de înaltă răs
pundere, specifică epocii : 
este chemată să împlineas
că dezideratul însușirii’ ce
lor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, să stăpî- 
nească elementele culturii 
înaintate, să facă față exi
gențelor impuse de dezvol
tarea civilizației contempo
rane, civilizație la tezaurul 

căreia România socialistă 
își aduce contribuția sa spe
cifică.

Conștient că în actuala 
etapă istoria cere îndepli
nirea acestor sarcini, tine
retul nostru își îndreaptă în
treaga atenție, își încordea
ză întreaga forță spre rea
lizarea viitorului luminos al 
țării. O face cu mîndria 
de a ști că partidul, prin 
glasul secretarului său ge
neral, i-a prețuit eforturile 
de pînă acum, socotindu-le 
o cnezășie a celor viitoare, 
„în tot ceea ce s-a înfăp
tuit în acești ani — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la Con
gresul IX al U.T.C. —- sînt 
încorporate și energia, pri
ceperea și hărnicia tinerei 
generații care, împreună cu 
întregul popor n-a precu
pețit și nu precupețește ni
mic pentru traducerea în 
viață a mărețului program 
elaborat de Partidul Comu
nist Român. Totodată, în
noirile pe care le-a cunos
cut țara, transformările în 
viața materială și în con
știința celor ce muncesc au 
cuprins în egală măsură și 
masele largi ale tineretului. 
Socialismul a oferit tinerei 
generații un cîmp vast, ne
limitat, de afirmare creatoa
re, de punere în valoare a 
capacităților și talentelor, 
de realizare a aspirațiilor 
și idealurilor ce-l animă".

în fața tineretului se află, 
viu și strălucitor, exemplul 
conducătorilor partidului și 
statului nostru, în frunte cu 
marele prieten și sfătuitor 
al generației- 'tinere, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Ti
neretul nu uită nici o cli
pă că mulți dintre acești 
conducători îndrăgiți și sti
mați au făcut parte, la în
ceputul activității lor politi- 
co-sociale. din rîndul miș
cării de tineret, al organi
zației comuniste a tineretu
lui. Exemplul lor reorezin- 
tă, pentru, uteciștii de azi, 
pentru toți tinerii, nu nu
mai o realitate ce justifică 
sentimentul mîndriei, ci și 
una care îndeamnă la auto
exigență, la sporirea răs
punderii fiecărui tînăr față 
de prezent și, deopotrivă, 
față de înalta misiune pe 
care i-o rezervă viitorul.

PETRE DRAGU
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Un titlu de mindrie, de cinste 

și răspundere pe care îl poartă fiecare 

al 6-lea cetățean major al țării

MEMBRU AL 
PARTIDULUI 
COMUNIST 
ROMÂN

Aproape 2100 000. Aceasta este dimensiu
nea citrici a tortei umane pe care o incorpo
rează Partidul Comunist Român Ia data cînd 
ii sărbătorim o jumătate de veac de glorioasă 
existență. Convertită in procente, această 
cifră reprezintă 15 la sută din întreaga popu

lație majoră a țării, ceea ce înseamnă că, pe

cuprinsul României socialiste, din fiecare șase

oameni ajunși la virsta majoratului unul este

purtător al înaltului titlu de membru de

partid....

D
ouă milioane o sută de 
mii. Cincisprezece la 
sută. Unul din șase. Ci

fre globale, procente limpede 
semnificante, alături de care — 

mai cu seamă la data acestui 
măreț bilanț a cinci decenii 
de luptă și muncă, de istorie 
făurită capitol cu capitol, filă 
cu filă — se cuvine să reme
morăm și altele : peste 44 la 
sută din totalul posesorilor 
carnetului de membru de 
partid sînt muncitori ; mai 
mult de 25 la sută sînt ță
rani ; cei mai valoroși intelec
tuali sînt membri de partid ; 
11 la sută din întregul efectiv 
al partidului provin din rîn- 
dul naționalităților conlocui
toare ; 23 la sută sînt femei...

Pornind de la sugestiile 
clare pe care ni le oferă a- 
ceste cifre — și de la datele 
spirituale care au consacrat, 
în conștiința poporului nos
tru, chipul comunistului — 
putem proiecta pe fundalul 
timpului istoric nu numai 
profilul politico-ideologic al 
națiunii noastre, așa cum 
arată el în primul an al ce
lui de-al optulea deceniu al 
veacului XX, ci și trăsăturile 
etice, valorile umane domi
nante care compun acest pro
fil, conferind societății româ
nești contemporane frumusețe

și forță, prospețime, o expresi
vitate specifică, rezultată din 
activitatea înțeleaptă și neo
bosită a partidului. O activita
te în care efortul pentru 
fundamentarea, făurirea și 
perfecționarea noii societăți 
s-a împletit din totdeauna, îri 
teoria și practica comuniștilor 
români, cu neîntrerupta mun
că de întărire șl perfecționare 
a partidului însuși, a fiecărui 
membru al său...

Ce reprezintă, deci, în a- 
ceastă lumină, procentele a- 
mintite mai sus ? Ele sînt, în 
primul rînd, reflexul unei 
dezvoltări armonioase, ale că
rei dimensiuni și ritmuri răs
pund întrutotul dezideratelor 
teoretice fundamentale privi
toare la compoziția și rolul 
partidului comunist în socie
tatea socialistă contemporană, 
la ponderea firească a fiecărei 
categorii sociale în contex
tul general. Rolul condu
cător al clasei muncitoare 
(partidul fiind, în primul 
rînd, avangarda acestei cla
se) ; dinamizarea și mobi
lizarea țărănimii, prin exem
plul comuniștilor din sînul ei, 
în înfăptuirea politicii parti
dului la sate ; însemnata con
tribuție a intelectualității in
vestite cu depline răspunderi : 
reprezentarea naționalităților

conlocuitoare corespunzător 
structurii naționale a popu
lației țării ; preocuparea față 
de prezența femeii în eșa
loanele de avangardă ale tu
turor domeniilor construc
ției socialismului — sînt ele
mentele ce compun între
gul armonic, trainic și efi
cient care este Partidul. Un 
întreg monolitic prin indes
tructibila unitate de țel și ac
țiune a membrilor săi, dar în 
același timp, diversificat în 
2 100 000 de individualități 
distincte, în tot atîtea iposta
ze ale inițiativelor și capaci
tăților de gîndire și efort, ale 
răspunderii de a conduce și 
ale tăriei de a se constitui ca 
exemplu pentru cei din jur. 
în orice împrejurare a muncii 
și existenței, prin gîndire lu
cidă și spirit de echitate, prin 
simț critic și autocritic, prin 
viziune de perspectivă... Aces
tea sînt de fapt, atributele pe 
care partidul le cultivă din 
totdeauna la fiecare dintre 
membrii săi. atribute în vir
tutea cărora, în conștiința în
tregului nostru popor, calita
tea de comunist este sinonimă 
cu aceea de om al poziției 
înaintate — în muncă, în re
lațiile sociale, în viața parti
culară.

Prin prisma acestui adevăr, 
procentul „Unul din șase“ ca
pătă, în atmosfera acestei 
sărbători istorice — prielnică 
trecerii gîndului lucid și ci
frei nete prin flacăra inimii 
— valoare de simbol atot- 
cuprizător. Pentru că acest la
pidar Unul din șase ilustrea
ză, în esență, cea mai defini
torie realitate a societății ro
mânești contemporane : înno
bilarea fiecărei colectivități, 
fiecărui loc de muncă, prin 
prezența creatoare, tonică, 
exemplară a comunistului. 
Unul din șase! Pe marile 
șantiere sau în aula Acade
miei , în cetățile oțelului și 
chimiei sau în micul pichet 
grăniceresc, în întinsa coope
rativă agricolă sau în mă
runtul grup al meteorologilor 
din vîrf de munte, pe nava 
care străbate oceane îndepăr
tate, purtînd la pavoaz culo
rile țării, sau în cartierul cu 
pensionari inimoși și gospodi
ne harnice, pretutindeni unde 
pulsează, vie și neîntreruptă, 
viața patriei — esențializată 
în efortul edificării socialis
mului — prezența organiza
ției de partid, a comunistului, 
se constituie ca un ferment 
de creativitate, ca un nucleu 
al neprecupețirii, ca o garan
ție a succeselor, ca o dovadă 
a unității indestructibile din
tre partid și masele largi, te
zaur uman în continuă îmbo
gățire, din rîndul căruia, zi 
de zi, tot mai mulți oameni ai 
muncii întrunesc. în ființa lor 
calități ce-i îndreptățesc să 
ceară să fie primiți în rîndu- 
rile partidului...

Unul din șase ! Răspunzător 
pentru destinul productiv al 
unui mare combinat sau al u- 
nui singur strung, pentru 
buna gospodărire a unui sătuc 
sau a țării întregi, pentru o

brigadă de muncă, o armată 
de apărare sau numai pentru 
sine însuși, oriunde s-ar afla 
și oricare i-ar fi greutatea 
misiunii, Al șaselea, comunis
tul, trăiește continuu senti
mentul grav, însuflețitor al 
răspunderii față de partid și 
față de popor. Un sentiment 
a cărui trăinicie și a cărui 
eficiență morală a fost ilustra
tă de-a lungul întregii istorii 
a partidului nostru. A fost 
ilustrat cu decenii în urmă, 
cînd numărul comuniștilor la 
mia de locuitori nici nu pu
tea fi socotit, dar cînd faptele 
unui pumn de oameni aveau 
rezonanța înscrierii în istorie 
și legendă. A fost ilustrat în 
anii de după Eliberare, cînd 
masele populare și-au îndrep
tat nădejdile și destinele, ca 
niște rîuri năvalnice, spre 
matca dreaptă și trainică a 
partidului. Este ilustrat azi, 
cînd această matcă cuprinde 
energiile a 2100 000 de oa
meni, constructori de frunte 
ai socialismului, prețuiți și 
stimați de masele largi ca niș
te demni combatanți în avan
garda clasei muncitoare, spre 
binele patriei, spre prosperi
tatea întregului popor.

In virtutea acestui senti
ment plenar, sub arcada flo
rală a sărbătorii Semicentena
rului, gîndul de prețuire și 
urare pe care-1 îndreptăm că
tre partid, se-ndreaptă, deo
potrivă, către fiecare comu
nist, către fiecare Unul din 
șase — de la veteranul cu 
tîmplele sur® de brumele Dof- 
tanei și pînă la tînărul oare-a 
trăit deunăzi emoțiile înalte 
ale primirii în rîndul celor 
2100 000 de pilduitori contem
porani ai noștri — comuniștii.

PANAIT MICU

CINCIZECI DE ANI LUMINA
GRIGORE HAGIU

CLIPA 
SOLEMNĂ

PATRIE 
STATORNICĂ

Deschide-te în noi, solemnă clipă, 
toți anii tai, partid, cincizeci, sâ-î număr, 
în miezul lor e glasul veșnic tînăr, 
pe arii largi cîntarea se-nfiripă.

Putere legiuita-a unui număr! 
de datină, de gînd, și de aripă, 
n-a fost un an din vîrsta ta risipă, 
din rîndul tău nu s-a clintit un umăr.

Voi, ani, rotiți la Dunărea bătrină, 
plutind Carpații de cincizeci de ori, 
pămîntul tot la sine să rămînă,

mai cald să germineze viitor, 
în trunchi vă poartă nația română, 
vertebră pe vertebră, dor pe dor.

Vibrind odînc la-mprospătarea nouă, 
atins cu frunză crudă necîntată 
și cu izvor încolăcit pe roată 
mi-e iarăși sufletu-mpărfit în două;

pe jumotate-oripă ne-ntinată, 
de. tei cu floarea împlîntată-n rouă 
pe jumătate cîmp de grîu cînd plouă 
și-aibaștră-< seva-n ușa descuiată.

în lume intră patria de-acum, 
slăvită-i fie vasta-naintare, 
vigoarea anilor, cincizeci, de drum, 

statornica și dreaptă-nvecinare 
(pe care-n versul ultim o-ncunun) 
cu-apropiata stea de Carul Mare.

A. I. ZĂINESCU

ȚARA CU 
CATARG DE SORI

Și acele pîini dospind culorile în steaguri 
Rouă ce-n brazde picură-arzător 
Și acele guri cu care Dunărea la praguri 
De cuvînt ne povestește printre sori
Și-acea cumpănă și talpa ei ce-o ținem 
Ca pe-un țărm, mereu, și marea, șesul, clar; 
Universu-ntors oglindă pentru inimi 
în bătaia lor de raze ca un far
Munții-aceia repezi, ca de tauri parcă aspre 
Tremuratele spinări pe care alergăm, de fier, 
Și acele dealuri, vinul dogorind în coapse 
Cînd de aur mîna pare strugure pe cer.
Și acele rîuri, pure înfloriri de suflet 
Izvorînd ca-n piatră-un aer de lumină vuitor. 
Cum din tot ce e vedere și auz adînc și cuget 

. Soare naște, țară cu catarg de sori.

FLORENTIN POPESCU

LINGĂ
ȚĂRMURI

tîngâ țărmuri de mare 
spun brațelor mele: 
fiți ramuri de măslin 
și-nconjurați — cum eu în cîntec — 
hotarele țârii acesteia, 
spun ochilor mei : 
bucurați-vâ de zbor 
de luminile crescute de țara 
de bărbații aceștia voinici din Carpați ! î
spun inimii :
fâ-ți dragostei tale țărmul aici I 
și gîndului meu spun :
împlinirea și bucuria ta sînt aici 
lîngă partidul acesta-mplinindu-ne zborul 
lîngă patria-aceasta plină de glorii !

ELISABETA NIȚÂ-NOVAC

«z V

O primăvară noua e o chemare care 
Mă face tot mai demnă 
De neamul românesc.

Tmi trace lumea în auz mai pură 
Mai tînără în sfera ei rămîn 
Mă cheamă, mai înaltă și mai bună, 
Partidul Comunist Român.

CORNELII) ȘERBAN

STOIAN

/Al PR4G DE PRIMĂVARĂ
Mă las purtată de-o memorie nouă 
Și anilor le dau prilej să sboare 
Ca păsări cu o liniște deplinâ 
în limpede priveliște spre soare.

Ce larg îmi simt pămîntul 
Tn prag de primăvară
Atîtea ape-nalte in drumul meu mustesc

Ce cuvînt, dintr-atifea, pentru astăzi s-aleg ? 
Și ce cînt, dintr-atîtea, pentru astăzi să chem ? 
Nu-i poem să cuprindă gîndul nostru întreg, 
dar spunînd vorba „AZI", urci mai sus de poem.

Totdeauna am fost dăruiți cu prea plin, 
doar un dor rămînînd : de-a fi înșine noi, 
făurari și stăpâni. AZI e-ajunsul destin 
al atîfor veeii. Al atâtor eroi.

NICU RUSSU

(Din Expoziția de artă plas
tică consacrată semicentena-

DAN MUTAȘCU

MUNȚI CU NUME
DE FECIORI

Prin poarta zodiei ies munții țârii, 
munți românești cu nume de feciori, 
ei trec cu teme-nourate-n creștet 
și cu logodne de cocori.
Au aspre bătături de diamante 
Și unghii mari, scorțoase, de stejari, 
genunchii lor, reci de izvoare, 
sînt: țapinari, olari și aurari.

Prin poarta zodiei ies munții țârii, 
munți românești cu nume de feciori, 
ei se numesc sau Horia, sau loan, 
iâsînd ornat de singe peste zori, 
ei se numesc cu milioanele de nume 
pe tricolor înfiorate către lume I

NICULAE

întoarcerea la
Supus metamorfozei sociale. 
Vasal al egocentricului trup, 
Pe-orbite tot mai largi, centrifugale, 
De miezul meu de foc simt câ mâ rup.
Și-așa îmi vine-n cîte-o dimineața 
Merindea sâ mi-o iau și, val-vîrtej, 
Cu pofta cea mai lacomă de viața, 
Tîșnind sirenei parca din gîtlej, 
De-a dreptu-n infernala Hunedoara, 
La Ștefan Tripșa sâ mâ duc ortac 
Și-n lupta cu materia primarâ 
Unealta mea de munca să-mi înșfac.
Să gîlgîie sudoarea densă, dura, 
Ca un oțel fluid și cristalin, 
Din pieptul meu făcînd pirogravura, 
Blazon al celui mai curat destin.
Ori poate, bun prieten cu arșița, 
La vatra veche-a pîinei să mă-ntorn 
Pe sub Vlăsia-n jos, pe Ialomița, 
Tractorul să mă cheme ca un corn.

lucrurile naturii
Precum un duh ai cîmpurilor coapte 
Din norii de polen să nu mai ies 
Decît tîrziu cind către miez de noapte 
O apă neagră crește peste șes.
Și-un singur foc șe-nolță bărbătește, 
Cu bucuria-n flăcări hohotind 
Sub un ceaun în care-un borș de pește 
E-adulmecat cu cel mai hulpav jind. 
Apoi, culcat sub ceru-nalt de vară, 
Cu umerii, de osteneală grei. 
S-adorm simțind cum brazda se-nfioară 
Ca pieptul unei tinere femei.
O, binecuvîntate aceste-ntoarceri 
La al naturii lucru anonim. 
Departe de mirificele carceri 
Spre care singuri, în triumf, gonim.
N-oi conteni de-aceea niciodată 
Naturii mele să-i rămin fidel, 
Supremei fericiri ce ne-a fost dotă 
De-a coace pîine și-a topi oțel.

întronind bucuria pe meleag românesc, 
comunistul partid îl urmăm. Pas cu pas. 
Vis cu vis. Cu iubire. Firesc.
Neștiind drum-napoi. Nici ocol. Nici popas.

Sate cresc. Cresc orașe. Oameni cresc, mai ales, 
înnoire e totul. înnoire și zbor.
Faptei aripi îi dăm. Vieții — adînc înțeles. 
Spornic gînd culegînd. Lan bogat roditor.

De privim înspre zări, larg cît zarea privim. 
De suim drumul nostru poartă nobil însemn. 
Fiecare sîntem ins și glas unanim.
Oameni liberi și demni. Popor liber și demn.

ION IUGA

CREZ
Cred în ziuă, în apă și foc 
în mineralul magic din mine, 
ele-mi spun Om, prin ele mă joc 
cu aștrii-n geometria mea de rime.

In aer cred și-n ritm de cînt 
în omenia muncii și în floare — 
nu plîng durerea din pămînt 
și nici tăcerea-n bolți de sare.

Mai clar mi-e crezul în comună 
și-n comuniști mai răspicat, 
de aceea vatra mea-i cunună 
cu tot ce-avem înalt și mai curat

PETRE DRAGU

COMUNISTA VISASE
Cu tot ce pot să-nfrigur și să-aprind 
Eu sînt comunista visare, 
Urcînd spre voi, din voi descind 
Ca ploaia care leagă muntele de mare.

Eu vin spre voi, uimire și dovadă, 
Sete să mă sorbiți și dor să vă-nțeleg, 
Constelație mîndră, sfioasă monadă, 
Parte-mplinită și-n veci ne-atins întreg 
Din cît am de dat, din cît mi se dăruie, 
Din cît vă dăruiesc, din cît vă cer; 
Sînt trecerea care stăruie 
Și fîntînarul care sapă cer.

Sînt sabie de flamă, cernere de cristal, 
Fierbinte-algebră, rece claritate,

Prag și cupolă ctitoriilor de metal 
Si aurarul omeneștilor carate 
$i proiectantul fermecatelor elice 
De zbor vertical și mereu ;
Sînt caldă ninsoare pe suflet de spice 
Și peste ploi de plîns — curcubeu.

Cu tot ce pot să-nfrigur și să-aprind. 
Vă sînt cîrmaci urmîndu-vă porunca : 
în mine vă-adun si-n voi mă cuprind 
Cum se cuprind filoanele în stinca 
Bogafă-n miezuri veșnic arzătoare.

Urcînd spre voi, din voi descind 
Și sînt comunista visare.
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PRINCIPALA CREAȚIE A SOCIALISMULUI
REPERE PENTRU O DEFINIȚIE POSIBILĂ

ntr» întîiele acte revoluționare prin 
care te legitima viabilitatea orîndui- 
rii socialiste și oronica ultimelor zile 
de laborios efort constructiv s-a in
terpus o distanfâ pentru măsurarea 
căreia unitatea de timp se vădește a 

fi lipsită de semnificație, dacă nu chiar eu to
tul caducă. Vom măsura, astfel, distanta amin
tită cu o unitate de măsură mai adecvată șt 
anume raportînd-o la restructurările majore 
care au afectat mentalitatea tuturor genera
țiilor de oameni ai muncii din patria noastră 
sedimentînd, cu deosebire în tineri, trășoturi 
de caracter noi, orizonturi noi, aspirații con
forme timpului pe care îl trăim. A fi construc
tor al socialismului, semnifică, în ultimă in
stanță, a fi posesorul unei vocații ,i o vocație 
nu se poate împlini decit în măsura în care 
datele interioare ale omului decurg din realita
tea care îl încorporează și, totodată, aplieîn- 
du-se asupra realității, îi imprimă o evoluție 
în consens cu mersul obiectiv al istoriei. Acest 
mecanism — a cărui dialectică nu este dedu
să abstract, ci este impusă de concretul cel 
mai ardent al timpului nostru — guvernează 
procesul de făurire a unui om nou, eliberat de 

* toate tarele unei orînduiri care încătușa ela
nurile ereatoare. In același timp, omul nu este 
numai o simplă creație, ci și o entitate spi
rituală a cărei activitate diurnă își proiectează 
consecințele în viitor. In măsura în care este 
creație a unui timp, omul nou se legitimează 
și ca creator în sensul de înrîvritor al timpu
lui care îl zămislește.

MUNCA
CRITERIU Șl SEMN

AL VITALITĂȚII
Nu vom mai teoretiza în jurul 

unei noțiuni al cărei sens ni se 
pare a fi mai mult decît limpe
de. Recurgem, deci, la o intra
re în subiect abruptă. Porțile 
de Fier, 1971... „Oricum — ne 
asigură Dumitru Mateuță, loc
țiitorul comandantului șantieru
lui național al tineretului „Por
țile de Fier" — în primăvara 
aceasta, chiar pe locurile pe ca
re pășeam în miezul iernii, s-an 
pulverizat întîiele sloiuri pe care 
Ie-a deversat barajul". Și, sub 
cerul primăverii — răspunsul la 
o întrebare oarecum insolită : 
„Niciodată nu m-am pătruns 
mai mult ca aici de convingerea 
că munca îl înnobilează pe om 
într-o asemenea măsură îneît îl 
determină pur și simplu să-și 
reevalueze existența. într-o sea
ră. cu mai multe luni în urmă, 
Aurel Călinescu, un lăcătuș din 
Strehaia, care abia împlinise 20 
de ani, îmi mărturisea că, indi
ferent ce evenimente îi vor mai 
marca viața, gîndurile lui se vor 
întoarce întotdeauna aici, la 
Gura Văii. Era desigur exaltat, 
dar nu e mai puțin adevărat că 
anii pe care i-a trăit la Porțile 
de Fier, cel puțin pînă acum, 
sînt anii lui cei mai plini". în
trebarea suna astfel : „împlinin- 
du-se, complexul hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, 
prin însăși prezența sa în acest 
peisaj, va anula aparenta dez
ordine care l-a zămislit ?" Iar a- 
cum răsfoiesc un carnet de re
porter. în căutarea numelor a- 
celor tineri pentru care șantie
rul de la Gura Văii se vrea un 
reper major intr-o existență tu
multuoasă : inginer Dobre Ion, 
veteran de la Bicaz, lăcătuș Tâ- 
nase Stănciuleseu. sosit aici de 
la Oțelul Roșu, -monteur Nicola 
ion. din Izvorul Bîrzei. Toth 
Monica, planificatoare îndrăgos
tită de literatură („Fiecare om 
are în el ceva prețios și fiecare 
poate deveni. într-un fel sau în 
altul, erou de literatură" —. îmi 
sounea) și. în sfîrșit. Aurel Că
lin eseu.

încercăm să le conturăm pro
filul, care se reduce la o aser
țiune cu valoare de axiomă: nu 
se mai discută ca în alte 
epoci istorice, sau ca pe alte 
meridiane, despre dreptul la 
muncă, ci despre îndatorirea 
fundamentală de a uza de 
dreptul la muncă. De ase
menea,. în funcție de nrîmor- 
dialitătea care se acordă aces
tei îndatoriri, se conturează, cu 
o remarcabilă pregnanță, și nu
meroase alte trăsături ale omu
lui nou : respectul pentru tra
dițiile înaintate. democratis
mul, responsabilitatea, fermi
tatea politioo-ideologică, capa
citatea de a contracta
tenii durabile și de a 
dărui unor- țeluri nobile.

deasupra tuturor, un patrio
tism fierbinte, neechivoc. Să 
descindem, în căutarea acestor 
repere umane, pe Lotru.

Locul popasului: Voineasa. 
Omul abordat : Mihai Ciubotaru. 
Meseria : dispecer. Cuvintele 
omului : „Acest șantier, spre 
deosebire de altele, verifică oa
menii și caracterele lor într-un 
mod pe care l-aș numi decisiv : 
aici situațiile în care omul se 
află față in față cu el însuși 
prevalează. Locurile de muncă 
sînt răspîndite pe sute de kilo
metri pătrați și, uneori, izolarea 
poate predispune la chiul. Dar 
aici, cu toate acestea, nu se chiu
lește". Faptele oamenilor, pri
vite ca o acoperire a cu
vintelor de mai sus : „în cli
pe grele pentru șantier, am 
avut prilejul să veghez zile 
și nopți de-a rîndul lingă stații 
de radio portative ; undeva, la

primită în cadrulFotografie concursului ziarului nostru „PATRIA ÎN ANII SOCIALISMULUI" 
Fotografie de BARTHA ARPAD

poalele unor 
fusese’repus 
mul spre Mănăileasa ; cei de Ia 
Petrimanu reușiseră să înfrîngă 
izolarea în care-i prăbușise o 
calamitate naturală; helicopte
rul șantierului, după o ateri
zare forțată, regăsise văzduhul, 
grație eforturilor depuse de e- 
chipajul format din maiorul 
Tudor Condruz, căpitanul Tu- 
rea Savu și maistrul militar 
Constantin Cărăvan. Fiecare 
dintre cei implicați în aceste 
acțiuni, repet, se afla față în 
față cu sine însuși".

creste — aflam — 
în funcțiune dru- COLOCVII DESPRE 

RĂSPUNDERILE 
UNEI GENERAȚII

Tot pe Lotru, un alt interlo- Ciunget, unde echipa 
cutor : maistrul miner Ion Ște- ___ __ _ _
fânescu. Locul de muncă : te- lerie forțată. „Pentru noi toți 
meliile afunde ale muntelui ’ * “ ........

----- „.ide echipa pe care 
conduce a străpuns celebi►ra ga-
— ni se confesează maistrul

prie- 
te 
Si

PORTRET IUI PRIlMMRĂ
Gura Văii, în această 

primăvară... îmi întâlnesc 
interlocutorul într-o stație 
de autobuze. Dar întâm
plarea face ca omul meu 
să aibă două cărți de 
muncă în mînă și faptul 
intrigă. Invitat, pătrund 
alături de el în intimita
tea unui T. V. nou nouț, 
încărcat cu lăzi de balast 
și cu probe cubice din 
beton cenușiu. Acolo, căr
țile de muncă din mîna 
tânărului maistru Mihai 
Grigore își dezvăluie tai
na. Aparțineau lăcătuși
lor confecționeri metalici 
Ilie Codreș și Constantin 
Minciună, membri ai Șan
tierului național dl tinere
tului de la Rogojelu, foști 
membri ai șantierului si
milar de aici, din Gura 
Văii, și repliați în Gorj în 
urma reducerii volumului 
de lucrări de la hidrocen
trală. „Au plecat de aici 
peste noapte — mi se 
spune — și trebuia cineva 
să le aranjeze și transfe
rul". „Și apoi trebuia 
cineva să ducă și pro
bele acestea la labo
ratorul de încercări. în

Rogojelu încă nu exis
tă așa ceva și ori de cîte 
ori se ivește ocazia, tot 
pe mine se găsesc să mă 
trimită. Mă pricep la be
toane. Am început aici ea 
șef de schimb Ia fabrica 
automată. Și v-aș ruga să 
nu aruncați mucul țigării 
în balastul din ladă".

Ușor vexat, mă aplec, re
gretând imprudența. Deci, 
omul de lingă mine, la 
numai 23 de ani, înce
puse prin a fi șef de 
schimb la fabrica de be
toane din Gura Văii. Timp 
de trei ani, zi de zi, a ve
gheat la puritatea agre
gatelor și, înainte de a 
mă întreba cîți metri cubi 
din cei 3.35000 turnați în 
baraj au trecut pe sub 
plivirile lui vigilente, aflu 
că în martie trecut a fost

detașat pe Lotru, la Voi- 
neasa, unde tot hidrocen
trală se împlinește, dar 
unde el, nu prin hazard, 
ci în virtutea unei califi
cări mai vechi și a unei 
vocații redescoperite s-a 
antrenat în foraje. „Și a- 
cum, în sfîrșit, lucrez la 
Rogojelu, în Gorj — 
continuă Mihai Grigore —, 
unde tot șantier național 
al tineretului se cheamă 
ca este“. Se transferase a- 
colo din iulie trecut. „A- 
propo — tresare, apoi, o- 
mul tânăr, ras proaspăt, 
pieptănat îngrijit și îm
brăcat cu o eleganță dis
cretă — știi de ce te-am 
rugat să nu arunci țigara 
în ladă ? Barajul, se spu
ne, conține acum 335 000 
mc de beton și, dacă aș 
face un calcul aproxima
tiv, 50 000 mc au trecut 
pe sub privirile mele. Ga
rantez că în acești 50 000 
m.c. de beton nu vei găsi 
nici o impuritate. Și de 
ce să ignorăm regula jo
cului tocmai la această 
ladă ou balast, zdruncina
tă de la Rogojelu pînă 

aici ? La revedere".

„în uriașul proces inovator care domină toate compartimen
tele societății românești, se plămădește omul nou al epocii so
cialiste — omul liber, stăpîn pe soarta sa, pătruns de înalta lui 
menire socială, cu un moral și o conștiință ridicată, animat de 
devotament și spirit de răspundere față de patrie, față de popor. 
Rezultatul cel mai remarcabil al operei de construcție socialista 
este evoluția politică și spirituală a constructorului socialismului 
însuși".

NICOLAE CEAUȘESCU

a devenit din ce în ce mai evi
dent faptul că emanciparea 
umană a omului, recuperarea 
lui și a idealurilor sale pentru 
sine, presupun respectarea și fo
losirea licită și responsabilă a 
legității sociale. în ceea ce pri
vește realitățile din patria noas
tră, putem spune fu cea mai 
deplină satisfacție că întreaga 
politică internă și externă a 
Partidului Comunist Român, 
din rîndurile căruia am cinstea 
să fac parte, și a statului ro
mân, al cărui cetățean sînt, to
talitatea inițiativelor pe . care 
această politică le presupune 
au în vedere acest scop suprem : 
afirmarea plenară a persona
lității umane. Și entuziasmul cu 
care sînt întâmpinate și traduse 
în viață inițiativele ei au o sin
gură explicație : unitatea de in
terese a întregului nostru po
por".

Omul care îmi vorbește face 
parte dintr-o generație care a 
crescut și s-a dezvoltat <n cli
matul constructiv al socialismu
lui. „O înaltă răspundere a- 
pasă astăzi pe umerii fiecărui 
cetățean al țării noastre și, fără 
îndoială, fiecare om al muncii 
este conștient de această răs
pundere" — conchidea Constan
tin Constandache. un mai vîrst- 
nic tovarăș de muncă al lui Ion 
Ștefănescu — și care este pu
ternic animată de bucuria și 
mîndria de a trăi într-o epocă 
a demnității umane, a .realizării 
visurilor celor
Iată 
plin 
tită 
mai 
tim 
Lotru. __ ...._____ _____
dant de brigadă Alexandru Mu- 
șetoiu : „Aici, departe de în
lesnirile curente ale civilizației, 
în înțelesul ei restrîns, nu ui
tăm să ne gîndim la faptul că 
talentul și aptitudinile fiecăruia 
dintre noi își află o dezvoltare 
multilaterală tocmai pentru că 
civilizația noastră socialistă, în 
sensul ei larg, generos, asigură 
în mod deplin descătușarea 
personalității umane. Și ce crite
riu al vitalității generației ti
nere poate fi altul decît pasi
unea el pentru muncă, pentru 
înflorirea creației individuale și 
colective ?!...“

în două etape ale investigației 
noastre, am avut prilejul să 
cunoaștem două eșantioane 
umane — caracterizante pentru 
două categorii de tineri ai zile
lor de astăzi ale țării. întâiul 
eșantion : Vasile Sîrbu, respon
sabilul colectivului de redacție 
al ziarului șantierului național 
al tineretului de la Rogojelu, 
Marin Guriță, comandant al de
tașamentului nr. 3 de la același 
șantier. Ion Pupăzan. coman
dant la nivel de echipă si ingi
nerul Petru Cioca, locțiitor al 
comandantului de șantier pe

platformă. „Dragostea de patrie 
— ne asigură Vasile Sîrbu — în 
cadrul pe care-1 oferă orîn- 
duirea socialistă, derivă cu o 
forță copleșitoare din însăși 
hotărîrea noastră de a edi
fica o civilizație la niveiul 
înalt pe eare-1 presupun cu
ceririle tehnico-științifice ale 
contemporaneității". Știind ce 
se realizează la Rogojelu, îl 
ascultăm în continuare 
inginerul Petru Cioca : „1—
experiența pe care am putut s-o 
acumulez, și mă refer, bineîn
țeles, la experiența rezultată din 
relațiile nemjlocite cu oamenii, 
pot să afirm că prestigiul și au
toritatea de care se bucură 
partidul și rolul său conducător 
în rîndurile tinerilor sînt ade
văruri care, sedimentîndu-se în 
conștiințe, justifică însăși rați
unea de a fi a posesorilor de

pe
,Din

conștiință comunistă : puterea 
de a persevera neabătuți pe 
drumul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Al doilea eșantion (Marius 
Stănescu, Cezar Cojocaru, Oc
tavian Aldea și Nicolae Săvu- 
lescu — toți studenți la I.C.F.), 
se întâlnește cu primul atît în 
aspirații, cît și în modalitățile 
de a și le realiza. Aspirațiile le 
cunoaștem, iar modalitatea de 
a le realiza, printre altele, a fost 
demonstrată în cadrul încărcat 
de tensiune al primăverii tre
cute, pe Insula mare a Brăilei, 
în zilele cînd aceasta era asal
tată de ape. Sau, mai târziu, 
în zilele de efort susținut, pres
tat în cadrul acțiunilor de mun
că patriotică, pe tronsonul de 
cale ferată Banița, în apropiere 
de Subcetate.

TREPTELE
AUTOCUNOAȘTERII

mai înaripate, 
de ce, amintindu-mi-1 în 
efort, în galeria amin- 

mai sus. nu putem porni 
departe fără să amin- 
cuvintele. auzite tot pe 

ale tânărului coman-

A absolvit recent Facultatea 
de agronomie din Craiova un 
tînăr utecist care se numește 
Augustin Chirea. Notez cîteva 
dintre gîndurile care îl animă : 
„Dragostea mea pentru cîm- 
puri, pentru pămînt, am resim
țit-o încă din copilărie. Am cre
zut de cuviință atunci că ni
meni nu poate suporta jignirea 
pămintuluj mai mult decît du
rează viața unui om, că jignirea 
pămîntului poate rămîne o a- 
mintire îndepărtată a oameni
lor.* Acestui țel vreau să-i dedic 
activitatea mea viitoare și de 
el se leagă toate perspectivele 
mele".

Medicul Constantin Boldea, 
specialist chirurg la spitalul din 
Cujmir, mi-a mărturisit că une
ori obișnuiește să mediteze a- 
supra meseriei sale. L-am găsit 
după un drum cu mașina de mai 
multe zeci de kilometri între 
Calafat .și comuna al cărei spi
tal îl conduce. „A trebuit întîi 
să depistăm toate cazurile în 
care erau necesare intervenții 
urgente. încet, încet, i-am obiș
nuit pe oameni să ne caute sin
guri. Așa că faptul că la ultima 
sută de stomacuri operate am 
obținut zero mortalitate nu e 
un miracol". Și continuă liniștit, 
ca și cum ar presimți întrebarea 
pe care vreau să i-o adresez : 
„...Totuși, aceasta nu înseamnă 
că ne putem avînta în inter
venții care depășesc posibilita
tea instrumentarului de care 
dispunem... Dar, deși presu
pune anumite limite^ instru
mentarul nu plafonează și nu a

BĂRBĂȚIE

plafonat pe 
ceva care 
acesta ar __
mediul social în care ne des
fășurăm activitatea. Or, ca
drului social pe care-1 creează 
orînduirea socialistă ii este pro
priu un permament avînt spre 
perfecționare sau spre reciclare, 
cum se spune acum. Pentru 
mine este și mai evident acest 
fapt astăzi, în ajunul sărbătoririi 
semicentenarului partidului".

Și acum un om al epocii 
noastre, un intelectual, despre 
alți intelectuali : „Intelectualul 
— mă asigură profesorul Titus 
Păsculescu, din Dăbuleni —, 
prin natura Iui, trebuie să se 
afle într-un circuit de perma
nentă comunicare. Cel cage se 
izolează, mai ales aici, în me
diul rural, părăsește de Cubicei 
repede locul în care vine „,prin 
repartizare", și nu este vorba 
numai de locul fizic, geografic. 
Prin asemenea abandonări re
petate, omul își poate degrada 
chiar propria sa poziție de in
telectual. în ceea ce mă 'priveș
te — și sînt convins că toți co
legii mei împărtășesc aceeași 
părere — consider că .fiecare, 
de unul singur, nu poaie rea
liza nimic nici pentru eă și nici 
pentru alți oameni. Vreau să 
spun că ceea ce ne unește pe noi, 
intelectualii satelor — în jurul 
sarcinilor înalte pe care ni le-a 
încredințat partidul, societatea 
noastră socialistă — este cu mult 
mai puternic decît ceea ce des
parte disciplinele în care sîntem 
pregătiți și în care activăm. Nu
mai prin eforturile conjugate ale 
tuturor celor chemați să mode
leze profilul spiritual și con
științele oamenilor, rezultatele 
vor fi mai eficiente, mai vîzit» 
bile".

nimeni. Dacă există 
totuși 
putea

plafonează, 
fi numai

Macaragiului Alexandru 
Tomiuc, originar din Cîm- 
pulung-Muscel, i-a murit 
tatăl, acolo, în peisajul 
verde de la poalele Car- 
paților meridionali. Dar 
aici, la Porțile de Fier, 
este nevoie de macaragii 
și omul înțelege mai bine 
decît toți acest lucru și 
dacă se îndură să coboare 
din cabina de sticlă coco
țată la aproape 50 de me
tri deasupra nivelului Du
nării, în dimineața înain
tea căreia o noapte în
treagă pălăvrăgisem des
pre vrute și nevrute, o 
face numai și numai pen
tru a le telegrafia celor de 
acasă. „Nu pot veni a- 
cum. îngropați-1 cum se 
cuvine. O să vă caic la 
începutul lui iunie, cînd 
vom avea un răgaz“. 
Treptat, îmi revin din 
stupoare, părăsesc oficiul 
poștal și ies la șosea, în 
bătaia reconfortantă a u- 
nui soare multiplicat de 
parbrizele autocamioane
lor care se perindă pe sub 
privirile îndurerate, dar 
ferme ale lui Alexandru

Tomiuc. Șantierul în
treg părea un labirint 
de capcane în trau
ma căruia tentația irealu
lui, acum instaurîndu-se 
temeinic în conștiință, gre
va pe oricine cu ipoteca 
ciudată a unei datorii con
tractată cîndva, dincolo de 
planurile imediate ale e-

xistenței diurne. Și refuzul 
lui Alexandru Tomiuc de 
a se lăsa copleșit de a- 
ceastă tentație a irealului, 
aș vrea să-l înțelegeți, era, 
în primul rînd o modali
tate de a-și conserva inte
gritatea aspirațiilor și abia 
în al doilea rînd o expre
sie a integrității acestor 
aspirații. De fapt, o altă 
dorință decît aceea de a 
dormi adine, fără vise și

la adăpost de toate zgo
motele lumii, nu îl mai 
mistuia și nu vedea de ce 
nu s-ar fi așezat pe o pia
tră kilometrică pentru 
a-și readuna în mat
ca lor obișnuită gîn- 
durile atât de răvăși
te. Apoi, și eu aveam 
de dat niște telefoane și 
în situația în care mă 
aflam, după cum prea 
bine vă dați seama, orice 
apel telefonic trebuia gin- 
dit îndelung și cu o re
marcabilă capacitate de a 
uita. Ne-am abandonat, 
astfel, reciproc, sunetelor 
unui metronom mai mult 
decît ambiguu, destrămîn- 
du-se sub povara necon- 
cordanței timpului nostru 
interior cu presiunea unor 
obligații de la îndeplini
rea cărora nu ne mai pu
team sustrage. Intre pofta 
nesățioasă de somn și ten
tația de a consola un băr
bat, el era un om îndure
rat pe neașteptate și eu 
un ziarist descins la Por
țile de Fier pentru a scrie 
un reportaj festiv. Uneori 
se întâmplă și astfel.

ir fi așezat pe 
kilometrică 
readuna în

★
Reperele pentru o definiție 

posibilă a omului nou, al epocii 
socialiste, se încheie a? ci. Și, în 
încheiere, vrem să amintim că 
nu întâmplător opticS noastre 
asupra acestui om now, asupra 
profunzimilor. conștiinței sale, i 
s-a oferit prilejul săr se întâl
nească cu optica unui om care 
a cunoscut suficient de bine o 
lume veche, apusă în ceea ce 
ne privește. „Revengnd în tară 
după o îndelungată absență — 
declara savantul român de re
nume mondial Henri Coandă — 
am văzut lucrări considerabile 
care m-au impresionat profund, 
cu atît mai puternic cu cit 
le-am filtrat prin optica unei 
comparații cu ceea ce am vă
zut în alte colțuri ale lumii și, 
firește, nu în țări minore, ci, 
dimpotrivă, acolo unde tradiția 
susține un larg și recunoscut 
progres.

Socot însă drept cea mai im
portantă realizare, peste tot ceea 
ce s-a făcut Ia noi, mentalitatea 
tineretului român, cu acea ori
entare sănătoasă și cu acel ad
mirabil entuziasm care reflectă 
nu numai temeinice preocupări, 
ci și rezultate de educație, de 
îndrumare, de formare...

E cu adevărat chezășia unui 
viitor ce se înscrie în contururi, 
nelăsînd nici un dubiu asupra 
reușitei poporului român în tot 
ce va încerca, în tot ce va face 
pe drumul unui mare și strălu
cit succes în lume".

MIHAI PREDESCU
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Trincu, Tatiana Bulan, Mihai 
lurcă, Elena Ceaușescu, Mi- 
on Constantinescu, Petre 
lonstantinescu-Iași, Constan
ți Crăciun, Mihai Cruceanu, 
,ajos Csogor, Mihai Dalea, 
’onstantin Doncea, Mihai Flo- 
escu, Filip Geltz, Teohari 
Georgescu, Mihai Gere, Petre 
Irosu, Nicolae Guină, Tudor 
onescu, Athanase Joja, Petre 
<upu, Ofelia Manole, Manea 
lănescu, Ioszef Meliusz, Eca- 
arina Micu, Vasile Mirza, 
tela Moghioroș, Istvan Nagy, 
rheorghe Necula, Vanda Ni- 
olschi, Ion Niculi, Ion Pas, 
Rheorghe Petrescu, Ion Po- 
escu-Puțuri, Sanda Rangheț, 
lena Răceanu, Gheorghe Ră- 
ulescu, Valter Roman, Mi- 
ail Roșianu, Ivanca Rudenco, 
rheorghe Rusu, Constantin 
andu, Pavel Ștefan, Leon 
teinbach. Constantin Tiu- 
iscu, Ana Toma, Ghizela 
ass, Geza Vida, Vasile Vîlcu 

i Barbu Zahar eseu.
Pentru merite deosebite în 

□era de construire a socialis- 
iului, au fost conferite titlul 
e „Erou al Muncii Socialiste" 

medalia de aur „Secera și 
iocanul" și medalia jubiliară 
ț 50-a aniversare a Partidu- 
li Comunist Român", tovară- 
lor : Iosif Banc, Maxim Ber- 
tianu, Alexandru Codarcea, 
lorian Dănălache, Aurel Du- 
,a, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
.ena Livezeanu, Ilie Murgu- 
scu, Miron Nicolescu, Paul 
iculescu-Mizil, Cornel Ones- 
i, Gheorghe Pană, Ștefan Pe
rii, Mihai Suder, Virgil Tro- 
n, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. 
Pentru merite deosebite în 
imeniul științei, artei și cui- 
irii, au fost conferite titlul de 
irou al Muncii Socialiste" 
medalia de aur „Secera și 

ocanul" și medalia jubiliară 
l 50-a aniversare a Partidu- 
i Comunist Român", tovară- 
or : Ana Aslan, Aurel Beleș, 
îmostene Botez, Geo Bogza, 
leorghe Calboreanu, Victor 
itimlu, Dumitru Qhiață, Ho- 
i Hulubei, Iorgu Iordan, Ion 
lea, Eugen Jebeleanu, Mi
ll Joia, Ștefan Milcu, Gri- 
re Moisil, Raluca Ripan și 
iharia Stancu.
Pentru merite deosebite în 
făptuirea politicii partidului 

industrializare socialistă a 
■ii și pentru contribuția deo- 
oită adusă .'1 dezvoltarea u- 
tâților in c...’e lucrează, au 
st conferite titlul de „Erou al 
incit Socialiste" și medalia 

aur „Secera și Ciocanul" 
medalia jubiliară „A 50-a 

iversare a Partidului Comu- 
it Român", tovarășilor : 
leorghe Apostol, șef de ate- 
r la Uzina „1 Mai" Ploiești, 
I Birsan, Arpad Arcadie 
■roș, Cornel Cazan, Ion Ce- 
ean, Ion Cristea, Elisabela 
cu, Ion Dinescu, Constantin 
imitrache, Maria Fintinea- 
, Lazăr Găină, Antonache 
istache, Maria Ionescu, Ni- 
ae Mărculescu, Ion David 
lea, Gheorghe Moraru. Ca- 
l Nagy, Victor Naghy, Ion 
•acșu, Constantin Petre, Mi- 
i Pop, Ionel Răducanu, Du- 
,tru Roșea, Andrei Gheor- 
e Sălăgeanu, Alexandru 
oica, Maria Strimbeanu, Ște- 
n Vasiliu și Iosif Waninger. 
?entru merite deosebite in 
ăptuirea politicii partidului 
dezvoltare a agriculturii 

lialiste și pentru contribuția 
osebită adusă la dezvoltarea 
ităților in care lucrează, au 
»t conferite titlul de „Erou al 
incii Socialiste" și medalia 

aur „Secera și Ciocanul" 
medalia jubiliară „A 50-a 
iversare a Partidului Comu- 
;t Român", tovarășilor : 
nea Barbu, Alecu Crăciun, 
mitru Dinișor. Marcel Do- 
i, Sabn Emurla, Ion Gir- 
ig, Tudor Costicâ Mișcă, 
ieric Molnar, Danil Roth, 
tu Șocariceanu și Szanda 
.tal Vincze.
’entru contribuția deosebi- 
adusă la întărirea forțelor 

nate și apărarea orînduirii 
:iale și de stat, au fost con- 
ite titlul de „Erou al Muncii 
lialiste" și medalia de aur 
icera și Ciocanul" și meda- 
jubiliară „A 50-a aniversa- 
a Partidului Comunist Ro- 
in“, tovarășilor : general de 
natâ în rezervă. Constantin 
siliu Rășcanu, general de 
nată, Ion Tutoveanu, gene- 
colonel in rezervă, Nicolae 
Cambrea, general colonel 
rezervă Dumitru Dămă- 
mu, general colonel Sterian 
■că, general locotenent Nico- 

Doicaru, general locote- 
it Vasile Șlicaru, general 
otenent Pamfii Tatu, vice- 
iral Grigore Marteș, gene- 

maior Ion Bolintineanu, 
onel în rezervă Tănase I. 
ram, colonel în rezervă Ga
lă Birtaș, colonel în rezer- 
Constantin Cîmpeanu. co- 

.el in rezervă Marin S. 
nstantinescu.

★

n continuarea solemnității 
fost înmînate alte înalte 

tincții acordate cu prilejul 
iversării a 50 de ani de la 
istituirea Partidului Comu- 
;t Român.
’entru activitate îndelun- 
;ă în mișcarea muneitoreas- 
și merite deosebite în con

struirea socialismului, au fost 
conferite ordinul „Steaua Re
publicii Socialiste România" 
clasa I și medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român, tovară
șilor : Simion Bughici, Ion 
Cristescu, Petrea C. Isăcescu, 
C’orneliu Mănescu, Andrei S- 
Roman, și Janos Vincze.

Ordinul „23 August" clasa I 
și medalia jubiliară „A 50-a 
aniversare a Partidului Co
munist Român", tovarășilor : 
Gheorghe V. Florescu, Ion 
Geică, Pompiliu Macovei, E- 
meric Stoffel și Radu Vochin.

Ordinul „Tudor Vladimires- 
cu“ clasa I și medalia jubilia
ră „A 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român" tova
rășilor : George Calimachi, 
Victor Dușa, Alexandru Scar- 
lat, Petre Năstăsescu, Gheor
ghe I. Florescu, Stelian Nițu- 
les’cu și Gheorghe Vlădescu- 
Răcoasa.

Ordinul „Apărarea patriei" 
clasa I și medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român" tovară
șilor : Dumitru Coliu, Gheor
ghe Gaston Marin și Vasile 
Vaida.

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a 
Il-a și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român" tovarăși
lor : Nicolae Aldea, Stan Ar- 
sene, Edgar Balogh, Nicolae 
N. Boța, Ion M. Brutus, Tu
dor Bugnariu, Ion Căciuleanu, 
Nicolae Constantinescu, Octa
vian Costăchel, Ilie C. David, 
Janos Demeter, Ipolit G. De- 
revici, Petruța M. Dumitres
cu, Gheorghe F. Gaboș, Toma 
N. Ivanici, Grigore I. Ivasche- 
vici, loan Jeremiaș, Ion Las- 
căr, Dumitru Leonte, Nicolae 
Matei, Nicolae Marian, Ion 
Mețiu, Florea A. Naum, loan 
Popet. Ecaterina Preoteasa, 
Eugenia Rădăceanu, Traian N. 
Rădulescu, Gheorghe Stroia, 
Ovidiu Sandru, Dumitru T. 
Ș-îrban, Albert I. Vajna și 
Marcu Witzman.

Ordinul „23 August" clasa 
a Il-a și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român" tovarăși
lor : Virgil Balaure, Petre 
Bărbuneanu, Nicolae Comna- 
cu, Ștefan Ducu, Emanoil Flo
rescu, Beate B. Fredanov, 
Gheorghe A. Georgescu, 
Gheorghe M. Georgescu, Moi
se L. Held, Victor Ionescu, 
Dumitru Ivanovici, Gheorghe 
Jianu, Mihai Levente. Anton 
Manea, Roman Moldovan, Di- 
mitrie Niță. Ieremia Pardău,; 
Ilie Trandafirescu. Alexandru* 
V. Tudor și Ladislau Vass.

Ordinul „Tudor Vladimires- 
cu" clasa a Il-a și medalia ju
biliară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român" 
tovarășilor : Panaite C. Bogă- 
toiu, Mihail Boico, Pavel Gh.. 
Bojan, Ecaterina Bcrilă, Sofia 
S. Brănișteanu, Avram Bu- 
naciu, Iacob Bulan, Liuba Chi- 
sinevsehi, Titus Cristureanu. 
Nicolae Cioroiu, Iuliu Chesler, 
Ludovic F. Csupor, Ștefan 
Dan, Sabina M. Eșanu, Sobla 
Idase H. Felix, Elvira Gaisin- 
schi, Petre F. Ganea, Mihai 
Gavriliuc, Adalbert I. Gilbert, 
Blazius Guban, Traian C. Hu- 
lubescu, Florea Ispas, Ianoș 
Kessler, Pius L. Covacs, Nesia 
Lupu, Anca Magheru, Badea 
A. Marinescu, Ilca Melinescu. 
Nicolae S. Militaru, Vasile Mo
doran, Leon Naș, Andrei I. 
Neagu, Stere Nichifor, Alexan
dru Nicolschi, Mihail Novicov, 
Hristache Osman, Gheorghe 
Pintilie. Ion Gn. Schmidt. 
Matei E. Socor, Aurel Stancu, 
Miron I. Șerban, Emanoil C. 
Țiulescu, Gheorghe Velcescu, 
Ion Vidrașcu, Aurel Vijoli și 
Ilie Zaharia.

Ordinul „Apărarea patriei" 
clasa a Il-a și medalia jubilia
ră „A 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român" tova
rășilor : Riven Avram, loan 
Gluvacov, Vasile Malinschi, 
Anton Moisescu, Dumitru Si- 
mulescu. Mircea Solomon.

Ordinul „Pentru servicii 
deosebite aduse in apărarea o- 
rinduirii sociale și de stat" 
clasa a Il-a si a medaliei ju
biliare „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", 
tovarășului Ion A. Moraru.

Ordinul muncii clasa a Il-a 
și medalia jubiliară „A 50-a 
aniversare a Partidului Comu
nist Român", tovarășilor : 
Sima Agiu, Ilie Alexe, Iosif A. 
Bucur, loan Ciup, Ion Gh. 
Gheorghe, Dezideriu Lindner, 
Ion Miclescu. Ion Stoica și 
Eugen Szikszay.

Ordinul „Meritul științific" 
clasa a Il-a și medalia jubilia
ră „A 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român" tova
rășului : Gheorghe C. Matei.

Pentru merite deosebite în 
opera de construire a socia
lismului, au fost conferite ordi
nul „Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I și me
dalia jubiliară „A 50-a aniver
sare a Partidului Comunist 
Român" tovarășilor : loan Ilie 
Avram, Ion Iliescu, Vasile Pa- 
tilineț, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu și Ion Stănescu.

Ordinul „23 August" clasa I 
și medalia jubiliară „A 50-a 
aniversare a Partidului Comu
nist Român" tovarășilor : Pe
tre Blajovici, Ion Dumitrescu,

Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu, Ion Potoceanu și 
Gheorghe Trică.

„Ordinul Muncii" clasa I și 
medalia jubiliară „A 50-a ani
versare a Partidului Comunist 
Român", tovarășilor: Constan
tin Dăscălescu, Catargi H. 
Henri, Constantinescu Ghera- 
sim, Matei Ghigiu, Han M. 
Oscar; Lupu A. Marin, Marin 
St. Mitu și Marin Vasile.

Ordinul „Meritul științific" 
clasa I și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român" tovarășilor: 
Octav Doicescu, Alexandru 
Domșa, Grigore Ionescu.

Ordinul „Meritul Cultural" 
clasa I și medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român", tovară
șilor : Szabo Gy. M. Bela, Emil 
Bota, Nicolae Brancomir, Bo
ris Caragea, Șerban Ciocules- 
cu, Liviu Ciulei, Dina Cocea, 
Colonel Stelian S. Dinu, G-ral- 
maior Dumitru I. Eremia, Oc
tav Enigărescu, Paul Everac, 
Arta Florescu, Jean Georges
cu, Mihnea Gheorghiu, Sandor 
Kacso, Gyorgy Kovacs, Lia S. 
Popa (Irinel Liciu), Horia Lo- 
vinescu, Ion I. Musceleanu, 
Amza A. Pelea, Irina Șirianu 
Răchițeanu, Eugenia Popovici, 
R. Schweitzer Cumpăna, Lu
dovic I. Szabo, Cicerone Teo- 
dorescu și Ion I. Vlasiu.

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa Il-a 
și medalia jubiliară „A 50-a 
aniversare a Partidului Comu
nist Român", tovarășilor : Va
sile Alexandrescu (Sică), Ne- 
culai I. Agachi, Bujor Almă- 
șan, Corneliu G. Baba, Alexan
dru Bălăci, Aurel Baranga, 
Eugen Barbu, Constantin Bă- 
bălău, Radu Beligan, Ștefan 
Boboș, Emil Bobu, Victor Bo- 
lojan, Cornel Burtică, Elie Ca- 
rafoli, Alexandru Ciucurencu, 
Gheorghe Cioară, Ion I. Cîrcei, 
Miu Dobrescu, Duca Aurel, 
Florea B. Dumitrescu, Miltiade 
Filipescu, Zoltan Franyo, 
Gheorghiu Mihai (Miluță), Ma
ria Groza, Ion I. Irimescu, Ki- 
raly Carol, Cezar A. Lăzăres- 
cu, Mihai N. Marinescu, 
Gheorghe Mihoc, Alexandru 
Al. Philippide, Marin Preda, 
Vasile Potop, Nicolae A. Pău- 
iiescu, Grigore Răduică, Ilie 
Rădulescu, Ion Savu, Mihai 
Telescu, Virgil Teodorescu, 
Dumitru Tudosie, Șerban Ți- 
țeica, Nicolae Vereș și Richard 
Winter.

Ordinul „23 August" clasa a 
Il-a și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român" tovarășilor: 

5 Dumitru Balalia, Nicolae Bă- 
descu, Gheorghe Blaj, Aura 
Buzescu, Virgil Cazacu, Virgil 
Gr. Coatu, Gheorghe Cocoș, 
Ion I. Crăciun, Dumitru Du
mitru, loan Florescu, Mendel 
Haimovici, George D. Ivașcu, 
Vaier Gabrian, Teodor Mari
nescu, Aldea Militaru, Gheor
ghe Oprea, Andrei Păcuraru, 
Ion Pățan, Gheorghe Pop, 
Tiberiu Popovici, Gheorghe 
Roșu, Constantin Scarlat și ge- 
neral-maior Constantin S. 
Stoica.

Ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa a Il-a și medalia 
jubiliară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român" 
tovarășilor :. Nicolae Bozdog, 
Ion Cosma, Ion A. Croitoru, ge- 
neral-locotenent loan Dincă, 
general-colonel Ion Gheorghe, 
Traian Ionașcu, Mircea Mali- 
ța, Mihai E. Neculcea, Gheor
ghe Paloș, Gheorghe F. Petres
cu, Vasile Pungan, Constantin 
Savu, Bujor M. Sion, Ludovic 
Takacs, Nicolae Teodorescu. 
Ion Ursu și Vasile Vlad.

Ordinul „Apărarea patriei" 
clasa a Il-a și medalia jubi
liară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român" 
tovarășilor : Ionel Gal, Nicolae 
State.

„Ordinul Muncii" clasa a 
Il-a și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român", tovarăși
lor : Gheorghe A. Barbu, 
Iosif I. Beltechi, Dumitru 
D. Buznea, Ilie Cîșu, Gheor
ghe N. Constantinescu, Radu 
St. Constantinescu, Dan Cris
tescu, Vasile M. Daju, Ludo
vic David, Ion C. Davidoiu, 
Petre Dănică, Marin S. Dră
gan, Marin Enache, Eduard 
Eisenburger, Anghel A. Enă- 
ceanu, Ludovic M. Fazekaș, 
Gheorghe I. Florea, Ștefan I. 
Florea, Suzana Gâdea, Dinu 
Gheorghiu, Gheorghe Ghinea, 
George I. Homoștean, Nicolae 
Iani, Ion St. Ion, Lajos D. 
Letay, Maieu Horia, Nicolae 
Mihai, Gheorghe Munteanu, 
Gheorghe Popa, Emeric Sza
bo, Florian D. Tănăsescu, 
Costache Trotuș și Nicolae N. 
VeM.

Ordinul „Meritul Științific" 
clasa a Il-a și medalia jubi
liară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român" 
tovarășilor : Bucur M. Ionel, 
Liviu Constantinescu, Con
stantin C. Corduneanu, Ion C. 
Coteanu. Ascanio Damian, 
Dumitru I. Ivănescu, CJheor- 
ghe Manea, Victor Mercea. 
Vasile Nițu, Simion Oeriu și 
Eugen Pora.

Ordinul „Meritul Cultural" 
clasa a Il-a și medalia jubi
liară „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român" 
tovarășilor : loan Dodu Bălan, 

Zoe Dumitrescu Bușulenga și 
Dumitru Radu Popescu.

Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa a 
IlI-a și medalia jubiliară „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român" tovarăși
lor : Dumitru Bejan, Andrei 
Cervencovici, Ion Brăduț Co- 
valiu, Adalbert I. Crișan, E- 
milian Dobrescu, Traian Du- 
daș, Alexandru I. Ionescu, 
Florian I. Iorgulescu, Traian 
Ispas, Ioachim Moga, Barbu 
Popescu, Ion Romanu, Ion 
Sîrbu, Gheorghe Tănase, An
drei Vela și Vasile Voloșe- 
niuc.

Ordinul „23 August" clasa 
a IlI-a și medalia jubiliară 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român" tovară
șilor : Teodor M. Coman, Dan 
Enăchescu, Octavian Groza, 
Constantin Mitea, Constantin 
Stătescu și Laurean Tulai.

Ordinul „Tudor Vladimires- 
cu" clasa a IlI-a și medalia 
jubiliară „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Ro
mân" tovarășilor : Trandafir 
Cocîrlă, Dan Marțian, Simion 
Dobrovici, Constantin Flitan, 
Ignat Nestor, Ion Rușinaru, 
Nicolae Tăbîrcă și Teodor Va- 

înaltele distincții au fost în
mînate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România.

Luînd cuvîntul în numele 
celor distinși, tovarășul Mihai 
Cruceanu, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, a spus : în numele 
meu, în numele unor vechi 
luptători, al acelora care au 
pus acum cincizeci de ani ba
zele puternicului Partid Co
munist Român, mulțumesc 
din inimă partidului, secreta
rului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
bucuria sufletească pe care o 
trăim acordîndu-se trecutului 
nostru în partid această înal
tă prețuire.

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

Gîndul nostru se îndreaptă, t 
de asemenea, spre drumul lu
minos pe care pășesc masele 
populare, conduse de partidul 
nostru, drum pe care mergem 
noi cu toții. Dorim să contri
buim cu mijloacele noastre la 
lupta condusă de partid, atita 
timp cît inimile noastre vor 
bate și vom fi întotdeauna 
alături de masele populare, 
sub conducerea partidului

puține 
ceea ce 
solemn

nostru.
Maistrul Hristache Antona

che de la Uzinele „23 August" 
din București a spus : Consi
der că cinstea ce mi s-a făcut, 
reprezintă nu numai o a- 
preciere a muncii mele 
ci și a harnicului colectiv ai 
uzinelor „23 August", colectiv 
cu vechi tradiții revoluțio
nare, care a participat activ 
la luptele sociale conduse de 
partid pentru înfrîngerea fas
cismului, pentru cucerirea pu
terii și făurirea orînduirii so
cialiste.

însuflețiți de o profunda re
cunoștință față de partid, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii din uzina noastră, în 
frunte cu comuniștii, se pre
zintă la măreața sărbătoare a 
întregului nostru popor — a- 
niversarea a 50 de ani de la , 
crearea Partidului Comunist 
Român — cu realizări deose
bite în îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
asumate în întîmpinarea a- 
cestui măreț eveniment.

Cuvintele sînt prea 
pentru a exprima 
simt. Acest moment 
va constitui pentru mine un 
puternic imbold de a folosi 
toată energia, priceperea și 
pasiunea mea pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
care revin uzinei noastre în 
vederea modernizării produc
ției. ridicării continue a cali
tății produselor pe care le fa
bricăm, a performanțelor lor 
tehnico-economice, cu atit 
mai mult cu cît uzinei noastre 
îi revin îndatoriri importante 
în dezvoltarea economiei na
ționale. Asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu voi precupeți nici un 
efort pentru ca împreună cu 
tovarășii mei de muncă să a- 
ducem o contribuție tot mai 
mare la înfăptuirea politicii 
partidului, a mărețelor obiec
tive ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

La jubileul de 50 de ani al 
Partidului Comunist Român 
— a spus tovarășul Constan
tin Dăscălescu, prim-secretar 
al Comitetului județean-Ga- 
lați al P.C.R. — oamenii mun
cii din județul Galați se an
gajează că vor depune toate 
eforturile pentru 
zarea tuturor 
partidului nostru, 
tele aprobate 

materia ti- 
hotărîrilor 
Documen- 

de ultima

Plenară a Comitetului Cen
tral care reflectă consistența 
grandiosului program de ridi
care a României socialiste pe 
noi culmi ale civilizației, vor 
fi pe larg dezbătute în orga
nizațiile noastre de partid și 
se va face totul pentru tra
ducerea lor în viață.

Cu adîncul sentiment de 
stimă și profund respect ce 
le port conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, con
ducător încercat și stimat de 
întregul nostru partid și po
por, permiteți-mi, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să mulțu
mesc pentru înalta distincție 
acordată, să încredințez con
ducerea de partid și de stat 
că oamenii muncii de la Du
năre vor fi în primele rînduri 
ale marii bătălii pentru dez
voltarea multilaterală a pa
triei, pentru înfăptuirea in 
mod exemplar a prevederilor 
acestui cincinal.

Mulțumind pentru distinc
ția acordată, prof. univ. La
jos Csogor, din Tg. Mureș, vi
cepreședinte al Academiei de 
științe medicale, a spus : Sînt 
convins că înalta distincție ce 
mi-a fost conferită vizează 
nu numai persoana mea, ci pe 
toți intelectualii care prin 
munca lor educativă și știin
țifică, sub îndrumarea parti
dului, slujesc sănătatea po
porului.

Privesc cu mindrie și satis
facție calea pe care am 
parcurs-o în acești cincizeci 
de ani. Atît în zilele însorite 
cît și în cele ale încercărilor 
grele, m-am simțit întotdea
una profund legat de cauza 
partidului, simțind perma
nent ajutorul neprecupețit al 
tovarășilor mei. Mă bucură 
nespus de mult că la această 
muncă uriașă cot la cot cu 
poporul român au luat parte 
și naționalitățile conlocui
toare. care privesc România 
socialistă ca patria lor co
mună.

Toți intelectualii maghiari 
onorați astăzi cu înalte dis
tincții dorim să închinăm și 
pe viitor întreaga noastră 
energie poporului și partidu
lui.

Floarea Barbu, președinta 
Cooperativei agricole de pro
ducție din satul Cemetu, ju
dețul Teleorman, a arătat că 
înalta distincție pe care a 
primit-o o datorează în cea 
mai mare parte oamenilor în 
mijlocul cărora muncește, 
cooperatorilor din satul Cer- 
netu din județul Teleorman. 
Unitatea noastră — a spus’ 
vorbitoarea — nu este una 
dintre cele mai mari din ju
deț, dar se numără printre 
cele bogate. An de an noi 
am obținut producții tot 
mai mari, astfel îneît am reali
zat în ultima perioadă recolte 
constante și aproape duble 
față de primul an al coopera
tivizării, la toate culturile. In 
acest fel, avem astăzi posibili
tăți mai mari de a ridica ni
velul de trai al cooperatorilor 
și de a vinde statului mai 
multe produse agricole vege
tale și animale

Distincția ce mi-a fost în- 
mînată cinstește, deopotrivă, 
munca neobosită a organiza
ției de partid, care în 1962 m-a 
primit în rîndurile sale, în rîn- 
durile comuniștilor, care sînt 
sufletul întregii activități din 
cooperativă. Văd în această 
distincție, totodată, prețuirea 
pe care partidul și statul nos
tru o dau femeilor din țara 
noastră. Evenimentele pe care 
le trăim în aceste zile, pro
gramul elaborat de partid, mă 
însuflețesc pe mine, ca și pe 
toți oamenii muncii, să depun 
eforturi sporite pentru ca uni

tatea agricolă în care lucrez 
să obțină succese tot mai mari, 
să aducă o contribuție și mai 
însemnată la întărirea na
țiunii noastre socialiste.

în continuare a luat cuvîn
tul tovarășul Anton Breiten- 
hofer, vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, re- 
dactor-șef al ziarului Neuer 
Weg, care a spus : în a- 
ceste momente solemne și 
de mare importanță în viața 
partidului și a poporului 
nostru, vă rog să-mi permiteți 
să mulțumesc din toată inima 
partidului, Consiliului de stat, 
dumneavoastră personal, tova
rășe Ceaușescu, pentru înalte
le distincții acordate cu pri
lejul gloriosului semicentenar 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Noi, cei decorați, vedem în 
această cinstire o înaltă a- 
preciere a muncii depuse în 
interesul socialismului în pa
tria noastră, precum vedem și 
faptul că toți fiii acestei țări 
se bucură de întreaga consi
derație, indiferent de națio
nalitatea căreia aparțin.

înalta cinstire ce ni se face 
la sărbătorirea semicentena
rului partidului este un puter
nic imbold în munca și acti
vitatea pe care o vom depune 
și în viitor în slujba poporu
lui și a patriei noastre socia
liste comune.

In numele oamenilor de ști
ință distinși cu înalte ordine 
și medalia jubiliară a vorbit 
acad. Grigore Moisil.

Oamenii de știință din Re
publica Socialistă România — 
a spus el — se mîndresc cu 
faptul că în fruntea celor care 
astăzi, cu ocazia semicentena
rului înființării Partidului Co
munist Român au primit înab- 
te distincții, se află secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Suflet nou e insuflat vieții 
în republica noastră. Demo
crația socialistă este o vie 
realitate. Conducerea econo
miei îmbracă forme științifi
ce. Societatea progresează în 
ritm rapid în toate planurile. 
Iată ceea ce face>— într-o 
succintă enunțare — ca înalta 
distincție acordată' tovarășului 
președinte al Consiliului de 
Stat să constituie nu numai 
un simbol al legăturilor trai
nice între întregul popor ro
mân și Partidul. Comunist Ro
mân, ci și o înaltă apreciere 
a activității și a muncii tova
rășului Ceaușescu, pe care cu 
toții o simțim, care pe toți 
ne influențează. Oamenii de 
știință din Republica So
cialistă România — a spus 
vorbitorul — sînt conștienți că 
— din momentul în care Parti
dul Comunist Român a luat în 
mîinile sale conducerea po- 
poporului nostru —, activita
tea lor, rezultatele acestei ac
tivități servesc nobilei cauze 
a înfloririi continue a patriei.

Acum douăzeci și mai bine 
de ani, disciplinele științifice 
din țara noastră, evoluau 
inegal. Mă număr printre a- 
ceia care lucrau într-un do
meniu bine dezvoltat — ma
tematica. Dar cu toate aces
tea progresele înregistrate de 
matematică în ultimele două 
decenii și jumătate au fost 
atît de mari cum nici unul 
dintre noi n-am fi îndrăznit 
să sperăm. S-a născut în a- 
cest răstimp și cea mai nouă 
disciplină științifică din țara 
noastră — informatica, această 
tînără fiică a matematicilor, 
care constituie un mijloc din
tre cele mai eficiente de con
ducere a economiei naționale.

Oamenii de știință din țara 

noastră, sînt mîndri că mun
ca lor este apreciată de Parti
dul Comunist Român, de gu
vernul Republicii Socialiste 
România și amplu valorifi
cată.

In cuvîntul său, generalul 
de armată în rezervă, Con
stantin Vasiliu Rășcanu, a 
spus :

Momentul de față este cu 
atît mai emoționant și cople
șitor pentru noi, cu cît el 
coincide cu sărbătorirea măre
țului jubileu al Partidului Co
munist Român. Am simțit în
crederea și dragostea partidu
lui pe baricadele insurecției și 
în tranșeele frontului anti
hitlerist, am simțit îndemnul 
său mobilizator de-a lungul 
procesului revoluționar de 
făurire a armatei noastre 
populare, îi simțim zi de zi 
grija și căldura astăzi cînd ne 
aflăm în rezervă.

Faptul că în preajma glo
riosului semicentenar al Parti
dului Comunist Român, unui 
număr de generali activi și 
în rezervă, li se acordă înalte 
distincții este — fără îndoială 
— o dovadă grăitoare și im
presionantă a prețuirii deose
bite pe care partidul o acordă 
vitejiei și abnegației cu care 
armata română a participat, 
alături de întregul popor, la 
înfăptuirea insurecției armate, 
a jertfelor de singe pe care 
ea le-a adus, umăr la umăr 
cu armata sovietică, pentru 
eliberarea întregului teritoriu 
al patriei, a Ungariei și Ce
hoslovaciei, pentru înfrîngerea 
definitivă a Germaniei na
ziste ; o dovadă a prețui
rii, consecvenței și fermi
tății cu care armata noas
tră populară slujește cauza po
porului, . a independenței și 
suveranității sale, apără și 
înfăptuiește politica partidu
lui.

Gîndurile noastre se în
dreaptă către Partidul Comu
nist Român, cu care noi, în
treaga armată, toată suflarea 
românească, ne-am unit pe 
veci destinele, . spre gloria 
României socialiste. îngădui
ți-mi să exprim devotamentul 
nețărmurit, dragostea și recu
noștința noastră față de partid, 
față de secretarul său general 
și comandant suprem al for
țelor armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit, 
al întregii națiuni.

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

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

„Dați-mi voie ca, în nume
le Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de 
Stat și al guvernului Republi
cii Socialiste România să a- 
dresez cele mai calde felici
tări tuturor acelora care astăzi 
au fost distinși cu titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste" și 
cu ordine ale Republicii So
cialiste România ; doresc, tot
odată, să felicit pe toți cei 
care, în aceste zile, vor fi de
corați cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Faptul că, cu prilejul a- 
cestui jubileu istoric al parti
dului nostru, s-au acordat un 
număr mare de distincții unor 
vechi veterani ai mișcării re
voluționare și ai partidului 
nostru comunist, ai mișcării 
antifasciste și patriotice, unor 
vechi veterani ai armatei 
noastre precum și unui în
semnat număr de muncitori și 
țărani, oameni de știință și 
cultură, activiști de partid, 
care în acești ani au desfășu
rat o muncă intensă în toate 
domeniile de activitate, consti

tuie o expresie a Înaltei pre
țuiri pe care Comitetul nostru 
Central o dă tuturor acelora 
care au servit cu devotament 
partidul, au servit poporul, 
și-au făcut din plin datoria 
față de cauza eliberării națio
nale și sociale a poporului ro
mân. Aceasta este, totodată, o 
expresie a prețuirii activității 
depuse de activul nostru de 
partid în edificarea societății 
socialiste, în îndeplinirea pro
gramului de dezvoltare și în
florire a patriei, o apreciere 
dată tuturor muncitorilor, ță
ranilor, oamenilor de știință 
și cultură pentru activitatea 
pe care o desfășoară spțe a 
da viață hotărîrilor partidului 
și guvernului.

Putem spune că înmănun- 
cherea în această sală — și în 
alte locuri unde se înminează 
asemenea înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România 
— a veteranilor cu oamenii 
tineri de astăzi constituie un 
simbol al vieții și tinereții 
veșnice a partidului nostru 
comunist. (Vii aplauze).

Doresc să exprim convin
gerea conducerii noastre de 
partid și a mea personal că 
toți cei care au fost și vor fi 
distinși în aceste zile cu ordi
ne și medalii ale Republicii 
Socialiste România vor vedea 
in aceasta atit o expresie a 
prețuirii pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă 
muncii pe care au desfășura
t-o pînă acum, cît și un 
simbol al încrederii că, și în 
viitor, fiecare la locul său de 
muncă, va acționa cu și mai 
multă hotărîre pentru a tran
spune in viață politica parti
dului. Cred că aceasta va con
stitui pentru toți un puternic 
imbold — inclusiv pentru ve
terani și pentru cei care as
tăzi nu mai desfășoară o 
muncă activă, dar care totuși, 
prin prezența lor și in felul 
in care propagă cuvîntul 
partidului, iși aduc în conti
nuare contribuția la înfăptu
irea politicii de construcție a 
noii orinduiri in patria noas
tră.

Doresc să vă urez tuturor 
multă sănătate $i multă feri
cire !“.

La sfîrșitul solemnității, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut în
delung cu cei decorați.

Desfășurată într-o atmosfe
ră sărbătorească, solemnitatea 
înmînării înaltelor distincții a 
constituit o puternică mani
festare de dragoste și atașa
ment pentru Partidul Comunist 
Român, pentru conducerea sa, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o expresie vie a ho- 
tărîrii de a ridica pe noi culmi 
opera de construire a socialis
mului in patria noastră.

★
Prin decrete ale Consiliului 

de Stat s-au conferit, cu prile
jul celei de-a 50-a aniversări 
a _ Partidului Comunist Ro
mân, 195 000 medalii jubiliare 
„A 50-a aniversare a Partidu
lui Comunist Român", precum 
și 6 800 ordine și 3 300 medalii 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia unor veterani ai miș
cării muncitorești, activiști ai 
organizațiilor de partid și ob
ștești, lucrători din domeniul 
economiei, științei și culturii 
din întreaga țară.

în cursul după-amiezii de 
joi, tovarășii Emil Bodnaraș 
și Manea Mănescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
au înmînat, în cadrul unor so
lemnități, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un mare număr de 
ordine și medalii.
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SOLEMNITATEA ÎNĂLȚĂRII IN GRAD
/

A UNOR GENERALI Șl OFIȚERI SUPERIORI

în cursul după-amiezii de 
joi, la ^Palatul Consiliului de 
Stat, a avut loc solemnitatea 
înaintării în grad a unor ge
nerali și acordării gradului 
de generăl-maior și contraami
ral unor colonei și căpitani 
de rangul I din Ministerul 
Forțelor Armate, Consiliul 
Securității Statului și Ministe
rul Afacerilor Interne, pre
cum și a unor generali și 
colonei în rezerva.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul, Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădules
cu, Virgil Trofin, Uie Verdeț, 
Vasile Patilineț, Cornel Ones- 
cu, ministrul afacerilor in
terne.

Secretarul Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu. a 
dat citire decretelor Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România prin care:

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

Se înaintează la gradul de 
general-colonel următorii ge- 
nerali-locotenenți : “ “
man, Vasile Ionel.

Se înaintează la 
general-locotenent 
maior Popescu Ion

Se acordă gradul de gene- 
ral-maior următorilor colo
nei : Eugen Iosub Bantea, 
Grigore Baștan, Constantin P. 
Bogdan, Liviu Traian Ciuban- 
can, Gheorghe Costăchescu, 
Vasile Dănău, Stelian Dumi
tru Dinu, Virgil Virgil Do- 
brin, Vasile C. Dragomir, 
Constantin Alexandru Indrei, 
Dumitru ’ Atanasie Pănescu, 
Stelian I. Popescu, Dumitru 
Nicolae Puiu, Emil St. Ștefă- 
nescu, Gheorghe Teodorescu, 
Gheorghe Dumitru Uzuru, 
Maximilian Varody, Constan
tin A. Zgavirdici, Gheorghe 
Bolinu, Elemer Erdely, Dumi
tru Gherguț, Eugen Luchian, 
Ion Moraru, Romeo Popescu, 
Dumitru Radu, Iulian Vlad, 
Ionel Gal, Ion Ion eseu. Ion 
Olaru, Gheorghe Pole. Dumi
tru Șerban, Gheorghe 
leanu.

Se acordă gradul de 
traamiral următorilor 
tani de rangul I : Marcel Va
sile, Titus Diaiconescu, Ilie C. 
Ștefan, Constantin C. To
rn eseu.

Se înaintează la gradul de 
general-colonel următorii ge
neral i-locotenenți în rezervă : 
Gheorghe Gheorghiu, Alexan
dru Paraschiv.

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

Se înaintează la gradul 
viceamiral contraamiralul 
rezervă Florea Diaconu.

Se acordă gradul de gene- 
ral-maior următorilor colonei 
în rezervă : Romulus Aldea, 
Vasile Andreescu, Aureliu 
Balaban, Ștefan Dăncuș, Ilie 
Dinuț, Aurel Dobrescu, loan 
Dumitrescu, Gheorghe Evules- 
cu, Teodor Grigoriu, Constan
tin Ionescu, loan Ionescu, 
M?.rin Ionescu, Andrei Micles-

Ion Co-

gradul de 
generalul- 
Ion.

Titi-

con- 
căpi-

de 
în

fwnema
FACEREA LUMII : rulează la 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,30).

PE COMETĂ : rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45).

PROGRAM DE FIME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rujează la Central (orelp 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20,15).

ZESTREA DOMNITEI RALU : 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45), Grivița (o- 
rele 9; 11,15: 13,30; 16: 18,15: 20,30), 
Melodia (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 
18.30; 20,45).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Dada (orele. «—19,15 în conti
nuare), Munca (orele 15; 19).

DOMICILIUL CONJUGAL ; ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11.45; 
14: 16.30: 18.45: 21)

HAIDUCII LUI SAPTECAI : ru
lează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30: 15,45: 18: 20,15).

HAIDUCII LUI SAPTECAI; 
ZESTREA DOMNITEI RALU: ru-

Manifestări consacrate
SEMICENTENARUL UI

A VI-A EXPOZIȚIE 
REPUBLICANA A 
AMATORILOR

PANORAMIC CLUJEAN

Ca- 
joi

AGENDĂ

cu, loan Pironcof, Constantin 
Radulescu, Ion Rădulescu, 
Alexandru Teodorescu, Gavri- 
lă Birtaș, Robert Petru Bodor, 
Constantin Cîmpeanu, Aurel 
Corin, Vasile Dinescu, Isidor 
Holinger, Gheorghe A. Iștoc, 
Vasile Kiss, Neculai Panâites- 
cu, Martin Schnelbach, loan 
Stănescu, Nicolae N. Stoica, 
Mauriciu Strul, 
riu, Hristache 
Iordache Andrei, 
vram, Marin Constantinescu, 
Vasile Lixandru, Lazăr Mun- 
teanu, Costică Nicoara, Nicolae 
Rădoiu, loan Sotirescu, Con
stantin Tirna.ru.

în numele celor înaintați în 
grad, a luat cuvîntul genera- 
lul-colonel Ion Coman, care a 
spus : Vă rog să-mi permiteți 
ca, în numele generalilor ac
tivi și în rezervă înaintați în 
grad și al ofițerilor cărora as
tăzi li se acordă gradul de ge
neral, să dau glas profundelor 
sentimente de dragoste, recu
noștință și devotament pe 
care le nutrim față de con
ducerea de partid și de stat, 
față de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, con
ducător iubit și stimat de în
tregul popor, și să adresez 
cele mai vii mulțumiri pentru 
deosebita onoare ce ni se face, 
■pentru mărea încredere ce ni 
se acordă.

Sîntem 
emoționați 
solemn, cu 

inima

Ismail Todi- 
M. Zambeti,

Tana.se A-

fericiți și adînc 
că acest moment 
puternice rezonan- 

și conștiințațe în 
noastră, coincide cu semicen
tenarul Partidului Comunist 
Român — măreața sărbătoare 
a întregului nostru popor. în 
acordarea noilor grade, noi 
vedem o impresionantă ex
presie a grijii pe care parti
dul o poartă celor care, cu 
mai bine de 25 de ani în 
urmă, răspunzînd chemării 
patriotice a Partidului Comu
nist Român, s-au angajat cu 
hotărîre alături de forțele in
surecționale în lupta cu duș
manul hitlerist, pentru elibe
rarea țării, contribuind ca nu
mele României să fie înscris 
la loc de cinste în rîndul ță
rilor care au făurit victoria 
asupra fascismului.

Vedem în onoarea Ce ni s-a 
făcut o înaltă răsplată a efor
turilor depuse pentru for
marea unor luptători temei
nic instruiți. pe deplin con- 
știenți de misiunea ce le re
vine, pentru 
a capacității 
tei. .<

Conștienți 
cordarea noului grad sporește 
răspunderile ce ne revin, sîn
tem hotărîți să ne consacrăm, 
fără preget, toate energiile, 
întreaga capacitate creatoare 
îndeplinirii cu abnegație a 
sarcinilor încredințate.

Noi, toți militarii, de la 
soldat la general, sîntem pă
trunși pînă în adîncul ființei 
noastre de adevărul că izvo
rul nesecat al forței armatei 
noastre, chezășia întăririi și 
perfecționării ei neîntrerupte 
stă în conducerea de către 
partid. Tocmai de aceea, co
mandanții 
puternicele 
partid din 
unități, 
armatei 
ria lor

continua ridicare 
luptă a arma-

de faptul că a-

de toate treptele, 
organizații de 

comandamente și 
întregul

consideră 
supremă

personal al 
drept dato- 

apărarea și

înfăptuirea cu fermitate a po
liticii marxist-leniniste a 
partidului — politica libertății 
și independenței patriei noas
tre, a înaintării ei neabătute 
pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

în aceste clipe solemne, ra
portăm Comitetului Central 
al partidului, Consiliului de 
Stat, guvernului țării, dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, comandant suprem 
al forțelor armate, că •— atîtâ 
timp cît inimile noastre vor 
bate — vom sluji neclintit, cu 
credință și devotament fier
binte, patria și poporul, Vom 
fi totdeauna ostași de nădejde 
ai Partidului Comunist Ro
mân, gata oricînd la datorie, 
spre gloria patriei noastre 
socialiste.

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

„Doresc ca, în numele Co
mitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat și 
al guvernului să adresez calde 
felicitări tuturor generalilor și 
ofițerilor activi și de rezervă 
care au fost avansați la grade 
superioare sau cărora li s-a a- 
cordat astăzi gradul de gene
ral.

Acordarea gradelor de gene
ral și avansările făcute cu 
prilejul celei de a 50-a ani
versări a gloriosului nostru 
partid au o semnificație deo
sebită. în primul rînd, aceasta 
constituie o înaltă apreciere 
dată armatei române, care, 
răspunzînd chemării partidu
lui, s-a alăturat poporului în 
înfăptuirea insurecției națio
nale, în lupta pentru răstur
narea dictaturii fasciste, pen
tru eliberarea patriei. Aceasta 
a reprezentat — am putea spu
ne — un moment de seamă nu 
numai în viața armatei noas
tre, ci și în istoria întregii 
națiuni — un moment de răs
cruce care a deschis drumul 
tuturor transformărilor din 
România de astăzi.

în al doilea rînd, aceste a- 
vansări în grad constituie o 
apreciere dată tuturor acelo
ra care, în calitate de generali 
și ofițeri au luptat pe front 
împotriva fascismului, iar apoi 
au slujit și slujesc cu devota
ment patria noastră socialistă, 
preocupîndu-se de întărirea 
continuă a capacității de a- 
părare a țării, de ridicarea ni
velului de pregătire militară 
și politică a trupelor.

Apreciez că acordarea a- 
cestor grade va constitui 
pentru dumneavoastră — ca 
de altfel pentru toți ofițerii 
din întreaga noastră armată — 
un imbold de a munci și mai 
bine, de a vă preocupa și mai 
intens de ridicarea nivelului 
de pregătire militară, de întă
rirea capacității de apărare a 
patriei, făcînd ca armata noas
tră să fie gata în orice mo
ment să-și îndeplinească cu 
cinste datoria față de popor, 
față de patria socialistă.

Vă felicit și vă urez tuturor 
mult succes în activitatea 
dumneavoastră, multă sănăta
te și fericire 1“.

în sala de marmură a 
sei Scînteii, a avut loc 
după-amiază, vernisajul celei 
de-a Vl-a Expoziții republi
cane de artă plastică a artiști
lor amatori, organizată sub 
auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România și Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Actuala ediție ă acestei 
tradiționale manifestări, care 
reunește cele mai reușite 
creații ale artiștilor amatori, 
este dedicată semicentenaru
lui Partidului Comunist Ro
mân. Rod al dragostei pentru 
frumos și al inepuizabilelor 
aptitudini creatoare, cele 400 
de lucrări de pictură, sculp
tură, grafică, artă decorativă 
aplicată expuse, cuprind o 
largă arie tematică inspirate 
din lupta și activitatea parti
dului. în sugestive imagini 
sînt, de asemenea, înfățișate 
marile realizări obținute de 
poporul nostru sub condu
cerea partidului în opera de 
edificare a socialismului, fru
musețile mereu sporite ale 
patriei. Autorii exponatelor, 
sînt oameni de diferite vîrste 
și profesii : muncitori și ță
rani cooperatori, ingineri și 
tehnicieni, medici, funcțio
nari, profesori și elevi.

La vernisaj au participat 
Pompiliu Maoovei, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți 
ai conducerii Uniunii Artiști
lor Plastici, pictori și critici 
de artă, alți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A.

în cinstea semicentenarului 
partidului s-a deschis în noul 
pavilion din Cluj o expoziție ju
dețeană a realizărilor economice 
și soCial-culturale.

Expun întreprinderi indus
triale, șantiere' de construcții, 
stațiuni experimentale viticole 
și hortiviticole, instituții de cul
tură și artă, într-un cuvîrit toa
te sectoarele de activitate ale 
județului.

Alături de mașinile de diverse 
tipuri produse de marile uzine 
Tehnofrig, Unirea, Metalul Ro
șu, sînt prezente standuri cu 
produse de larg consum fabri
cate de Clujana, Fabrica de sti
clă Turda, Fabrica de porțelan, 
Tricotajul, Someșul, Fabrica de 
confecții Flacăra, întreprinderile -------- și 

e- 
ul- 

timul cincinal, noi întreprin
deri intrate în funcțiune, am
ploarea extinderilor și moder- 
nizărilOV suferite de vechile în
treprinderi.

Expoziția constituie un tablou 
amplu ăl principalelor realizări 
obținute de oamenii muncii din 
județul Cluj, iar prin mache
tele prezentate anunță cîteva 
din obiectivei social-economice 
care vor îmbogăți și înfrumu
seța județul.

I. CÎMPEAN

de industrie grea. Panouri 
grafice ilustrează creșterile 
conomice ale județului în

EXPOZIȚIA ELEVILOR 
CONSTRUCTORI

Ieri s-a deschis în cinstea 
semicentenarului, 
elevilor Grupului 
construcții de pe 
recția- generală de 
ții-mohtaj din 
popular al 
Bucureș

SEARA LITERARA

Sub egida Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, joi seara a avut loc la Casa 
de cultură a I.R.R.C.S. din Ca
pitală o seară literară închinată 
celei de-a 50-a aniversări a 
Partidului Comunist Român.

După cuvîntul de deschidere 
^rostit de! Laurențiii Fiilga, vice^- 
președiil'te ăl Ufiitmii' Scriitorilor, 
âu citit din operele lor scriitorii 
Gheorghi Konstantinov și Kli
ment Țaoev (Bulgaria), Mirosla
va Tomanova (Cehoslovacia), 
Max Zimmering și Werner 
Eggerath (R. D. Germană), Cedo 
Jakimovski (iugoslavia),.. Zofia 
Bystrziscka și Marian Piechai 
(Polonia), Pakolicz Istvan, Toth 
Endre și Foldes Peter (Ungaria), 
Eduardas Mejelaițis (Uniunea 
Sovietică), care se află în țara 
noastră lâ invitația Uniunii Scri
itorilor din Republica Socialistă 
România, precum și Al. An- 
drițoiu, Mihai Beniuc, Nina 
Cassian, Ștefan Aug. Doinaș, Geo 
Dumitrescu, Ion Horea, Alfred 
Kittner.

Lectura traducerilor a fost fă
cută de actorii Elena Sereda și 
Dinu Ianculescu.

expoziția 
școlar de 
lingă Di- 
construc- 
Consîliul 

municipiului 
București. Parcurgînd una 
cîte una secțiile expoziției, 
facem mai întîi cunoștință cu 
obiecte legate de realizările 
elevilor în cadrul planului 
de producție.

Dar poate cea mai atrăgă
toare secțiune a expoziției o 
constituie aceea care cuprin
de lucrările cercurilor teh- 
nico-aplicative, membrii a- 
cestora realizînd adevărate 
obiecte de artă djn fier for
jat (măsuțe ; frumos placate, 
cu elemente ceramice, dis
puse ingenios și într-un colo
rit viu, cuiere, lămpi etc.).

— Citeva cuvinte de laudă 
se cuvin adresate celor care 
au îndrumat pe elevi în rea
lizarea a ceea ce vedeți în 
expoziție, ne-a spus directo- . 
rul grupului școlar, tova- 1 
rășul Costîn Pelinescu. Aș 
cita aici doar citeva nume f 
Ion Ciobanu, Octavian Scăr- 
lătescu. Ion Șerban. Constan
tin Tărîndă. Strădania lor 
laolaltă cu cea a elevilor, 
este un semn al recunoștin
ței ce o purtăm cu toții 
partidului pentru grija pă
rintească cu care este încon
jurat tineretul patriei noastre 
socialiste.

„FIII PARTIDULUI"
Sub egida Comitetului! mu

nicipal București al U.T.C, 
s-a deschis recent, la Ateneul ■ 
Tineretului, o expoziție de 
artă fotografică intitulată 
„Fiii partidului" și o alta, de 
grafică, denumită „Visuri îm
plinite". Cele mai bune lu
crări expuse au fost premia- ■ 
te. La foto : Constantin 
CIOBOATĂ (premiul I), 
EVELLEI Ladislau (premiul 
II), Emilian PLECAN (pre
miul III) și Pavel TÎNJALĂ 
(mențiune specială). La gra
fică s-a acordat premiul II 
lui Pompiliu DUMITRESCU.

LA CONCURSULPREMIILE U.T.C
„OMAGIU PARTIDULUI"

în baza hotărîrii juriilor centrale ale celui de al X-lea Concurs 
artistic republican al formațiilor muzicale și coregrafice de 
amatori de la orașe și sate ,.Omagiu partidului", organizat în 
cinstea semicentenarului P.C.R. de către Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, Uniunea generală a sindicatelor, Comitetul 
Central al U.T.C., și Uniunea centrală a cooperației meșteșugă
rești au fost acordate următoarele premii speciale și diplome 
de onoare ' «ale C.C. al U.T.C. :

1. PREMIUL 
CENTRAL AL 
RETULUI COMUNIST ȘI DI
PLOMA DE ONOARE,

— Comitetului județean Ma
ramureș ai U.T.C. pentru cel 
mai mare număr de tineri în 
componența formațiilor artistice ’ 
Și pentru cele mai valoroase Iu-i 
crări prezentate în concurs.‘

2. PREMIUL SPECIAL AL 
C.C. al U.T.C. ȘI DIPLOMA DE 
ONOARE,

— Grupului vocal al clubului 
tineretului Blaj, județul Alba ;

— Corului mixt al casei de 
cultură Drăgășani, județul 
Vîlcea.

3. DIPLOMA DE ONOARE :
— Ansamblului de cîntece și 

dansuri „Doina" al Clubului ti
neretului din sectorul 4 — Bucu
rești ; ansamblului de cîntece și

COMITETULUI 
UNIUNII TINE-

dansuri al cooperativei mește
șugărești ,,Confecția" — Su
ceava ; ansamblului artistic al 
Casei de cultură al orașului Tg. 
Secuiesc, județul Covasna ; an
samblului folcloric al casei de 
cultură al orașului Negrești- 
Oaș, județul Satu Mare ; corului 
feminin al casei de cultură Vi- 
șeul de Sus, județul Maramureș j 
corului de voci egale al cămi
nului cultural Fijrculești, jude
țul Teleorman ; formației de 
dansuri populare a casei de cul
tură Oc. Mureș, județul Alba ; 
formației de estradă a Clubului 
C.F.R. Timișoara, județul Timiș; 
formației de mandoline a coo
perativei meșteșugărești Igiena, 
Constanța și fanfarei căminului 
cultural Giarmata, județul Ti-

® Baladă pentru cei căzuți
„îți las în păstrare / cărțile 

dragi / scrisorile bunei mele 
mame / și un portret mai pa
lid de febra plecării mele..." Cu 
aceste versuri din poemul 
„Scrisoare de adio", scris în 
1936 de Miron Radu Paraschi- 
vescu, începe filmul realizat de 
Pompiliu Gîlmeanu după un 
scenariu de Aurora Roșea: 
„Balada pentru cei căzuți".

Evocînd participarea comu
niștilor români în rezistența 
antifascistă din Spania anilor 
1936—1939 și apoi din Franța 
ocupată de trupele hitleriste, 
filmul folosește și sugestive 
materiale de arhivă cinemato
grafică și imagini surprinse în 
Parisul de astăzi, în locurile 
unde au luptat reprezentanții 
mișcării revoluționare din Rb- 
mânia : Nicolae Cristea, Fran
cisc Wolf-Boczor, Iosif Clisei, 
Ion Călin, Olga Bancic, Andrei 
bragoș Sas, ș.a.

„Sînt gînduri de “plumb to
pit, de gloanțe ciuruitoare ca 
alicele
/ problemele vechi de istorie și 
sociologie / care se verifică aZi 
la lumina reflectoarelor / pe 
harta roșie a Spaniei adevăra
te" comentează versurile poe
tului imagini din vechile jur-

puștii de vînătoare

nale de actualități, secvențe 
înfățifind marile bătălii ale 
Brigăzilor internaționale care 
au luptat alături de Armata 
republicană spaniolă împotriva 
trupelor fasciste ale lui Fran
co. Mussolini și Hitler.

Combinînd imagini filmate 
în această primăvară la Paris, 
cu fotografii și filme vechi, re
gizorul Pompiliu Gîlmeanu a 
reușit în special o evocare e- 
moționantă a activității lui Ni
colae Cristea — fost căpitan, 
comandantul unei glorioase 
baterii de artilerie de pe fron
tul spaniol — care a devenit în 
Franța unul dintre eroii Rezis
tenței, a lui Francisc Wolf- 
Boczor și Iosif Clisei, al căror 
nume este înscris în marmura 
plăcilor comemorative de pe 
clădirile pariziene.

Balada pentru cei căzuți este 
un film care, alăturat celor
lalte documentare inspirate din 
lupta comuniștilor, întregește 
cronica cinematografică dedi
cată de Studioul Alexandru Să
bia semicentenarului Partidu
lui, fiind primul nostru docu
mentar dedicat activității in
ternaționale a comuniștilor ro
mâni.

La 6 mai, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Gheorghe Rădulescu, a primit 
pe membrii delegației co
merciale australiene, condusă 
de W. J. Austen, președintele 
Asociației naționale 
tătari în domeniul 
giei.

La primire a
Nicolae Nicolae, prim-adjunct 
al ministrului comerțului ex
terior.

în 
s-au 
feră 
date 
zînd 
carea schimburilor comerciale, 
a colaborării economice ro- 
mâno-australiene.

de expor- 
metalur-

participat

cursul convorbirilor, care 
desfășurat într-o atmos- 
cordială, au fost abor- 

o serie de probleme vi- 
dezvol tarea și diverși fi-

Joi a sosit în Capitală, în- 
torcîndu-se de la Atena, acad. 
Nicolae Teodorescu, secreta- 
rul general al Uniunii balca
nice a matematicienilor, care ii-i 
a participat la Sesiunea de . 
lucru a Comitetului Executiv * 
al acestei organizații știința -■ 
fice internaționale.

• Apa ca un bivol
Un grup de tineri operatori, 

scenariști și regizori de la Stu
dioul „București", Iosif De- 
mian, Dinu Tănase, Roxanda 
Pană, Stere Gulea, Dan Pița, 
Mircea Veroiu, Andrei Cătălin 
Băleanu, Petre Bokor, Yous- 
sauff Aiduby au realizat — pie
rind de la o temă înscrisă ca 
subtitlul filmului APA CA UN 
BIVOL NEGRU: oameni și 
ape, mai 1970 — un documen
tar consacrat momentelor de 
crîncenă luptă cu furia dez
lănțuită a apelor ce au inun
dat in urmă cu un an pămin- 
tul țării. în acest film „vorbeș
te" numai imaginea, de la în
tinderile nesfîrșite de ape care

I negru
ne-au cotropit satele și orașele 
și pînă la efortul întregului 
popor aflat în luptă cu ele, to
tul este prezentat într-o ner
voasă narațiune cinematogra
fică.

Un cine-verite al cărui ade
văr demonstrează abnegația u- 
nui popor care s-a opus cu suc
ces dezmățului orb al naturii, 
un cine-verite care, pe plan 
profesional, demonstrează ta
lentul tinerilor lui realizatori. 
Aici operatorii Iosif Demian și 
binu Tănase, filmând în con
diții grele-, și-au certificat un 
simț plastic cinematografic de 
O neobișnuită forță de sugestie. 

TUDOR STĂNESCU

Continuîndu-și vizita în ’ - 
țara noastră, delegația Minis
terului învățămîntului supe- ’ 
rior și de specialitate din 
R. D. Germană, condusă de 
ministrul Hans Joachim Bon- 
me a fost joi, oaspetele Insti* j 
tutului de medicină și far- 
macie din București, unde a * 
avut o întrevedere cu acad. 
Th. Burghele, rectorul institu- 
tului, și cu membri ai cortpu- < 
lui profesoral.

în aceeași zi, ministrul ger
man a vorbit, la Universita- r 
tea din București, despre 
„Problemele actuale ale învă- . 
țămîntului superior în R. D. 
Germană11. Expunerea a fost 
audiată de cadre didactice din 
instituțiile de învățămint su- ' 
perior ale Capitalei.

începînd de joi, Sala „Ka- 
linderU" din str. br. Sion, 
găzduiește o reușită expoziție < ■ 
a Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigor eseu". Studen
ții institutului prezintă apro- •< 
ximativ 100 de exponate, pic- < 
turi, sculpturi și lucrări de 
grafică, inspirate din trecutul 
de luptă a partidului și din 
contemporaneitatea României 
socialiste.

Crosul
Miine,

tineretului
la Craiova

finală
ultimul 

populare
sprint al 

competiții
în sfîrșit, 

celei mâi ___  ___
de masă — Crosul tineretului -- 
a sosit. Miine, la Craiova, se dă 
startul în marea finală — ulti
mul act al întrecerii. Aproxima
tiv 500 de concurenți — între 
care toți campionii județelor și 
Municipiului București — vor 
încerca marea carte a afirmării- 
— victoria și titlul de campion 
național al Crosului tineretului 
ediția ’71. Cine va cîștiga ? tta- 
mîne de văzut ! Cert este că în 
cele 6 probe vor trece primii 
linia de sosire aceia care s-au 
pregătit cu asiduitate, care au 
o mare rezistență la efort și re
surse inepuizabile de energie, 
și mâi presus de toate, vor de
veni campioni ai țării concu- 
renții care pentru împlinirea a- 
cestui vis, vor etala înalte ca
lități morale : curaj, dîrzenie, o 
voință nestrămutată de a în
vinge.

Noi le dorim, tuturor, deplin, 
succes !

Iată, acum, ultimele 
ce ne-au parvenit de la 
centrală de organizare, 
vor trebui să sosească 
iova — oraș căruia i-a 
onoarea să organizeze cea de-a 
IV-a ediție a Crosului tineretu
lui — toți concurenții. Miine, la 
orele 14,30, va avea loc defila
rea coloanei participanților ; la 
orele 15,00 — deschiderea fes
tivă, iar la orele 15,30 se va da 
startul în prima probă a compe
tiției. După epuizarea întreceri
lor la toate cele 6 probe — ce 
se vor desfășura pe traseele a- 
menajate în Parcul Poporului 
din localitate — în prezența tu
turor participanților și a publi
cului spectator va avea loc fes
tivitatea de decernare a titluri
lor de campioni ai țării și de a- 
cordare a numeroaselor premii 
instituite. ’

noutăți 
comisia 

Astăzi 
la Cra- 
revenit

• •

iiiiiiiiittwiiiiiiiiâ
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BOX
pf 

b or.
Națio

Balele^ înaintea finalei

lează la Tomis (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT: 
rulează la Laromet (orele 
17,30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI 
DANCE KID : rulează la _ . 
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30), Flamura
(orele 9; 11,15; 13.30; 16:18.15:20,30).

B. D. INTRA ÎN ACȚIUNE : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20.15) , Moșilor (orele 15,30: 18;
20.15) .

Z ; rulează la Lumina (orele 
9,30: 12.15; 15,30).

EVOCĂRI : rulează la Lumina 
(orele 18—21 în continuare).

SUNETUL MUZICH i rulează 
la Festival (orele 9; 12,30; 16,15;
20). Favorit (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Modern (orele 9; 12,30:
16.15: 20).

ADIO GRANADA : rulează la

15.30 ;

SUN- 
Bucu-

Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30). Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Miorița (orele 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15).

LOS TARANTOS î rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20),
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 18; 20,30), Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,15).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Bucegi (ore
le 15; 17,45; 20,30), Viitorul (orele 
15; 17.45; 20,30).

RENEGATA : rulează la Lira
(orele 15,30; 18; 20,15).

POIENILE ROȘII : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17,45).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Giulești (o- 
reie 18; 20,30), Arta (orele
15,30; 18; 20,15), Volga (orele
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru
lează la Arta (ora 15,30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la
Pacea (orele 15,30; 19).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează la Crîngași (orele 16; 18; 20).

PAN VOLODYJOVSKI rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 19y.

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Flacăra (orele 15,30; 18; 20,15).

VAGABONDUL : rulează la VI- 
tan (orele 15,30; 19).

STRĂZILE AU AMINTIRI : ru
lează la Drumul Sării (ora 20).

CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL 
TREI : rulează îâ Giulești (ora 
15,30).
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Opera Română : TRA VIATA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO 
— ora 19,30; Teatrul Național ;,I.L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : BEC
KET — ora 20; (Sala Studio) :

CUI I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 20; Teatrul de 
Comedie : NICNIC — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu) : IUBI
RE PENTRU IUBIRE — ora 20 
(Sala Studio) : GLUGA PE OCHI
— ora 20; Teatrul Mic : FATA 
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
ora 20; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy): BIMBIRICĂ — ora 
19,30; (Calea Victoriei) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Bd. Ma- 
gheru) : ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : NĂZDRĂ
VANUL OCCÎDENTULUI — ora 
20; Teatrul Giulești : FREDDY — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
CINCI SĂPTĂMINI IN BALCON 
—. ora 10; Studioul I.A.T.C. : LĂ- 
PUȘNEANUL — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI-

■~NEI — ora 19,30; Circul Globus :
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică"
(Str. Academiei): TIGRIȘORUL
PETRE — ora 17.

Ea gala de aseară au fost de
semnați ceilalți final iști care-și 
vor încrucișa mănușile, miine 
seară. într-o ultimă și plină de 
speranțe încleștare pentru cuce
rirea titlului și a cehturil de 
campion al țării. La categoria 
semimusoă s-au calificat pentru 
finală campionul țării, Mihaj 
Aurel (Farul) și Boboc Ștefan 
(Dinamo) ; la cocoș — campionul 
european, Aurel Dumitrescu 
(Steaua) și Adrian Moraru (Di
namo) ; la semiușoarâ — Vasile 
Antoniu (Dinamo) și Gh. Cio
chină (Steaua) ; la semimijlocie 
— Filip Valeriu (Farul) și Vic
tor Zilberman (Steaua) ; la 
mijlocie — Alee Năstac (Steaua) 
și Horst Stumph (Metalul 
București), iar la categoria 
grea — Ion Sănătescu (Oțelul 
Galați) și Ion Alexe (Dinamo).

Cum au fost meciurile? Ce 
ne-au arătat Analiștii ? Boboc a 
avut în partenerul său, clujea
nul Cosma — campioni la ju
niori — un adversar de forțe 
sensibile egale, dar care prea 
nerăbdător să acumuleze avan
taj cît mai repede și-a terminat 
benzină și i-a lăsat lui Boboc 
finalul. Decizia cu 3—2 exprimă 
echilibrul și, după noi, la fel de 
bine ar fi putut cîștiga Cosma 
și nu s-ar fi supărat nimeni. 
Mihai Aurel, unâ dintre speran
țele noastre mai certe pentru 
„europenele" de la Madrid — 
boxer complet, bine pregătit — 
a avut tot timpul superioritate 
netă, nu i-a lăsat niciodată ad
versarului său, Băiatu Ștefan, 
prilejul să puncteze clar. Totuși, 
evoluția lui Băiatu, curajul său, 
rezistența opusă, fac din el un 
învins merituos. La această ca
tegorie Mihai Aurel nu are ad
versar pe măsură.

Campionul european, Aurel 
Dumitrescu, din nou nu ne-a 
convins. Șansa lui poate veni de 
acolo că nu prea are adversari. 
Prima repriză, în compania lui 
Ciocoi Ionel de la A.S.A. Cluj a 
fost de eschive, fără lovituri. 
Nici unul nu vroia să-și asume 
riscul. Publicul a cerut comba
tivitate, box, arbitrul îi învită să 
lupte. In rundul 3 se dezlănțuie, 
ambii recepționînd lovituri pu
ternice, în plină figură, și dacă 
Dumitrescu n-ar fi expediat în

secunde 2 lovituri maiultimele---------
dlare nu-1 vedeam în finală. De
cizia a primit-o cu 3-2 ! Dacă ar 
fi să alegem meciul galei, acesta 
este cel dintre Antoniu și Cos- - 
tică Bumb, de la Tractorul Bra
șov. Acțiunile — a se înțelege 
lovituri năprasnice — ambilor 
combatanți au fost aplaudate 
furtunos, la scenă deschisă. In 
repriza I, Bumb e numărat și 
figura se repetă și în rundul 
trei. Totuși, tînărul brașovean a 
făcut un meci ce-i onorează ca
riera prin curajul și riposta ou 
care l-a întlmpinat pe rutinatul , 
și experimentatul Antoniu, de 
mai multe ori campion al țării. 
Cele „două veritabile mașini de 
pumni" au oferit spectatorilor o 
partidă electrizantă, a cărei ne
voie se simțea în penuria galei. 
Dacă a plăcut ceva In confrun
tarea dintre Pușcaș și Ciochină 
este că, deși sînt colegi de club, 
au înțeles să-și dispute loial, 
sportiv, șansele, „bătîndu-se“ ’■ 
fără menajamente. Ciochină, 
mai ofensiv și ou lovituri mai > 
puternice, și-a pus adversarul L 
în inferioritate, chiar mai mult 3 
decît arată punctajul : 3—2. De 
la gală nu putea absenta meciul 
care să reflecte stilul „bătaie". 
Acesta a fost oferit de cuplul 
Filip (Farul) și Melinte (Nicolina " 
Iași). (De fapt n-a fost singurul). 
Băieții și-au cărat, fără să aibă 
grija de ă-și feri obrajii, un va- <ț 
gon de pumni. în ce-1 privește 
pe Zilberman, vicecampionul 
european, nu a avut o misiune 
chiar ușoară în fața eternului ' 
său adversar, I. Hodoșan, de la 
Metalul București, oare, adop- 
tînd o tactică adecvată — lupta 
corp la corp — a stopat atacu
rile și loviturile de dreapta ale 
stelistului pe care acesta con
tează cel mai mult.

In celelalte partide — destul 
de anoste — Năstac l-a învins 
ușor prin abandon (repriza a III) 
pe C. Cojocaru (Oțelul Galați), 
Stumph l-a întrecut Ia puncte pe 
stelistul Gh. Chivăr, Sănătescu 
l-a obligat pe arbitru să-1 aban
doneze pe sibianul Alex. Prohor 
încă din primul rund, iar Alexe 
l-a întrecut pe musceleariul Ian- 
cu Anghel.

Si acum, să așteptăm finalele
V. CABVtEA
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• 10,00 Transmisiune directă de 
i Sala Palatului Republicii So- 

România a adunării 
consacrată aniversării 

_____:_1 Partidului Co- 
Român • 17,00 Des-
emisiunii de după-

Teleșcoală : Literâtu-

la ____
cialiste 
solemne 
semicentenarului 
munist 
chiderea 
amiază. ------ ---------- ----- ,------
ra română — Teme romantice în 
poezia lui Eminescu; Fizică — 
Cîmpul electric; Legile curentu
lui electric • 17,35 Bună seara, 
fete ! Bună seara, băieți ! • 18,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici • 18.30 Telejurnalul de 
seară • 19,00 Spectacol de gală 
organizat cu prilejul aniversării 
Semicentenarului P.C.R. • 20.30 
Buletin de știri • 20,35 E-
cran românesc : „Valurile Dună- 
rii“ • 22.05 Telejurnalul de noap
te a 22.25 Box : Semifinalele
Campionatelor naționale indivi
duale. înregistrare de la Patinoa
rul „23 August-.

• PESTE 20 000 de spectatori 
au urmărit la Copenhaga returul 
meciului dintre selecționatele 
Danemarcei și Elveției, disputat 
în cadrul preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul 
de 4—0 (2—0)

★
în primul joc echipa Elveției 

a cîștigat cu 2—1, astfel că fot
baliștii danezi s-au calificat 
pentru turul următor al compe
tiției, urmînd să întîlnească pe

învingătoarea meciului dintre 
selecționatele olimpice ale Ro
mâniei și Albaniei.

★
în cadrul aceleiași competiții, 

la Salamanca (Spania), în meci 
tur, selecționata Spaniei a dis
pus cu scorul de 3—0 (0—0) d«» 
formația Turciei. Au înscris 
Cuevas (min. 49 și 58) și Santil- 
lana (min. 52).

Jocul retur se va desfășura Ja 
19 mai la Ankara.

Tirna.ru
Tana.se


L
a aniversarea a 50 de 
ani de la crearea 
Partidului Comunist 
Rumân, iese în evi
dență cu toată forța 
— ca o trăsătură e- 

sențială a partidului nostru — 
internaționalismul profund, ac
tiv și consecvent care a însoțit 
lupta sa plină de abnegație des
fășurată de-a lungul celor cinci 
decenii pentru înfăptuirea aspi
rațiilor și năzuințelor funda
mentale ale poporului. In spiri
tul internaționalismului, care a 
caracterizat de altfel mișcarea 
noastră muncitorească din Ro
mânia încă de la primele ei în
ceputuri, un mare număr dc 
muncitori și ostași români au 
luptat cu arma în mină pentru 
apărarea puterii sovietice îm
potriva contrarevoluționarilor și 
intervenției imperialiste iar în 
țară au fost organizate mari 
acțiuni sociale în sprijinul Re
voluției din Octombrie. O dată 
cu făurirea P.C.R., etapă nouă, 
superioară în dezvoltarea miș
cării noastre muncitorești și de
mocratice, principiul interna
ționalismului a căpătat în țara 
noastră noi valențe și un conți
nut mult mai bogat. în șirul 
neîntrerupt de manifestări inter
naționaliste ale comuniștilor ro
mâni în perioada interbelică se 
înscriu puternicele manifestări 
di3 solidaritate cu Uniunea So
vietică — primul stat socialist 
din lume, solidaritatea cu miș
cările revoluționare din diferite 
țări, participarea la brigăzile 
internaționale în lupta contra 
fascismului în Spania, prezența 
a sute de comuniști și antifasciști 
români în mișcarea de rezis
tență a comuniștilor și altor 
forțe patriotice din Franța, Iu
goslavia, Belgia și din alte țări. 
Totodată, lupta eroică a clasei 
muncitoare din România, a 
partidului său comunist pentru 
eliberare națională și socială 
s-a bucurat de sprijinul proleta
riatului internațional, a mișcării 
comuniste.

După izbînda insurecției ar
mate de la 23 August 1944 — a- 
port fundamental al poporului 
român la schimbarea raportului 
de forțe pe plan internațional, 
Partidul Comunist Român s-a 
preocupat și se preocupă cu 
toată răspunderea de dezvolta
rea cu succes a construcției so- 
cielății socialiste în România, 
ceea ce reprezintă contribuția- e- 
sențială a poporului român la 
consolidarea forțelor socialis
mului, păcii și progresului. Tot
odată, partidul nostru își aduce 
întreaga contribuție la întărirea 
unității sistemului socialist mon
dial, mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tutu- 
<or forțelor antiimperialiste, la 
tXumful idealurilor de pace, in
dependență națională și progres 
social care animă popoarele.

în adest spirit, Partidul Comu
nist Koilh^n așează în nnod con
stant în centrul politicii externe 
a României dezvoltarea rela
țiilor de pri&tenie frățească, de 
colaborare pe ^multiple planuri 
și de alianță cd .celelalte 13 sta
te socialiste. Țat<» noastră este 
legată de celelalte socialiste
prin puternice legatin'! de soli
daritate internationalisms, înte
meiate pe identitatea ovmduirii 
social-politice, pe interese^ fun
damentale comune ale apărării 
și dezvoltării cuceririlor revolu
ționare, împotriva imperialismu
lui, pe identitatea țelurilor do 
construire a socialismului și co
munismului, pe ideologia co
mună a marxism-lenînismului. 
Așa cum demonstrează experi
ența istorică, respectarea neabă
tută în relațiile dintre țările 
socialiste a principiilor marxist- 
leniniste ale independenței și 
suveranității naționale, egalității 
în drepturi, avantajului mutuâl, 
întrajutorării tovărășești, near 
Amestecului în treburile interne? 
și internaționalismului prole
tar constituie chezășia dezvoltă
rii și întăririi unității siste
mul mondial socialist. Pc aceas
tă bază. România dezvoltă în 
permanență colaborarea cu ță
rile socialiste membre ale 
C.A.E.R.. cu statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, pre
cum și cu țările socialiste care 
nu f<K£ parte din aceste organi
zații, contribuind în acest fel Ia 
adîncirea cooperării între toate 
țările sistemului socialist, în in
teresul unității acestuia.

Unitatea sistemului mondial 
socialist — alcătuit din state 
independente și suverane — nu 
impune o uniformizare a forme
lor și metodelor de activitate fo
losite în construcția socialismu
lui, dar necesită un viu schimb 
de experiență, de studiere reci
procă a activității, fiind dreptul 
fiecărui partid de a elabora pro
pria politică, internă și externă, 
prin aplicarea creatoare a ade
vărurilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile con
crete în care acționează.

în zilele noastre, cînd socialis
mul a învins în mai multe state, 
legăturile internaționaliste pre
supun preocuparea, răspunde
rea și acțiunea practică pentru 
dezvoltarea de raporturi frățești,

de colaborare și sprijin reciproc 
între toate țările socialiste, pen
tru întărirea și. amplificarea le
găturilor de prietenie și solidari
tate internaționalistă dintre toate 
partidele comuniste și muncito
rești, dintre toate forțele revolu
ționare antiimperialiste, în inte
resul victoriei socialismului în 
fiecare țară și al propășirii fie
cărui popor, al cauzei generale 
a socialismului, democrației și 
păcii.

A
stăzi, comuniștii, for
țele democratice 
antiimperialiste de 
pretutindeni, văd ca 
o exigență de prim 
ordin a internaționa

lismului solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului vietnamez și 
a celorlalte popoare din Indo
china împotriva agresiunii im
perialismului S U.A., pentru res
pectarea dreptului inviolabil al 
acestor popoare de a-și organiza 
viața și calea dezvoltării, potri
vit intereselor și aspirațiilor 
proprii, fără nici un amestec 
din afară. împreună cu celelalte 
forțe antiimperialiste, poporul 
nostru a fost pe deplin solidar 
cu lupta dusă de poporul viet
namez, de popoarele khmer și 
laoțian, le-a acordat și le acordă 
un sprijin multilateral pe plan 
politic, diplomatic și material 
pînă la izbînda finală asupra 
agresorului.

Totodată, clasa muncitoare, 
poporul nostru își manifestă în 
forme și pe planuri diverse so
lidaritatea internaționalistă cu

creării unui climat în care să ro
dească idealurile păcii, priete
niei, colaborării și înțelegerii în
tre popoare.

P
ornind de Ia rolul și 
marea responsabili
tate ce revin parti
delor comuniste și 
muncitorești în ca
drul marilor con

fruntări sociale din epoca con
temporană, de la însemnătatea 
uriașă pe care o are unitatea 
mișcării comuniste internațio
nale în asigurarea succesului 
luptei forțelor revoluționare, an
tiimperialiste, pentru pace, inde
pendență națională, democra
ție și socialism, partidul nostru 
a militat și a acționat neobosit 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
celelalte detașamente ale miș
cării comuniste aducînd o con
tribuție proprie la întărirea uni
tății și coeziunii acesteia. în a- 
ccst spirit, P.C.R. a desfășurat 
o activitate continuă consacrată 
depășirii dificultăților apărute 
în relațiile dintre partidele co
muniste și muncitorești, restabi
lirii și întăririi unității și soli
darității internaționaliste a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale. în atingerea a- 
cestui țel partidul nostru a 
acordat o mare însemnătate 
dezvoltării pe cale bilaterală 
a legăturilor sale cu cele
lalte partide comuniste, ceea 
ce și-a găsit reflectarea în 
amploarea și eficacitatea schikn- 
burilor de opinii și experiență 
care au favorizat discutarea in

P. C. R. - 
factor activ 
în mișcarea 

comunistă și 
muncitorească 
internațională

ANDREI ȘTEFAN

lupta clasei muncitoare din țări
le capitaliste împotriva exploa
tării monopolurilor, pentru 
drepturi și libertăți democratice, 
susțin în mod consecvent lupta 
pentru eliberare națională dusă 
de popoarele care se mai găsesc 
sub jugul colonial, eforturile 
popoarelor din țările recent eli
berate? împotriva neocolonialis- 
mului, rasismului și ihnperialis- 
mului, pentru apărarea și con
solidarea independenței națio
nale, pentru o dezvoltare de 
sine stătătoare pe calea pro
gresului economic și social.

In acest cadru, alături de 
celelalte organizații de masă din 
România, U.T.C., și U.A.S.R., ca 
organizații ale tineretului și 
studențimii țării noastre, dez
voltă cu consecvență relațiile 
de prietenie și cooperare cu or
ganizațiile similare din toate ce
lelalte țări socialiste, extind și 
întăresc continuu legăturile in
ternaționaliste cu uniuni re
voluționare ale tineretului și 
studenților din întreaga lume, 
sînt solidare cu lupta eroică 
dusă de tinerii și studenții din 
diferite țări pentru eliberare și 
independență națională, împo
triva imperialismului, sporesc 
aportul la activitatea F.M.T.D. și 
U.I.S., la realizarea unității de 
acțiune a tinerei generații indi
ferent de convingerile politice, 
filozofice și religioase pe plat
forma luptei pentru interesele 
specifice ale tineretului și stu
denților, în strînsă concordanță 
cu eforturile orientate în direcția

spirit de respect și înțelegere 
tovărășească a problemelor de 
interes reciproc și au dus la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
la întărirea raporturilor de prie
tenie și solidaritate. Ca urmare, 
partidul nostru menține și dez
voltă relații normale, cu carac
ter regulat, cu aproape 90 de 
partide comuniste și muncito
rești. Analizînd dinamica rela
țiilor partidului nostru cu alte 
parțide comuniste reiese că în 
perioada care s-a scurs de la 
Congresul al IX-lea al P.C.R. a 
avut Ioc o dezvoltare fără pre
cedent a legăturilor și contacte
lor partidului nostru sub di
verse forme (convorbiri la nive
lul conducerii, participări la con
grese, schimburi de delegații și 
informații etc.). Toate aceste în- 
tîlniri, comunicatele comune la 
care s-a ajuns în urma convor
birilor, au subliniat hotărîrea 
părților de a dezvolta în conti
nuare contactele și legăturile 
dintre ele în interesul unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, de a-și a- 
duce contribuția la întărirea re
lațiilor de prietenie și solidari
tate internaționalistă dintre toa
te partidele comuniste. Așa cum 
s-a subliniat cu aceste prilejuri, 
în condițiile actuale ale crește
rii fără precedent a luptelor so
ciale, ale uriașei diversități în 
care activează partidele comu
niste și muncitorești, unitatea și 
coeziunea mișcării comuniste 
internaționale se pot construi și 
consolida numai pe o bază nouă, 
respectiv pe baza principiilor 
solidarității internaționaliste și 
marxism-leninismului, ale auto
nomiei, egalității și neameste
cului în treburile altor partide.

Deoarece întărirea unității miș
cării comuniste este strîns legată 
de dezvoltarea relațiilor de soli
daritate dintre diferite detașa
mente și, totodată, de forța 
și unitatea- tu-uror partide
lor comuniste și muncitorești, 
P.C.R. a subliniat că orice a- 
mestec din afară în treburile 
interne ale altui partid, lovește 
nu numai in unitatea partidului 
respectiv, în capacitatea sa de 
luptă împotriva dușmanului de 
clasă, ci și în unitatea întregii 
mișcări comuniste, contravine 
în cel mai înalt grad interna
ționalismului proletar. Partidul 
nostru a militat cu consecvență 
pentru respectarea în relațiile 
sale cu alte partide a acestor 
principii și norme de relații și 
pentru ca deosebirile de păreri 
să nu impieteze asupra relații
lor dintre partide, ci să fie dis
cutate de la partid la partid, de 
la conducere la- conducere, în 
spirit de prietenie, înțelegere to
vărășească și respect reciproc, 
fără a se recurge la invective 
sau la etichetări, cu străduința 
de a aduce în prim plan, de a 
sublinia ceea ce este comun tu
turor partidelor comuniste și 
care, de fapt, reprezintă ele
mentul esențial, hotăritor. Fap
tul că, militind și acționînd în 
acest spirit. partidul nostru 
dezvoltă relații normale de so
lidaritate cu toate partidele co
muniste și muncitorești — în 
condițiile dificultăților existente 
in mișcarea comunistă — dove
dește cu claritate eficacitatea și 
rodnicia unei asemenea politici 
puse în slujba refacerii și în
tăririi unității mișcării comu
niste și, mai presus de aceasta, 
demonstrează în mod practic, 
posibilitatea reală a dezvoltării 
de relații obișnuite de prietenie 
și colaborare între partidele 
comuniste în ciuda existenței 
unor deosebiri de păreri într-o 
problemă sau alta.

Concomitent cu dezvoltarea 
relațiilor cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, P.C.R. 
întreține raporturi cu un șir în
semnat de partide socialiste, 
social-democrate și alte detașa
mente ale clasei muncitoare, 
considerînd că, în ciuda deose
birilor ideologice existente, se 
poate realiza o unitate de ac
țiune în lupta pentru drepturi 
și libertăți democratice, pentru 
triumful cauzei socialismului, 
păcii și înțelegerii între popoa
re, pentru slujirea intereselor 
oamenilor muncii.

Exprimîndu-și solidaritatea și 
acordind sprijin popoarelor în 
lupta pentru dobîndirea dreptu
lui imprescriptibil de a hotărî, 
de sine stătător, asupra proprii
lor destine, P.C.R. își manifestă 
solidaritatea militantă cu miș
cările de eliberare națională din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau și din alte țări care 
luptă — cu arma în mină — 
pentru cucerirea- libertății și in
dependenței, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului, cu 
celelalte popoare angajate în 
lupta pentru o dezvoltare libe
ră, independentă.

Totodată, P.C.R. și-a extins 
și multiplicat raporturile de 
prietenie și solidaritate cu orga
nizații, mișcări și fronturi de
mocratice, antiimperialiste din 
țările Asiei, Africii și Americii 
Latine (Tanzania, Republica A- 
rabă Unită, Algeria, Congo- 
Brazzaville, Guineea.. Laos, 
Cambodgia etc.), sprijină lupta 
acestora pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare, pe calea pro
gresului economic și social îm
potriva imperialismului, a ori
căror forme de dominație.

P
rin întreaga sa ac
tivitate internațio
nală, partidul nos
tru și-a adus o 
contribuție mereu 
crescîndă, Ia dez

voltarea și întărirea unității sis
temului mondial socialist, a 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Referindu-se la activitatea 
internațională de viitor a parti
dului nostru, secretarul general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, declara recent, nu 
cu mult timp înaintea sărbăto
ririi unei jumătăți de veac de 
la crearea P.C.R. : „în ce-1 pri
vește, P.C.R. va respecta în 
întreaga sa activitate principii
le și normele de relații între ță
rile socialiste, va acționa cu 
consecvență pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate țările socia
liste. Totodată, vom lărgi legă
turile de solidaritate internațio
nalistă cu toate partidele comu
niste și muncitorești în spiritul 
încrederii și stimei reciproce, al 
recunoașterii dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică potrivit 
condițiilor concrete ale țării 
sale, vom extinde relațiile cu 
alte forțe socialiste, democrati
ce, progresiste, antiimperialiste0.

pest elhotare
LIGII• EA INVITAȚIA

R.D.G. PENTRU NAȚIUNILE 
UNITE, la Berlin a sosit o de
legație a Comitetului special al 
O.N.U. pentru problemele apar
theidului, informează agenția 
A.D.N. Delegația va participa la 

.un seminar organizat la Potsdam 
pe tema „însemnătatea hotărîri- 
lor O.N.U. pentru acțiunile îm
potriva rasismului, discriminării 
rasiale și neocolonialismului44.

DIN NOU LON NOL.
• JOI DIMINEAȚA, în fața 

așa-zisei Adunări Naționale de 
la Pnom Penh s-a consumat ul
timul episod al disputelor pen
tru putere între capii regimului 
militar. Șeful noii echipe „gu
vernamentale0 rămîne, în conti
nuare, Lon Noi, dar funcția sa 
va fi onorifică. Conducerea e- 
fectivă va fi exercitată de gene
ralul Sirik Matak, care își atri
buie calitatea de delegat al pri
mului ministru.

• LA AMBASADA ROMÂ
NIEI DIN ATENA, în prezența 
ambasadorului Francisc Păcu
rarii, a fost organizată o gală de 
filme documentare prezentînd 
imagini din viața țării noastre. 
Au participat D. Tzakonas. sub
secretar de stat la Ministerul 
președinției guvernului, func
ționari superiori, din Ministerul 
de externe și Secretariatul ge
neral al presei și informațiilor, 
ziariști greci și străini, persona
lități ale vieții cultural-arfistice 
din Grecia.

„COSMOS-410"
• „COSMOS-4100 este noul 

satelit artificial al Pămîntului 
lansat în Uniunea Sovietică la 
6 mai. La bordul satelitului se 
găsesc aparate destinate conti
nuării explorării spațiului cos
mic.

PROGRAMUL LUI 
„APOLLO-15"

• IN CURSUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESĂ ținută la 
Cape Kennedy, astronautul a- 
merican James Irwin a declarat 
că punctul viitoarei aterizări a 
Lem-ului navei „Apollo-1544 este 
în mod practic înconjurat de 
munți lunari. El a dezvăluit că 
împreună cu David Scott, cel 
de-al doilea astronaut american 
care va păși pe solul lunar la 31 
iulie, va efectua o escaladare a 
muntelui Hatley, al cărui vîrf 
atinge 4 200 metri. Aceasta va fi 
prima escaladare a unui munte 
lunar de către pămînteni. în 
cursul celor trei promenade pre
văzute a fi efectuate pe supra
fața lunară. Scott și Irwin vor 
folosi un jeep electric c^re a 
fost prezentat ziariștilor în ca
drul conferinței de presă. Cu a- 
jutorul jeep-.ului, cei doi vor 
parcurge 35 km., cu o viteză de 
aproximativ 10 km pe oră.

• UN GRUP DE PERSONA
LITĂȚI marcante din viața po
litică a Uruguayului au luat i- 
nițiativa convocării unei adu
nări pe plan național, care să 
ceară guvernului recunoașterea 
Republicii Democrate Germane.

A

In în timpi narea Conferința

semicentenarului P. C. I!.
în cadrul manifestărilor con

sacrate semicentenarului Parti
dului Comunist Român, la Ha
noi a avut loc, sub auspiciile 
Comitetului orășenesc de partid, 
Comisiei de studii pentru isto
ria Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și Comitetului pen
tru relații culturale cu străină
tatea, o seară festivă la care au 
participat Nguyen Van Tran. se
cretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, secre
tarul Comitetului de partid al 
capitalei, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
oameni ai muncii. A fost pre
zent, de asemenea. C. Băbeanu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Hanoi. Bang 
Vam Tiem, adjunct al ministru
lui alimentației publice, care a 
fost oaspete al țării noastre, a 
conferențiat despre importanta 
creării Partidului Comunist Ro
mân, despre realizările obținute 
de poporul român, despre poli
tica partidului și guvernului 
României de sprijinire a luptei 
poporului vietnamez.

în cadrul manifestărilor con
sacrate semicentenarului Parti
dului Comunist Român, televi
ziunea bulgară a transmis 
miercuri seara un program ro
mânesc. Au fost prezentate fil
me artistice și documentare ro
mânești, precum și fragmente 
din cele mai reușite spectacole 
de estradă și folclorice din țara 
noastră.

Ambasadorul României în R.P. 
Mongolă. Sandu 'Ioan, a organi
zat la Ulan Bator o conferință 
de presă consacrată semicente
narului Partidului Comunist Ro
mân. Au participat ziariști mon
goli. corespondenți ai presei 
străine, atașați de presă ai am
basadelor acreditate în capitala 
Mongoliei. A urmat o gală de 
filme.

Cu ocazia unei conferințe de 
presă organizată de ambasada 
Republicii Socialiste România la 
Berna, ambasadorul Ion Geor
gescu a vorbit despre semnifi
cația istorică a celei de a 50-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român. Au participat 
numeroase personalități politi
ce, ziariști, atașați de presă ai 
unor ambasade acreditate la 
Berna. Participant ii au ascultat 
cu mult interes expunerea fă
cută. după care au vizitat ex
poziția : „Partidul Comunist 
Român la cea de a 50-a aniver
sare0. deschisă în saloanele am
basadei.

Revista săptămînală cipriotă 
„Nel Keri“ a publicat articole 
Infățișind momente principale 

. din istoria P.C.R., realizările ob
ținute de România socialistă în 
domeniul economiei si culturii. 
Radiodifuziunea locală a trans
mis un program de muzică ro
mânească, iar televiziunea a 
prezentat o piesă de teatru a 
scriitorului Dan Tărchilă.

Postul de radio Kinshasa a 
difuzat o a doua emisiune spe
cială consacrată semicentenaru
lui Partidului Comunist Român.

La ambasada Republicii ! 
cialiste România din Beirut 
avut loc o conferință 
cu ocazia sărbătoririi 
tenarului Partidului 
Român.

în 
o 

semnificației
Ambasadorul țării noastre 

Liban, Ștefan Oleja, a făcut 
expunere asupra 
evenimentului.

în capitala R.A.U. s-a deschis 
expoziția documentară „Parti
dul Comunist Român la-cea de-a 
50-a aniversare*4, organizată de 
Muzeul de Istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice' din Ro
mânia.

La vernisajul expoziției au 
participat Kamal Henawy, vice
președinte al Adunării Naționale 
a R.A.U., Mufid Shebab, preșe
dinte al Uniunii Socialiste Arabe 
a Tineretului, activiști ai Uniunii 
Socialiste Arabe, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne. oameni de cultură.

După ce a vizitat expoziția 
documentară românească, Kamal 
Henawy a arătat că această 
manifestare contribuie într-o 
mare măsură la dezvoltarea re
lațiilor prietenești între popoare
le român și egiptean, la extin
derea relațiilor multilaterale 
între Partidul Comunist Român 
și Uniunea Socialistă 
pentru pace, progres și 
ritate.

Arabă, 
prospe-

filmuluiîn cadrul Zilelor 
românesc, în Finlanda au 

. fost prezentate producțiile 
„Serata!4 și „Castelul con- 
damnaților44.-Membrii delega
ției de cineaști români care 
■vizitează capitala Finlandei 
au fost prezentați publicului 

. spectator. Cu acest prilej, 
regizorul Sergiu Nicolaescu 
a vorbit despre cinematogra
fia română. La spectacole au 
participat reprezentanți ai 
vieții cultural-artistice, di- 
plomați. ziariști și un nume
ros public.

I

cvadripartită
de la Paris

Propunerea 
delegației R. D. V.

După cum anunță agenția 
V.N.A., purtătorul de cuvînt 
al delegației R.D.V. la con
ferința cvadripartită de la 
Paris a declarat ziariștilor 
că, în cursul celei de-a 111-a 
ședințe plenare, conducătorul 
delegației Republicii Demo
crate Vietnam, Xuan Thuy, a 
propus ca părțile să discute 
imediat termenul pentru e- 
vacuarea de pe teritoriul 
sud-vietnamez a forțelor a- 
mericane, astfel îneît să se 
poată aborda apoi problema 
asigurării- securității trupelor 
oare se retrag și aceea a e- 
liberării militarilor luați pri
zonieri. Purtătorul de cuvînt 
al delegației R.D. Vietnam a 
menționat că reprezentanții 
S.U.A. la conferința din capi
tala franceză au refuzat să 
răspundă.. pozitiv la această 
propunere logică și rezona
bilă.

Unitățile Guvernului Re
voluționar Provizoriu au lan
sat în noaptea de miercuri 
spre joi o serie de atacuri 
împotriva forțelor america- 
no-saigoneze în mai multe 
regiuni ale Vietnamului de 
sud. Printre cele mai im
portante acțiuni ale forțelor 
patriotice se înscrie bombar
damentul efectuat asupra in
stalațiilor militare ale baze
lor americane din orașul Da 
Nang. De asemenea, patrioții 
sud-vietnamezi au intercep
tat o unitate saigoneză în zo
na Deltei fluviului Mekong.

Trei săptămîni
de demonstrații

antirăzboinice
„Manualul tactic0 < Ultimul optimist 
• 5 OOO de tineri arestați intr-o zi

So- 
; a 

de presă 
semicen- 
Comunist

n zilele marilor de
monstrații de la Wa
shington circula o 
broșură de 24 de pa
gini cu fotografii ale 
celor 21 de punețe- 

orașului pe care dc- 
intenționau să le

în cursul ultimelor săptămîni, forțele patriotice din Gui- 
neea-Bissau și Insulele Capului Verde au declanșat numeroase 
atacuri împotriva pozițiilor trupelor portugheze, reușind să. 
elibereze noi regiuni.

Forțele de eliberare au bombardat mai multe tabere mi
litare portugheze în nordul țării, în special în apropierea 
orașului Bolama. De asemenea, numeroase operațiuni de 
hărțuire au fost desfășurate în zona fortificațiilor portugheze 
situate în jurul localității Cato. Trei elicoptere, un avion, 
precum și turnul de control al bazei de la aerodromul Cato 
au fost distruse.

cheie ale 
monstranții __
ocupe în vederea blocării trafi
cului și împiedicării funcționa
rilor federali de a mai ajunge 
la birouri. „Manualul tactic4* a 
provocat consternare în rindul 
membrilor Pentagonului întru
cît tacticienii trebuie să fi fost 
ofițeri superiori familiarizați eu 
planurile operaționale militare 
secrete. Așadar, chiar în rîndu- 
rile armatei se găsesc ofițeri su-

războinice desfășurate vreodată 
in S.U.A. Tinerii pacifiști s-au 
instalat apoi la Georgetown U- 
niversity, la sfîrșițul celei de a 
treia săptămîni de demonstrații 
antirăzboinice care au avut Ioc 
în S.U.A. în primăvara aceasta.

Cererea masivă a opiniei pu
blice americane pentru dezanga
jarea țării din sud-estul asiatic 
operează ca un factor impor
tant în relațiile alegători—admi
nistrație. De aceea se consideră 
acum că rezoluția Mac Govern- 
Hatfield. care prevede retrage
rea tuturor trupelor americane 
pînă la sfîrșițul acestui an și 
desființarea după 1 mai* a tu
turor alocațiilor folosite în alte

Turneul lui Rogers

Criza monetară 
din Occident

Președintele Nixon a convocat ia Casa Albă pe ministrul fi
nanțelor, John Connaly, pentru a analiza criza dolarului izbuc
nita în urma scăderii dramatice a cursului monedei americane 
în comparație cu monedele unor țâri vest-europene.

R.D.G. : arhitectură veche la 
Wartburg (regiunea Erfurt).

Deși oficialitățile americane 
au dat asigurări că vor lua mă
suri pentru a înlătura criza ivi
tă pe piața monetară occidenta
lă, panica ce a cuprins cercurile 
speculatorilor din New York se 
accentuează. La închiderea băn
cilor. cotele mărcii vest-germa- 
ne, florinului olandez și francu
lui elvețian s-au-situat cu mult 
peste maxima permisă de acor
durile de la Bretton Woods. La 
rîndul ei, bursa a marcat scă
deri ale cursului acțiunilor prin- 
oipalelor valori industriale.

Miniștrii de finanțe ai țărilor 
Beneluxului — Belgia, Olanda 
și Luxemburg — au participat 
miercuri la o reuniune urgentă 
la Bruxelles convocată pentru a 
analiza situația creată ca urma
re a declanșării actualei crize a 
sistemului monetar occidental și 
a adopta o poziție comună în a- 
cest domeniu. Intrucît reuniunea 
a avut un caracter secret, nu se 
cunosc hotărîrile adoptate.

Surse belgiene informate au 
dezvăluit că o reuniune simila
ră a miniștrilor de finanțe din.

țările Pieței comune ar urma să 
aibă loc la sfîrșițul acestei săp- 
tămîni.

Guvernul federal vest-german 
a hotărît să amine pînă luni’șe
dința sa destinată luării unor 
măsuri concrete în legătură cu 
situația excepțională existentă 
pe piața financiară a R.F.G., de
terminată de afluxul fără prece
dent de dolari.

într-o declarație făcută, joi sea
ra, postului de radio „Deutsche 
Welle“, purtătorul de cuvînt al 
guvernului federal. Conrad Ah
lers, a arătat că ministrul fede
ral al economiei, Karl Schiller, 
se pronunță pentru instituirea 
unui curs flotant al mărcii vest- 
germane. Ahlers a adăugat că 
inițiativa lui Schiller va întîm- 
pina o rezistență puternică atît 
din partea cercurilor industra- 
le. cît și a producătorilor agri
coli vest-germani. Guvernul fe
deral — a conchis Ahlers — este 
însă hotărît să dea prioritate 
stabilității economice, element 
decisiv pentru economia R.F.G.

Adunarea 
solemnă 

de la Praga
La Praga a avut loc o adu

nare solemnă consacrată celei 
de-a 26-a aniversări a eliberă
rii Cehoslovaciei și primei ani
versări a semnării noului Tra
tat cehoslova.co-sovietic de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală. La adunare au parti
cipat Gustav Husak. prim-.se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Lud vi k 
Svoboda și Lubomir Strougal, 
președintele guvernului ceho
slovac. Raportul la adunare a 
fost prezentat de Alois Indra, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, secretar 
al C.C. al P.C.C.

• ZULFIKAR ALI BHUTTO, 
liderul Partidului Poporului din 
Pakistanul de vest, s-a pronunțat 
în favoarea transferării pre
rogativelor puterii unui guvern 
civil înainte de sfîrșițul anului 
fiscal în curs, care se încheie la 
30 iunie. El a opinat că trecerea 
puterii către o conducere civilă 
nu trebuie să aștepte pînă cînd 
un guvern civil va putea fi for
mat în Pakistanul de est.

După încheiereh vizitei sale 
la Cairo, secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, a 
sosit ieri: la‘Tel Aviv. El va 
avea • întrevederi cu • premie
rul israelian, Golda’Meir, cu 
ministrul afacerilor externe, 
Abba Eban, și cu alte oficia
lități israeliene consacrate 
examinării situației din Ori
entul Apropiat și relațiilor 
bilaterale.

Referindu-se la vizita între
prinsă de William Rogers la 
Cairo, Mohamad Riad, direc
tor de cabinet al ministrului 

. egiptean al afacerilor exter
ne, a precizat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că ea a 
fost utilă întrucît a permis 
fiecărei părți expunerea în 
detaliu a poziției sale, dar că 
S.U.A. nu au făcut, cu acest 
prilej, nici o propunere con
cretă privind rezolvarea po
litică a situației din Orien
tul Apropiat.

Agenția M.E.N. oitează 
ziarul „AL AHRAM44 care 
afirmă că, în cadrul convor
birilor, partea egipteană și-a 
expus poziția ’ cu privire la 
etapele menite să conducă 
spre o rezolvare a crizei din 
Orientul Apropiat. Ziarul 
,.AL GOUMHOURIA44, citat 
de aceeași agenție, relevă în 
acest sens, că R.A.U. a in
sistat asupra necesității obți
nerii din partea Israelului.; a, 
unui angajament cu privire 
la retragerea completă a tru
pelor sale din teritoriile ocu
pate și a unui răspuns favo
rabil la propunerile lui Jar
ring, subliniindu-se că o în
țelegere parțială, ca aceea

cu privire la redeschiderea 
Canalului Suez, trebuie să 
constituie doar o parte a 
unui acord global. Totodată, 
se cere ca, în prima etapă, 
trupele israeliene din Sinai 
să fie retrase pînă la linia El 
Arish — Ras Mohmed și ca 
forțele egiptene să traverseze 
Canalul de Suez. Redeschi
derea acestuia ar urma să 
aibă loc după elaborarea 
unei soluții cuprinzătoare, 
scrie ziarul.

Referindu-se la vizita în
treprinsă la Cairo, William 
Rogers a declarat, înaintea 
plecării spre Israel, oă discu
țiile avute cu ofioialitățile
R. A.U. au fost folositoa
re. El a afirmat că schimbul 
de vederi privind restabili
rea.păcii în Orientul Apropi
at a scos în evidență o serie 
de elemente ce vor necesita 
examinări ulterioare. Con
vorbirile, a spus William Ro
gers, au prilejuit totodată a- 
bordarea relațiilor dintre
S. U.A. și R.A.U., în curs de 
ameliorare. în acest sens, 
s-a căzut de acord asupra 
faptului că fiecare parte ar 
putea să-și mărească efecti
vul personalului diplomatic 
ce reprezintă interesele egip
tene și ameriaane la Wa
shington și, respectiv, Cairo. 
De asemenea, s-a hotărît să 
se intensifice • convorbirile 
care se desfășoară deja în le
gătură cu rambursarea dato
riei egiptene, către S.U.A. și 
să se mențină consultări 
strînse între Washington si 
Cairo asupra problemelor de 
interes

Demonstranți antirăzboinici în timpul ciocnirilor cu poliția la 
Washington. Tn timp ce polițiștii încearcă să-i evacueze de lîngă 
Memorialul Lincoln, tinerii imobilizează mașinile blindate ale 

poliției

periori care protestează în mod 
activ împotriva angajării mili
tare americane în sud-estul A- 
siei. Nu este un paradox, ci o 
realitate semnificativă pentru 
starea dc spirit a opiniei publice 
americane tot mai nerăbdătoare 
de a vedea sfîrșit războiul dus 
de S.U.A. în Vietnam.

50 000 de tineri au demonstrat 
în fața Capitoliului și a Casei 
Albe în încercarea de a primi un 
răspuns la cererea lor. Casa 
Alba însă era goală. Președin
tele Nixon se găsea la San Cle
mente în California. în confe
rința sa de presă, el a apărut 
ca ultimul optimist față de reu
șita planului de „vietnamizare44.

Mai multe mii de soldați și 
parașutiști s-au ciocnit cu mili- 
tanții pacifiști pe care primiseră 
ordinul să-i evacueze de lîngă 
Memorialul lui Lincoln. Goarna 
deșteptării tinerilor care se o- 
dihneau peste noapte în sacu- 
rile lor de dormit a sunat-o în
suși șeful politiei din Washing
ton. păzit de 750 de polițiști. 
5 000 de tineri au fost arestați 
într-o singură zi — cifră record 
pentru toate manifestațiile anti-

scopuri decît finanțarea retra
gerii. va avea mai multe șanse 
în Congres. Senatorul republi
can Jacob Javits a introdus, de 
asemenea, în Comitetul senato
rial pentru relațiile cu străină
tatea un proiect de rezoluție 
eare autorizează președintele să 
ducă un război numai pe o du
rată de 30 de zile, după care 
orice acțiuni militare trebuie a- 
probate de Congres. Deși preșe
dintele Nixon și-a exprimat de
zaprobarea față dc amîndouă 
propunerile, consilierii săi nu 
pot să nu cintărească efectele 
lor asupra opiniei publice ame
ricane, care peste 18 luni se va 
găsi în fața urnelor. înregistra
rea pe listele republicane a ti
nerilor intre 18—21 de ani ca și 
a americanilor cu reședințe in 
străinătate care prin „Actul 
drepturilor de vot din 1970“ vor 
trebui să petreacă o lună de zile 
în S.U.A., va deveni un baro
metru al popularității platfor
mei politice republicane.

DOINA TOPOR

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fao la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții. Tiparul i Combinatul poligrafio „Casa Scînteii'


