
z

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIThVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10486 Sîmbătă 8 mai 1976 8 PAGINI-40 BANI
- ------- ------------ ... H h

55 de ani de luptă pentru patrie, 
pentru socialism, pentru fericirea 

poporului, pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă

ȚARA ÎNTREAGĂ 
SĂRBĂTOREȘTE

GLORIOSUL JUBILEU 
AL MARELUI SĂU PARTID

„Partidul nostru s-a dovedit singurul partid din istoria 
zbuciumată a României care s-a identificat întru totul cu 
năzuințele și interesele maselor largi populare, a pus mai 
presus de orice independența, bunăstarea și fericirea 
întregului nostru popor“.

NICOLAE CEAUȘESCU

C
omuniștii, întregul nostru popor sărbăto
resc astăzi împlinirea a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român, eve
niment de însemnătate istorică, a cărui 
semnificație își găsește reflectarea în profun

dele transformări revoluționare petrecute în via
ța poporului român. în schimbarea radicală a 
destinelor României — devenită, sub conducerea 
partidului comunist, o țară socialistă, liberă, 
înfloritoare, în plin avînt creator.

în fiecare an, aniversarea creării partidului 
comunist prilejuiește o retrospectivă a drumului 
pe care l-a străbătut, a luptelor purtate de clasa 
muncitoare și masele largi populare pentru îm
plinirea înaltelor idealuri de libertate socială și 
națională, de dreptate și progres. Cu profundă 
satisfacție și mîndrie, comuniștii, toți cei ce 
muncesc pot să aprecieze că, la a 55-a aniversa
re, Partidul Comunist Român se înfățișează mai 
puternic și mai unit ca oricînd, înconjurat de 
dragostea și încrederea întregii națiuni, pe care 
o conduce neabătut pe calea progresului și civi
lizației socialiste. Partidul și poporul formează 
astăzi un tot indestructibil, un singur gînd și o 
singură voință, politica partidului este privită 
de popor ca propria sa politică. Această osmoză 
este rezultatul faptului că. de-a lungul întregii 
sale existențe, partidul comunist, intruchipind 
gindirea și acțiunea revoluționară, a slujit cu 
nețărmurită credință clasa muncitoare, poporul 
din rîndurile căruia s-a născut, nu a avut și nu' 
are țel mai înalt decît asigurarea independenței.

și propășirii patriei, a libertății și bunăstării 
poporului.

Bogate sînt tradițiile de luptă ale clasei noas
tre muncitoare, care, încă în 1893, și-a făurit pro
priul ei partid politic — Partidul Social-Demo
crat al Muncitorilor din România, unul din cele 
mai vechi partide muncitorești din lume. înte
meiat pe principiile socialismului științific. 
Partidul Comunist Român — continuator al 
acestor tradiții — s-a născut prin transformarea 
partidului socialist în partid comunist la istoricul 
Congres din mai 1921. Partidul comunist apărea 
ca rod al învățămintelor trase de clasa noastră 
muncitoare din marile bătălii revoluționare des
fășurate în anii 1918—1920, crearea sa marcind 
începutul unei etape noi. superioare, atît pe 
plan politic și ideologic, cit și pe plan organi
zatoric în mișcarea revoluționară din România.

întreaga istorie a partidului arată că el a răs
puns pe deplin așteptărilor și nădejdilor mili- 
tanților revoluționari și ale maselor muncitoare 
din țara noastfă, și-a îndeplinit cu cinste mi
siunea sa istorică, ca avangardă revoluționară 
a clasei muncitoare și a tuturor celor ce muncesc. 
Desigur, drumul parcurs în cei 55 de ani n-a 
fost deloc neted ; partidul a avut de înfruntat 
nenumărate greutăți, determinate fie de> repre
siunile regimului burghezo-moșieresc, fie de 
insuficienta experiență, de orientări ce i-au fost 
impuse în anumite perioade, care nu țineau 
seama de realitățile țării. Dar ceea ce consti
tuie caracteristica dominantă a activității parti

dului nostru este faptul că întotdeauna el a 
găsit. împreună cu clasa muncitoare, cu cei ce 
muncesc, atît soluțiile, cit și forța necesară pen
tru a depăși greutățile și neajunsurile, a asi
gurat înaintarea ascendentă pe drumul împlini
rii idealurilor revoluționare.

în condițiile deosebit de aspre ale ilegalității, 
P.C.R. s-a ridicat cu vigoare împotriva politicii 
claselor dominante de exploatare și asuprire a 
celor ce muncesc, de infeudare economică și 
politică a României puterilor Jmperialiste, a fost 
sufletul luptei .împotriva .fascismului și a răz- 

■/boiului, pentru libertate, democrație și o viață 
mai bună, pentru apărarea independenței și a 
integrității teritoriale a patriei. Partidului 
Comunist Român îi revine meritul nepieritor de 
a fi fost' în frunțea mișcării de rezistență a po
porului român împotriva dictaturii fasciste și a 
dominației hitieri.ste. de a fi inițiat și condus 
insurecția națională armată antifascistă și anti- 
imperialistă din august 1944, moment crucial în 
istoria țării.

Rolul conducător al partidului comunist în bă
tăliile sociale, de o amploare fără precedent, din 
anii ce au urmat eliberării a fost factorul deci
siv al desfășurării, victorioase a revoluției popu
lare și al .triumfului deplin în România al orîn- 
duirii noi. socialiste.

Sub steagul partidului comunist au fost înfăp
tuite. în răstimpul ultimelor trei decenii, cele

(Continuare în pag. a IV-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Haralambos Drakopoulos, 
secretar al C. C. al P. C. din Grecia (interior)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu.secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit la 7 mai pe tovară
șul .Haralambos Drakopoulos. secre
tar ăl Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Grecia (interior), 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de tovară
șul Vasilis KoutulaS. membru al Bi
roului C.C. al P.C. din Grecia (in
terior).

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. si Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R.

în numele C.C. al P.C. din Grecia 
(interior), al partidului, tovarășul 
Haralambos Drakopoulos a adresat 
tovarășului Nicolae Ceatișescu calde 
felicitări cu prilejul celei de-p 55-a 
aniversări a Partidului Comurrrit 
Român, urări de noi și mari succese 
partidului, secretarului său general, 
în ampla și rodnica activitate ce o 
desfășoară pentru făurirea societății

socialiste multilateral dezvoltate în 
România. în politica externă consa
crată dezvoltării libere, independente 
a fiecărui popor, cauzei păcii, pro
gresului și socialismului în lume.

în timpul convorbirii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările celor două 
partide și a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
actuale ale vieții politice și ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Au fost relevate cu plăcere rela
țiile de prietenie și colaborare pe 
s-au statornicit intre cele două parti
de. pe baza solidarității internaționa
liste. a respectării principiilor egali
tății. autonomiei, a dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora independent, de 
sine stătător, propria politică fără 
nici un amestec din afară.

Cu aceeași satisfacție a fost subli
niată evoluția ascendentă a relațiilor 
româno-elene, reafirmindu-se hotă- 
rîrea celor două partide de a acționa 
in continuare pentru dezvoltarea bu

nelor lor raporturi, de a milita pen
tru întărirea prieteniei româno-elene, 
atît in sfera politică, cit și in dome
niul economic, al științei, tehnicii si 
culturii, in interesul ambelor po
poare. al securității și păcii. înțelege
rii și cooperării în Balcani, in Eu
ropa hȘi in întreaga lume.

în cursul întrevederii s-a subliniat 
de comun acord necesitatea intensi
ficării acțiunilor unite, atît pe plan 
național, cit și pe plan internațional, 
ale forțelor de stingă, ale tuturor for
țelor revoluționare, progresiste, in ca
drul marelui proces revoluționar al 
lumii contemporane, -în lupta împo
triva forțelor retrograde, imperialiste, 
pentru o politică nouă, de respect al 
independenței și suveranității na
ționale. al dreptului fiecărui popor, 
al fiecărei națiuni de a păși liber pe 
calea propășirii sale economico-so- 
ciale cit .mai rapide, pentru pace «I 
progres social In lume.

întrevederea s-a desfășurat Intr-d 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Președintele concernului Gutehofnungshiitte
(G. H. H.) din R. F. Germanie

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri dupâ-amiază, pe 
președintele concernului Gutehof- 
nungshutte (G.H.H.) din R. F. Ger
mania. Manfred Lennings, care face 
o vizită în tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspetele asupra 
unor probleme privind dezvoltarea 
cooperării dintre întreprinderi româ

nești și grupul Gutehofnungshiitte 
(G.H.H.). in diverse domenii de spe
cialitate, în contextul general al bu
nelor raporturi dintre România (i 
R. F. Germania.

întrevederea s-a desfășurat într-9 
atmosferă cordială.

SESIUNE ORGANIZATĂ CU PRILEJUL CELEI DE-A 55-A ANIVERSĂRI A P.C.R.

„Direcțiile principale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 

și înaintării României spre comunism, 
ale creșterii rolului partidului în societatea noastră44 

în pagina a IV-a

MESAJE DE SALUT ADRESATE 
PARTIDULUI NOSTRU 

în pagina a V-a

Un om între oameni, 
mereu și pretutindeni 
în mijlocul oamenilor

O imagine dintre sute și mii asemănătoare, 
obișnuită, caracteristică vieții noastre politice : 
permanenta legătură, permanentul dialog dintre 
partid și popor.

Prezent mereu în mijlocul oamenilor, în miezul 
realităților, în uzine și pe șantiere, pe ogoare și 
în institute de cercetare, în noile cartiere de lo
cuințe și în piețe, în școli și universități, pretutin
deni unde se muncește și se proiectează viitorul, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oferă tuturor exemplul viu al comu
nistului pentru care nu există ideal mai înalt 
decît slujirea intereselor vitale ale poporului, ale 
națiunii noastre socialiste.

Și țara este una cu iubitul ei conducător, cu 
partidul — într-un gînd, într-o simțire.

La ziua partidului
Pentru privirea liberă și dreaptă
Pentru lumina vremii înțeleaptă

Și pentru dreptul, spus din fraged nai.
De-a ti stăpîn pe casă și pe plai,

De-a mi bucura privirea in flori, în zbor de fluturi, 
Și luminata apă de-a o sorbi din ciuturi

De a-mi privi în tihnă livada și Carpațli
Păstrați, odoare sacre, prin vremi, de generații

Pentru mîndria de-a avea o țară 
Ce nu-și făcu străbunii de ocară 
Păstrîndu-i, neatinși de lași, în lut.

Pentru curajul de-a avea trecut
Și-a lumina cu el prezentul viu
Aceste rînduri limpede le scriu :

Ofrandă, inima
In mîini o lin
f darul meu. Partid, 
tți aparțin !

Nicolae DRAGO}
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O ECONOMII ÎN CONTINUU AVlNT- TEMELIA DE CRANIT A PROSPERITĂȚII PATRIEI
„Bilanțul activității desfășurate de clasa muncitoare, de 

întregul popor, sub conducerea Partidului Comunist, pentru 
făurirea socialismului în România — se arata în Programul 
P.C.R. — este deosebit de pozitiv, rezultatele obținute în 
toate domeniile de activitate sînt remarcabile".

pornind de la realitățile tării 
noastre și spriiinindu-se pe forțele 
poporului român, partidul nostru a 
pus în centrul politicii sale indus
trializarea socialistă a țării. Prin 
realizările de importanță istorică 

'obținute, INDUSTRIALIZAREA 
s-a dovedit a fi factorul determi
nant al dezvoltării susținute a în
tregii economii, al ridicării nivelu
lui de viată al poporului, al întă
ririi independenței și suveranității 
naționale, al înaintării sigure pe

• Circa 700 DE LOCALITĂȚI 
din toate județele țării vor dispu
ne, pînă la finele cincinalului ac
tual, de unități ale industriei repu

1950 1965 1970 1975 1975 față de 1950

PRODUSUL SOCIAL 83 344 >
uU01 1<> TU

523 (<>sa864 de 10,4 ori mai mare

VENITUL NAȚIONAL 35 146 212 362 de 10,3 ori mai mare

FONDURI FIXE 207 517 757 1 186 de 5,7 ori mai mari

PRODUCȚIA 
INDUSTRIALĂ 27,5 178,4 312,8 576,6 de 21 ori mai mare

PRODUCȚIA AGRICOLĂ 32,4 62,5 68,6 93,4 de 2,9 ori mai mare

INVESTIȚII DIN 
FONDURILE STATULUI 5,6 40,6 68,2 122,8 de 22 ori mai mari

• Dacă industria ar fi continuat 
să se dezvolte în ritmul mediu în
registrat în perioada antebelică — 
de circa 4 la sută — atunci, pro
ducția obținută in anul 1975 s-ar fi 
realizat în... anul 2030 !

• Numai în ultimul deceniu au 

drumul progresului și civilizației. 
Viața a confirmat, de asemenea, 
justețea politicii partidiilui nostru 
în problema agrară, demonstrîndu- 
se practic că făurirea agriculturii 
cooperatiste, precum și a sectorului 
de stat al agriculturii are o impor
tanță hotărîtoare în dezvoltarea ge
nerală a societății noastre. Dintr-o 
țară cu un pronunțat caracter a- 
grar, cu o industrie slab dezvoltată 
și o agricultură înapoiată. ROMA

fost construite și date în funcțiune 
peste 3 300 DE CAPACITĂȚI ȘI 
OBIECTIVE INDUSTRIALE, dota
te cu echipamente de înaltă tehni
citate.

• Un singur procent de creștere

NIA A DEVENIT ÎN CELE CINCI 
CINCINALE O ȚARA INDUS- 
TRIAL-AGRARA. CU O INDUS
TRIE PUTERNICA, ÎN PLINA 
DEZVOLTARE — ORGANIZATA 
PE BAZA CUCERIRILOR ȘTIIN
ȚEI SI TEHNICII MODERNE. ÎN
TEMEIATA PE PROPRIETATEA 
SOCIALISTĂ A ÎNTREGULUI 
POPOR — ȘI CU O AGRICULTU
RA SOCIALISTĂ DE STAT ȘI 
COOPERATISTĂ ÎN PLIN PRO
CES DE MODERNIZARE.

Iată imaginea ' evoluției econo
mice a României socialiste în de
cursul celor cinci cincinale de dez
voltare planificată :

(în miliarde lei)

a productivității muncii în indus
trie — la nivelul economiei națio
nale — a echivalat în 1975 cu O 
PRODUCȚIE DE CIRCA 5.9 MI
LIARDE LEI, față de 1.7 MILIAR
DE LEI ÎN ANUL 1965 și 0.5 MI
LIARDE LEI ÎN ANUL 1955.

• „Caii putere" ai agriculturii 
noastre socialiste numărau în anul 
1975 : 118 000 TRACTOARE, față 
de 12 000 tractoare în 1948.
18 000 COMBINE AUTOPRO
PULSATE (pînă în anul 1968 nu

TOATE JUDEȚELE - MULTIMILIARDARE

Politica de repartizare armoni
oasă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării, aplicată con
secvent de partidul nostru, asigură 
dezvoltarea . industrială a tuturor 
județelor, ridicarea gradului de ci
vilizație al tuturor localităților, în
făptuirea deplinei egalități în ce 
privește condițiile de muncă și 
viață a tuturor cetățenilor țării. 
Corespunzător hotărîrii Congresu
lui al Xi-iea al P.C.R., în actualul

Numărul județelor

1965 1970 1975 1980

pînă la 10 miliarde lei 36 31 19 —

10,1 - 25 miliarde lei 3 8 18 23

peste 25 miliarde lei 1 1 3 12

^INDUSTRII NOI, CREAȚII ALE REVOLUȚIEI 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Orientarea fermă a dezvoltării 
industriei spre ramurile și subra- 
murile moderne, hotărîtoare pen
tru promovarea progresului tehnic. 

s-a fabricat nici una). în anul 1975, 
suprafața amenajată pentru iriga
ții a ajuns la 1,47 MILIOANE 
HECTARE, agricultura primind. în 
cincinalul 1971—1975. 4,5 MILIOA
NE TONE îngrășăminte chimice.

cincinal urmează ca în fiecare ju
deț să se asigure realizarea unei 
producții industriale de cel puțin 
10 MILIARDE LEI. iar în anul 
1990 — de 18—20 MILIARDE LEI, 
adică mai mult decît a obținut în
treaga industrie a României în a- 
nul 1938. Ca urmare, gruparea ju
dețelor în funcție de valoarea pro
ducției industriale se va modifica 
astfel :

1975, mutațiile în structura pe ra- 
'muri a industriei au fost dominate 
de industria constructoare de ma

12,9 la sută

1938

27,9 la sută

1965

circa 44 la sută

1975

• în anul 1.980, industria con
structoare de mașini și industria 
chimică vor realiza aproape 50 la 
sută din producția industrială a 
țării.

• Industriile noi — electronica, 
electrotehnica, mecanica fină și 
optica, industria de mașini-unelte 
și utilaje tehnologice — au deținut, 
împreună, în 1975, o pondere de 
peste 27 LA SUTĂ în producția 
industriei constructoare de mașini. 

constituie o caracteristică esențială 
a politicii de industrializare a par
tidului nostru, în deceniul 1966—

RODNICIA UNEI ZILE DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA

blicane, cu activitate permanentă 
și o producție anuală de peste 10 
milioane lei.

1948 1976 1980

Energie electrică
(milioane kWh) 4 158 212

Oțel (tone) 967 30 055 47 945

îngrășăminte chimice
100% (tone) 0,5 6 247 9315

Trcictoorc (bucâțî) 2 141 171

Motoare electrice <kw) 30 18 575 35 616

Ciment (tone) 1 800 38 356 53 425

Fibre și fire chimice
(tone) 4 476 876

Autoturisme (bucăți) — 205 500

Televizoare (bucăți) — 1 589 1 986

încălțăminte (perechi) 11 348 281 836 326 712

Țesături (mu mp) 304 2 922 3 973

șini și industria chimică, a căroF 
pondere în producția industrială a 
crescut după cum urmează : 

față de circa 23 LA SUTĂ în 1965 ; 
potrivit prevederilor, în anul 1980 
ponderea lor va depăși 32 LA 
SUTĂ.

• în industria chimică, ponde
rea producției de fire și fibre chi
mice, de mase plastice și cauciuc 
sintetic a sporit de la 6,7 la sută în 
1960, la 22 LA SUTĂ în 1970. ur- 
mînd să ajungă la aproape 29 LA 
SUTA în anul 1980.

TOTUL PENTRU OM-STĂPÎN Șl FĂURAR AL INTRECII AVUȚII MATERIALE Șl SPIRITUALE
încă de la înființare, Partidul 

Comunist Român a înscris cu 
litere de aur pe stindardul său de 
luptă, ca țel suprem, făurirea 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor. Viața demon
strează că tot ceea ce a întreprins 
și întreprinde partidul nostru, în
treaga sa politică, întreaga sa ac
tivitate sînt închinate omului, îm
bunătățirii continue a condițiilor 
sale de muncă și viață, ridicării 
gradului general de civilizație.

Pe măsura sporirii potențialului 
economic, a înfăptuirii neabătute 
a politicii de industrializare in 
ritm susținut a țării, de reparti
zare armonioasă a forțelor de pro
ducție, de creștere a avuției na
ționale, nivelul de trai al oa
menilor muncii a cunoscut o con

ȘTIINȚA Șl ÎNVĂȚĂMÎNTUL - LA NIVELUL MARILOR CERINȚE ALE SOCIETĂȚII NOASTRE
Dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție a deter

minat mutații profunde în cadrul populației active a țării, 
crescînd continuu ponderea forței de muncă ocupate în in
dustrie și celelalte ramuri neagricole. Acționînd în concor
danță cu aceste noi realități, partidul a acordat și acordă o 
atenție deosebită formării de cadre bine pregătite pentru 
toate domeniile de activitate, permanentei dezvoltări și 
perfecționări a învățămîntului de toate gradele.

• Ponderea populației 
ocupate în industrie și în 
celelalte ramuri neagri
cole a crescut de la 50,9 la sută 
în anul 1970 la 62 la SUtă în 
anul 1975. Ponderea muncito
rilor în totalul angajaților din 
economie atinsese în anul 1975 
peste 79 la sută, față de 57,6 la 
sută în 1950. 

tinuă ascendență — reflectată 
pregnant și în dinamica prin
cipalilor indicatori ai bunăstării 
noastre :

• Retribuția reală a oa
menilor muncii era. în anul 
1975 de peste 3,2 ori mai 
mare fata de 195°-

Prin aplicarea noului sistem de 
retribuire și generalizarea majo
rării retribuțiilor s-a ajuns ca. la 
finele anului trecut,/retribuția me
die să se ridice la 1 975 lei, supe
rioară prevederilor inițiale ale cin
cinalului.

• Veniturile reale ale ță
rănimii au £ost în anul 1975 do

• în anul 1975 ponderea 
muncitorilor calificați a- 
junsese la aproximativ 85 la 
sută în economie la peste 
90 la sută în industrie, 
comparativ cu circa 45 la sută în 
anul 1948.

• In 1980, în industrie 
și în celelalte ramuri ne

peste*  3,3 ori mai mari în 
comparație cu 1950.

• Venitul lunar minim garantat 
pentru țăranii cooperatori repre
zintă 1 500 lei în zootehnie și for
mațiile permanente de irigație; 
1 200 lei în legumicultură, viticul
tură și pomicultură ; 40 de lei pe 
zi la alte culturi, și lucrări agri
cole.

• Veniturile totale reale 
ale populației au fost în 1975 
de peste 4,7 ori mai mari 
față de 1950.

Această creștere s-a realizat

agricole vor lucra peste 7,5 
milioane de oameni, reprezentînd 
peste 72 la sută din popu
lația activă a țării.

• în comparație cu anul 1938— 
1939, numărul tinerilor cuprinși 
în sistemul de învățămînt a crescut 
de Ia 1 781000 la peste 5 mj- 
lioane de elevi și stu
denți.

• în anii 1971—1975 au fost 
construite grădinițe cu 92 mii de 
locuri, iar învățămîntul primar, 
gimnazial și liceal a primit școli 
noi cu peste 15 mii săli de clasă, 
ateliere școlare cu 24 500 locuri 
de instruire, internate cu circa 76 
mii locuri, școli speciale cu 5100 
locuri. Pentru nevoile învățămîn- 

prin majorări succesive ale retri
buției, pensiilor, alocațiilor de stat 
pentru copii, burselor pentru elevi 
și studenți, cheltuielilor social- 
culturale etc. Numai cheltuielile 
social-culturale din fondurile sta
tului au reprezentat în perioada 
1971—1975 aproape 220 miliar ie 
lei, fiind cu 54 la sută mai mari 
decît în cincinalul precedent — 
ceea ce înseamnă că fiecare om al 
muncii a obținut anual, în medie, 
venituri suplimentare care re
prezintă circa o pătrime față de 
retribuție.
• Desfacerile de mărfuri 

cu amăhuntul prin comerțul so- 
ciahst au crescut de 11 ori 
în 1975 față de 1950.

tului superior, în aceeași perioadă 
s-a construit o suprafață de peste 
30 ha.

• Anual, prin editura de spe
cialitate, se tipăresc aproape 1000 
titluri de manuale școlare și uni
versitare într-un tiraj de circa 
27 milioane de exemplare. Toate 
cele peste 800 titluri de manuale 
destinate învățămîntului primar, 
gimnazial, liceal și tehnic-profe- 
sional, însumînd circa 26 mi
lioane exemplare și avînd o va
loare de aproximativ 180 mi
lioane Iei, sînt distribuite gratuit 
elevilor în prima zi de școală. 
Pentru cincinalul 1976—1980 se 
prevede editarea a 5 150 titluri de 
manuale școlare și universitare, a 
căror valoare se ridică la 1 miliard 
și 200 milioane ; dintre acestea, 
peste 3 800 de titluri în valoare 
de aproape 1 miliard vor fi dis
tribuite gratuit.

Volumul total al mărfurilor 
puse la dispoziția populației în 
cincinalul 1971—1975 a fost mai 
mare decît cel realizat în trei cin
cinale la un loc (1951—1965).

• De 13,6 ori mai multe 
locuințe au £ost construite în 
1975, în comparație cu 1950, din 
fondurile statului și cu sprijinul 
statului în credite și execuție. 
Față de 9 600 de apartamente con
struite în 1950, anul- trecut s-au 
dat în folosință 130 500 aparta
mente. Numai în cincinalul recent 
încheiat s-au construit 512 000 a- 
partamente, iar populația de la 
sate și-a construit în regie pro
prie circa 240 000 de case noi.

• Pentru fiecare elev
din învățămîntul preșco
lar, din ciclurile primar și 
gimnazial, nostru cheltu
iește anual circa 1 700 lei, 
lar pentru fiecare elev de 
liceu — peste 3 500 lei.

• Pentru anul universitar 1975— 
1976, numărul burselor a fost ma
jorat Ia 73 000 ; astfel, circa 66 
la sută din totalul studen
ților sînt bursieri ai statu
lui. Pentru fiecare stu
dent, statul nostru cheltu
iește anual peste 13 000 
lei.

• Oamenii trăiesc mai 
mult. Politica partidului nostru 
de creștere continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului se concretizează și în alte 
măsuri cu caracter social. Astfel, 
ca urmare a grijii permanente 
pentru sănătatea populației, du
rata medie de viață în 
România a crescut de la 
42 de ani în perioada in
terbelică la 63 de ani în 
1956 și la aproape 70 de 
ani în prezent.

• în deceniul 1966—1975 au fost 
aplicate în producție 215 tehnolo
gii noi, introduse în fabricație de 
serie 9 000 tipodimensiuni de ma
șini, utilaje, aparate și instalații 
noi sau reproiectate — din care 
1 134 de mare complexitate și cu 
înalți parametri funcționali.

• Ponderea produselor noi sau 
reproiectate introduse în fabrica
ție în cincinalul trecut a reprezen
tat 44.1 Ia sută din valoarea pro
ducției industriale a țării a anului 
1975.

• Investițiile pentru activitatea 
de cercetare științifică au fost de 
circa 9,2 miliarde iei în perioada 
1951—1975 ; în cincinalul recent 
încheiat aceste fonduri au fost de 
aproape două ori mai mari decît 
cele din cincinalul 1966—1970.

• Numărul de cadre din cer
cetare și proiectare, incluzînd

• Oamenii sînt mai In- 
struiți.

• România se numără printre 
primele 15 țări din lume în ce 
privește tirajul de cărți la un mi
lion de locuitori.

e Numărul spectatorilor care 
au vizionat anul trecut filme se 
ridică la 185,7 milioane, ceea ce 
înseamnă de aproape 9 ori popu
lația țării.

• în cincinalul 1971—1975 baza 
materială a culturii s-a îmbogățit 
cu 600 cămine culturale, 25 case 
de cultură și cluburi, 15 cinema
tografe, 3 noi edificii de teatru.

și compartimentele de concep
ție din centrale și întreprinderi, 
a crescut de la 5 000 în anul 1938, 
la 150 000 în prezent.

• Tehnologiile noi. de concepție 
proprie, și tehnologiile perfecțio
nate care se vor introduce în pro
ducție în actualul cincinal vor asi
gura realizarea a peste 80 Ia sută 
din totalul tehnologiilor noi și per
fecționate stabilite pentru obiecti
vele de investiții planificate.

Progresele realizate în1 domeniul 
învățămîntului și cercetării știin
țifice. al pregătirii cadrelor ilus
trează justețea politicii partidului 
în domeniul pregătirii forței de 
muncă, oferă garanția îndeplinirii 
cu succes a obiectivelor prevăzute 
în Programul partidului, în Direc
tivele celui de-al XI-lea Congres.
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POPORUL UNIT ÎN JURUL PARTIDULUI - CONSTRUCTOR AL PROPRIILOR DESTINE
„Partidul va acționa cu consecvență pentru participarea 

conștientă a tuturor oamenilor muncii la făurirea destinului 
colectiv al societății socialiste și comuniste. înfăptuirea a- 
cestui principiu presupune o temeinică pregătire politico- 
ideologică, o cunoaștere și înțelegere aprofundată a legilor 
obiective ale dezvoltării sociale și, totodată, o înaltă răs
pundere din partea fiecăruia în exercitarea drepturilor de
mocratice, cetățenești, în contribuția adusă la guvernarea 
țării".

Partidul nostru, pornește de Ia 
faptul că în societatea socialistă, 
tp care a fost lichidată pentru tot
deauna exploatarea, oamenii mun
cii au dubla calitate de producă
tori ai bunurilor materiale și spi
rituale și, totodată, de proprietari 
ai mijloacelor de producție și be
neficiari ai tuturor valorilor ma
teriale și spirituale ce se creează 
In societate.

„Ținînd seama de calitatea nouă 
pe care o au oamenii muncii — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— partidul a acordat o atenție 
deosebită asigurării condițiilor ne
cesare participării maselor, a în
tregului popor, la conducerea vieții 
economice și sociale, a statului 
socialist".

Pentru a se asigura PARTICI
PAREA EFECTIVA A OAMENI
LOR MUNCII LA CONDUCEREA 
TREBURILOR ECONOMICE ȘI 
SOCIALE, în ultimii ani au fost 
create numeroase organisme de 
conducere colectivă, fapt ce a dus 
la adincirea democrației muncito
rești, a democrației socialiste at.ît 
în sfera producției materiale, 
cît și în viața de stat. în mod 
practic, LA TOATE NIVELU
RILE. DE SUS ȘI PÎNA JOS. 
EXISTA FORME COLECTIVE DE 
CONDUCERE.

• Au fost instituționalizate a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii — foruri supreme de con
ducere în întreprinderi, centrale 
și instituții.

• La nivelul întreprinderilor și 
centralelor, al tuturor unităților 
economice și instituțiilor sociale, 
au fost create comitetele și con
siliile oamenilor muncii.

• Organe de conducere colecti
vă există și în agricultură.

• Consiliile populare și organis
mele acestora asigură, de aseme
nea, cadrul participării cetățenilor 
Ia dezbaterea și soluționarea pro
blemelor obștești, la conducerea 
întregii activități din teritoriu.

• A fost instituită prin lege șl 
realizată în practică organizarea 
periodică a Congresului consiliilor 
populare județene și al președin
ților consiliilor populare, a Confe
rinței pe țară a președinților con
siliilor populare, precum și a con
ferințelor pe județe ale deputați- 
lor consiliilor populare, municipa
le, orășenești și comunale ; recent, 
a fost instituită Camera legislati
vă a consiliilor populare.

• DIN CEI 51441 DE DEPU- 
TAȚI ALEȘI IN CONSILIILE 
POPULARE județene, al Capita
lei, municipale, orășenești și co
munale, 6 624 SÎNT MUNCITORI

și 22 822 ȚĂRANI, CARE LU
CREAZĂ NEMIJLOCIT ÎN PRO
DUCȚIE, 4 509 INTELECTUALI, 
17 320 ACTIVIȘTI DE PARTID ȘI 
DE STAT și 166 ALTE CATE
GORII.

• Din punct de vedere al na
ționalității, în consiliile populare 
sînt 46 268 DEPUTAȚI ROMANI, 
3 774 DEPUTATI MAGHIARI, 
824 DEPUTAȚI GERMANI și 575 
DEPUTAȚI DE ALTE NAȚIONA
LITĂȚI.

Partidul și statul nostru au so
luționat problema națională in 
spiritul concepției marxist-leni- 
niste, asigurind lichidarea oricărei 
discriminări de ordin național, 
deplina egalitate în drepturi a tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate. Această 
cucerire de importanță istorică a 
societății noastre se materializea
ză prin măsuri cum ar fi :

• ridicarea gradului de dezvol
tare economico-socială a tuturor 
zonelor țării ;

• condiții de existență egale 
pentru toți cetățenii ;

• participarea activă la condu
cerea diferitelor sectoare de acti
vitate ;

• învățămînt, instituții de artă 
și cultură, presă, cărți în limba 
maternă, dreptul de folosire liberă 
a limbii materne, de afirmare ple
nară în întreaga viață socială ;

• crearea consiliilor oamenilor 
muncii ale naționalităților conlo
cuitoare.

Adîncirea democrației socialiste 
presupune perfecționarea necon
tenită a organelor și organismelor 
centrale de stat.

e MAREA ADUNARE NAȚIO
NALĂ, organ suprem al puterii 
de stat, și-a dezvoltat atît activi

tatea legislativă, cît și funcțiile 
sale de control. S-a generalizat 
principiul sesiunilor deschise ; la 
ultimele alegeri au fost depuse 
mai multe candidaturi în aceeași 
circurpscripție electorală.

• Cerințele tot mai complexe 
ale conducerii statului au deter
minat instituirea înaltei răspun
deri de președinte al republicii. 
ÎN ȘEDINȚA ISTORICĂ DIN 28 
MARTIE 1974, MAREA ADUNARE 
NAȚIONALĂ A ALES PE ÎNTf- 
IUL PREȘEDINTE AL ROMÂ
NIEI ÎN PERSOANA TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.

• Au fost' dezvoltate continuu 
funcțiile de control ale Consiliului 
de Stat.

• La nivel central, au fost crea
te organe cu dublu caracter — de 
partid și de stat : Consiliul Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, Consiliul Or
ganizării Economico-Sociale, Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și 
Sociale, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste etc., precum și 
organe corespunzătoare pe plan 
local.

• în practica conducerii socie
tății s-a încetățenit metoda orga

nizării de congrese și conferințe 
cu caracter național în cele mai 
importante sectoare de activitate 
economico-socială, a consfătuirilor 
pe ramuri de producție.

• FRONTUL UNITĂȚII SO
CIALISTE, cel mai larg organism 
politic reprezentativ, care reuneș
te, sub conducerea P.C.R., toate 
organizațiile politice, de masă și 
obștești, este învestit cu largi a- 
tribuții în organizarea politică a 
tuturor cetățenilor, asigurarea 
participării lor la conducerea vie
ții sociale, în dezvoltarea contro
lului obștesc și coordonarea acti
vității educative de formare a 
omului nou, de promovare în via
ța socială a principiilor echității 
socialiste.

• în ultimii zece ani s-a desfă
șurat o bogată activitate de siste
matizare a normelor juridice și de 
cuprindere a majorității reglemen
tărilor în forma explicită, fer
mă, unanim cunoscută a legii. Din 
anul 1971 funcționează Consiliul 
legislativ,

• CELE MAI IMPORTANTE 
LEGI. HOTĂRÎRI ȘI DOCUMEN
TE SÎNT SUPUSE DEZBATERII 
ÎNTREGULUI POPOR.

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI OFERĂ UN 
VIU ȘI PERMANENT EXEMPLU DE CONDUCERE A DES
TINELOR NAȚIUNII PRIN DIALOG PERMANENT CU PO
PORUL. Numai în perioada 1971—1975, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu alți conducători de partid și de stat, a 
participat la 66 intîlniri de lucru, congrese, conferințe, consfă
tuiri la nivel național; a efectuat 131 vizite de lucru în toate zo
nele țării, analizind la fața locului problemele curente și de per
spectivă ale activității din 92 orașe, 289 întreprinderi indus
triale, 25 șantiere de construcții, 63 unități agricole, 12 car
tiere de locuințe, 140 unități social-culturale și de învățămînt, 
33 institute de cercetare și proiectare, 29 de expoziții, tirguri, 
muzee, 7 porturi.

ETICA Șl ECHITATEA - VALORI ALE UMANISMULUI REVOLUȚIONAR
Acționînd neabătut pentru edifi

carea operei istorice — socialismul 
șl comunismul pe pămîntul Româ
niei — Partidul Comunist Român 
și-a asumat, în același timp, una 
dintre sarcinile fundamentale și 
nobile ale acestui proces unitar de 
construcție : făurirea omului nou, 
cu o înaltă conștiință revoluțio
nară. Asumarea acestei răspunderi 
consacră viziunea revoluționară a 
partidului față de omul de azi și 
de mîine, care a schimbat și schim
bă o lume, care nu cunoaște altă 
aspirație mai fierbinte decît lupta 
pentru cauza partidului, a poporu
lui, pentru progresul neîntrerupt

al României socialiste. în vibranta 
istorie de 55 de ani a partidului,, 
vor rămîne memorabile cîteva mo
mente cruciale ale activității sale 
consacrate cu deosebire efortului 
de modelare a fizionomiei morale a 
omului : Plenara din 3—5 noiem
brie 1971, elaborarea Codului etic 
comunist, a Programului partidu
lui, în centrul cărora s-a aflat 
și se află grija pentru formarea 
omului nou al României socialiste 
și comuniste. „Trebuie să facem 
totul — spunea secretarul general 
al partidului — ca odată cu dez
voltarea bazei materiale să dez
voltăm viața spirituală, să fău
rim omul nou al societății socia

liste. Numai așa vom asigura 
mersul continuu și ferm al na
țiunii noastre pe calea socialis
mului, triumful comunismului în 
România". IU <’:.•( iBv

Prin întreaga activitate consacra
tă acestui țel, Partidul Comunist 
Român se dovedește la înălțimea 
rolului său de avangardă revolu
ționară a clasei muncitoare, a în
tregului popor, forța politică 
conducătoare capabilă să asigure 
transformarea societății românești 
pe drumul socialismului și comu
nismului și, în egală măsură, fău
rirea unui om nou, la înălțimea 
exigentelor morale ale epocii pe 
care o edifică.

„Noi considerăm și am considerat întotdeauna — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — 
că menirea istorică a socialismului este nu numai de a elibera 
omul de asuprire și exploatare, de a asigura bunăstarea lui ma
terială, ci de a făuri o civilizație spirituală superioară, care nu se 
poate realiza decîf prin formarea unui om nou, cu o înaltă con
știință și pregătire culturală și profesională, cu un profil moral- 
politic înaintat".

„Partidul va acționa pentru afirmarea deplină în viața so
cială a principiilor eticii și echității socialiste, pentru realizarea 
unor raporturi noi între oameni, bazate pe respect și colabo
rare..." — se arată în Programul partidului.

„Organizînd și conducînd măreața operă istorica de făurire 
a socialismului și comunismului pe pămîntul României, Partidul 
Comunist Român acordă o atenție primordială făuririi unui om 
nou, cu o conștiință înaintată și înalte trăsături morale, promo
vării unor raporturi noi între oameni, afirmării depline în toate 
sferele vieții sociale a principiilor eticii și echității socialiste...".

(Codul principiilor și normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității socialiste).

Formarea omului nou, cu trăsă
turi morale înaintate, nu-i numai 
un deziderat, un obiectiv de atins 
în viitor. Omul ndu, înaintat se 
afirmă zi de zi în toate sferele con
strucției materiale și spirituale. Ca 
rezultat al amplului proces de 
educație, al desfășurării Progra
mului ideologib al partidului, peste

tot prind rădăcini trainice noi ra
porturi umane, socialiste, princi
piile eticii și echității socialiste. 
Toate acestea îl fac pe omul zile
lor noastre mai demn de respect 
și prețuire, statura sa morală se 
impune ca un nou model uman pe 
care partidul comuniștilor îl pro
pune și afirmă între valorile uma
ne durabile, statornice.

PROGRAMUL PARTIDULUI - OGLINDA DEVENIRII NOASTRE
INDICATORI Al DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE IN PERIOADA 1976-1980

1980
1980

față de 1975 
(1975 = 100)

1980 față de 1950

PRODUSUL SOCIAL
(miliarde lei)

1 350 157 de 16,3 ori mai mare

VENITUL NAȚIONAL
(miliarde lei)

610 168,5 de 17,4 ori mai mare

PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ
(miliarde lei)

988 170 de 35,9 ori mai mare

PRODUCȚIA AGRICOLĂ
(miliarde lei)

121,2
138,5 130 de 3,7-4,2 ori mai mare

VOLUMUL INVESTIȚIILOR TO
TALE ÎN ECONOMIE (p« p«-
rloada de 5 ani, in miliarde lei)

circa
1 000 183,5

de circa 16 ori mai mare
(fațâ de cincinalul 1951—1955)

VOLUMUL DESFACERILOR 
DE MĂRFURI CU AMĂNUN
TUL (rn,*iarde |ei>

207 147 de 16,8 ori mai mare

NUMĂR MEDIU PERSONAL
(mil) 7 510 119,2 de 3,5 ori mai mare

RETRIBUȚIA REALA —
118-
120 de 3,8-3,9 ori mai mare

VENITURILE REALIZATE DE 
ȚĂRĂNIME DIN MUNCĂ ÎN 
C.A.P. Șl GOSPODĂRIILE PER
SONALE PE 0 PERSOANĂ 
ACTIVĂ

—
120 —
125

de 4—4,2 ori mai mari

CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE 
DIN FONDURILE STATULUI Șl 
CU SPRIJINUL STATULUI <p9 
perioada de 5 ani, apartamente)

815 000 159
de circa 18 ori mai multe

(fațâ de cincinalul 1951—1955)

 .

„Realizarea Programului partidului va ridica societatea noastră pe noi culmi de 
progres și civilizație, va spori bunăstarea materială și spirituală a întregului popor, 
va asigura națiunii noastre un loc demn în marea familie a țărilor socialiste, a po
poarelor libere".

DIN PROGRAMUL PARTIDULUI
Tabloul măreț și însuflețitor al 

înfăptuirilor noastre definitorii în 
edificarea societății socialiste mul

tilateral dezvoltate ilustrează con
cludent justețea și marea forță 
mobilizatoare a politicii partidului.

„Succesele obținute — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — demonstrează că Partidul Comunist Român își 
îndeplinește în mod minunat rolul de forță politică condu
cătoare a societății noastre, că organizațiile de partid își 
îndeplinesc cu cinste rolul de organizator și mobilizator al 
tuturor oamenilor muncii, de la orașe și sate, într-o direcție 
unică, în scopul înfăptuirii neabătute a Programului elabo
rat de Congresul al Xl-lea, care va asigura bunăstarea, fe
ricirea, independența națiunii noastre".

Ca rezultat al încrederii de care 
se bucură în masele largi ale ce
lor ce muncesc — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — EFECTIVUL PARTIDU

LUI S-A RIDICAT LA APROAPE 
2 600 000, REPREZENTlND CIRCA 
24 LA SUTA DIN POPULAȚIA 
ACTIVĂ A ȚĂRII, comuniștii fi
ind permanent în fruntea tuturor

colectivelor care acționează pentru 
transpunerea în viață a mărețului 
Program de înflorire multilaterală 
a României.

Pentru îndeplinirea în bune con
diții a rolului său de conducă
tor, partidul a acordat și acordă o 
mare atenție perfecționării propriei 
activități, îmbunătățirii stilului și 
metodelor sale de lucru. Hotărîri 
importante adoptate în ultimii ani 
sînt transpuse în practica muncii 
organizatorice, de selecționare și 
pregătire a cadrelor, de întărire a 
rolului organizațiilor de partid la 
fiecare loc de muncă.

72 LA SUTA DIN MEMBRII 
PARTIDULUI LUCREAZĂ IN 
SFERA PRODUCȚIEI MATE
RIALE.

Forța, capacitatea partidului de

a conduce poporul rezidă, așa cum 
cu principială îndreptățire arăta 
secretarul general al P.C.R., în ca
litățile politice, ideologice, morale 
și profesionale ale tuturor membri
lor săi. Crește constant ponderea 
muncitorilor în partid — caracte
ristică definitorie a P.C.R., fapt deo
sebit de important pentru dezvol
tarea spiritului revoluționar mun
citoresc, asigurarea unității și 
coeziunii politico-ideologice a în
tregului popor, pentru continua 
perfecționare a ansamblului vieții 
economico-sociale.

înflorirea multilaterală a Româ
niei a devenit, astfel, supremul le- 
gămînt al comuniștilor, cauza pen
tru împlinirea căreia se angajează 
în fața tovarășilor de muncă, a 
partidului, a întregului popor ;

„Intrînd în rîndurile Partidului Comunist Român, mă angajez solemn în fața tovarășilor 
mei de luptă, a partidului și a întregului popor să servesc cu credință cauza partidului, să mi
litez cu întreaga mea capacitate și putere de muncă pentru înfăptuirea politicii sale de 
transformare revoluționară a societății, de edificare a socialismului și comunismului pe pă
mîntul României. Mă oblig sâ îndeplinesc fără șovăire însărcinările date de partid, să respect, 
în toate împrejurările, Programul și Statutul P.C.R., linia politică generală a Partidului Co
munist Român. Mă angajez să nu întreprind nimic care să dăuneze partidului, patriei, poporu
lui, să fac totul pentru întărirea unității partidului, pentru creșterea rolului său conducător 
în societate.

Conștient de răspunderile ce-mi revin ca membru al partidului comunist, îmi voi con
sacra întreaga viață slujirii devotate a intereselor poporului, voi pune întotdeauna mai pre
sus de orice cauza înfloririi patriei, a bunăstării și fericirii națiunii noastre socialiste, a 
apărării independenței și suveranității Republicii Socialiste România, voi acționa neobosit 
pentru înfăptuirea idealurilor nobile ale socialismului, pentru solidaritatea oamenilor mun
cii de pretutindeni, prietenia, colaborarea și pacea între popoare".
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„Direcțiile principale ale făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 

si înaintării României spre comunism, 
ale creșterii roiului partidului 

in socieiatea noastră"

GLORIOSUL JUBILEU AL PARTIDULUI

în Capitală, la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia a avut loc, vineri, sesiunea de 
dezbateri „Direcțiile principale ale 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, ale creșterii ro
lului partidului în societatea noas
tră". Sesiunea, organizată cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a Parti
dului Comunist Român, s-a desfășu
rat sub egida Academiei de științe 
sociale și politice, a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" și Institutului 
de studii istorice și social-politice.

La lucrări au participat tovarășii 
Cornel Burtică, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Leonte Răutu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Nicolae Gio- 
san.

Au luat parte, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R.. vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, activiști de partid, cadre 
didactice și cercetători din domeniul 
științelor sociale și politice, studenți.

Deschizind dezbaterile, tovarășul 
ILIE VERDEȚ, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a transmis un salut 
călduros din partea conducerii parti
dului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind faptul că în viața po
porului român crearea P.C.R. a con
stituit un eveniment .de excepțio
nală importanță, a marcat începutul 
unei etape noi, superioare, atît pe 
plan politic și ideologic, cit și orga
nizatoric, in dez
voltarea mișcării 
muncitorești, re
voluționare din 
țara noastră, dînd 
un puternic avînt 
luptelor politice 
și sociale desfă
șurate de masele 
largi populare, 
vorbitorul a spus :
La aniversarea acestui eveniment 
cardinal al istoriei noastre mo
derne, noi, comuniștii, toți cei ce 
muncesc constatăm cu satisfacție că 
astăzi P.C.R. se înfățișează mai pu
ternic ca oricînd, cu o coeziune in
terioară de monolit în jurul Comi
tetului Central și al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiind înconjurat de dra
gostea și încrederea nemărginită a 
întregii națiuni, pe care o conduce 
neabătut pe calea progresului și ci
vilizației socialiste.

Continuator direct al mișcării mun
citorești — apărute pe scena istoriei 
patriei noastre spre mijlocul veacu
lui trecut — al partidului proletaria
tului revoluționar creat cu 83 de ani 
în urmă, moștenitor af gftjdiril' îna
intate, al unor îndelungate tradiții 
de luptă pentru libertate și progres, 
Partidul Comunist Român s-a dez
voltat ca un stejar viguros, cu ră
dăcinile adine implintate în solul 
realităților noastre naționale, mili- 
tînd neobosit pentru eliberarea so
cială și națională, pentru triumful 
socialismului pe pâmîntul Româ
niei. Afirmîndu-se ca exponent 
credincios și apărător ferm al intere
selor vitale și al năzuințelor celor 
mai înalte ale poporului român, 
Partidul Comunist Român s-a impus 
deopotrivă ca puternică forță interna- 
ționalistă. Tradițiile de solidaritate 
internaționalistă ale vechii noastre 
mișcări muncitorești au fost preluate 
șl integrate organic de P.C.R. Avînd 
un adine fundament "istoric, ele s-au 
consolidat și îmbogățit de-a lungul 
deceniilor, ideile solidarității interna
ționale cu lupta mișcărilor muncito
rești și revoluționare de pretutindeni 
dovedindu-se o permanență de neclin
tit a celor 55 de ani de existență a 
partidului.

La a 55-a aniversare a întemeierii 
sale — a subliniat, în încheiere, vor
bitorul — Partidul Comunist Roman 
conduce cu clarviziune poporul în 
măreața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Uni
tatea de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, munca fără 
preget pentru realizarea politicii sale, 
a tuturor obiectivelor trasate de Con
gresul al XI-lea, constituie chezășia 
ridicării țării pe trepte tot mai înalte 
de progres, bunăstare și civilizație, 
înfăptuirii pe pămîntul României a 
visului de aur al omenirii — comu
nismul.

în comunicarea prezentată, tovară
șul GHEORGHE OPREA, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, a relevat principalele laturi 
ale politicii de industrializare socia
listă a țării, promovată de Partidul 
Comunist Român în anii construcției 
socialiste. Comunicarea prezentată a 
subliniat meritul secretarului general 
al partidului în orientarea politicii de 
industrializare corespunzător tendin
țelor moderne contemporane, posibi
lităților și necesităților de perspectivă 
ale societății noastre, momentele de 
cotitură pe care le-au reprezentat în 
această politică documentele Con
greselor al IX-lea și al X-lea, ale 
conferințelor naționale din 1967 și- 
1972, strategia de industrializare de 
largă perspectivă adoptată de Con
gresul al XI-lea, menită să valorifice 
toate forțele și energiile creatoare ale 
națiunii noastre socialiste, ale între
gului popor.

Subliniind participarea tot mai ac
tivă și pe planuri multilaterale a 
României la diviziunea internaționa
lă a muncii, vorbitorul a menționat 
în acest sens că, în concepția parti
dului nostru, colaborarea și coopera
rea economică internațională se con
stituie ca un factor de impulsiona
re a dezvoltării economiilor naționa
le, de apropiere și egalizare a ni
velului de dezvoltare economică a 
țărilor socialiste, a tuturor popoa
relor lumii, menit să creeze cadrul 
obiectiv necesar pentru instaurarea 
noii ordini economice și politice in
ternaționale. Conceptul românesc de 
industrializare socialistă — a relevat 
vorbitorul in concluziile comunicării 
sale — experiența dobîndită în acti
vitatea practică de peste trei dece
nii, care se bucură de o largă apre
ciere în numeroase țări ale lumii, 
reprezintă o contribuție proprie a 
partidului și statului nostru la dez
voltarea teoriei marxist-leniniste în 
acest domeniu.

Comunicarea susținută de tovarășul 
ION POPESCU-PUȚURI, membru 
al C.C. al P.C.R., directorul Institu
tului de studii istorice și social-poli
tice, a fost axată pe semnificația is
torică ■ transformării partidului so

cialist în Partidul Comunist Român 
pentru dezvoltarea luptei, revoluțio
nare în România și afirmarea rolu
lui conducător al partidului.

Scoțînd în evidență faptul că 
P.C.R. își are rădăcinile adine im
plantate în tradițiile milenare de 
luptă ale poporului român pentru li
bertate. neatirnare, unitate națională 
și progres social, comunicarea a re
levat cu pregnantă că, de-a 
lungul existenței sale, masele au 
urmat partidul comuniștilor, con
știente că pe stindardul lui 
se află înscrise năzuințele lor cele 
mai fierbinți, interesele lor funda
mentale.

Evidențiind activitatea internațio
nală a P.C.R., a statului nostru, o- 
rientată spre promovarea principii
lor noi de relații între state, vor
bitorul a relevat că aceste principii, 
îmbrățișate tot mal larg de popoare, 
se afirmă cu tot mai multă forță ca 
singurele în măsură să chezășuiască 
relații normale și fructuoase între

Tovarășul NICOLAE GIOSAN, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice, a prezentat, în con
tinuare, comunicarea „Realizarea unei 
agriculturi moderne, intensive, de 
înaltă productivitate — obiectiv cen
tral in politica agrară a P.C.R.".

Prin întreaga sa argumentație, 
teoretică și faptică, comunicarea a 
scos în evidență atenția deosebită 
pe care o acordă partidul nostru a

Sesiune organizată cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a P. C. R.

griculturii, ramură de bază a econo
miei naționale, care joacă un rol 
deosebit în ridicarea nivelului de 
trai al populației, în întreaga dez
voltare economico-socială a țării.

In încheierea comunicării, tovară
șul Nicolae Giosan a subliniat că 
perspectivele ce se deschid în fața 
agriculturii sînt rezultatul politicii 
Partidului Comunist Român, care a 
organizat și a condus întregul proces 
de transformare socială și de dez
voltare a acestei ramuri în concor
danță cu obiectivele construcției noii 
societăți.

Comunicarea „Politica partidului 
în domeniul ridicării nivelului de 
trai al întregului popor", prezentată 
de tovarășul GHEORGHE, PANA, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central a! U.G.S.R., s-a 
referit, pe larg, la aspectele esen
țiale ale politicii sociale a partidu
lui nostrji, la concepția și activitatea 
sa revoluționară privind făurirea 
unei vieți demne și îmbelșugate a 
întregului popor.

Arătînd că ritmul de construire a 
socialismului, de sporire a avuției 
naționale, de ridicare a standardu
lui de viată sînt probleme majore 
ale strategiei politice a partidului 
clasei muncitoare din fiecare țară, 
constituie obiect de decizie suverană 
a fiecărui popor, în funcție de con
dițiile economice, sociale și cultura
le specifice, de nivelul de civilizație 
la care se află și cel la care as
piră, vorbitorul a subliniat că Româ
nia socialistă a optat, în 1965 la 
Congresul al IX-lea, la chemarea 
patriotică a Partidului Comunist, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru calea 
dezvoltării dinamice, multilaterale, 
de perspectivă, cu simțul datoriei și 
marilor răspunderi față de indepen
dența și viitorul țării, al națiunii 
noastre socialiste.

Conștienți că fericirea și bunăsta
rea lor depind de vrednicia și pri
ceperea cu care gospodăresc și dez
voltă avuția națională — a conchis 
vorbitorul — oamenii muncM, între
gul popor al patriei noastre socialis
te își dăruiesc toate forțele, întrea
ga capacitate de creație propășirii 
țării, întăririi independenței și suve
ranității naționale. înfăptuirii neabă
tute a politicii interne și externe a 
partidului. ’

Tovarășul LEONTE RĂUTU, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de conducere și rectorul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", și-a 
consacrat comunicarea sa activității 
P.C.R. în contextul procesului revo
luționar mondial. Profundele muta
ții pe care le-a determinat și le de
termină construcția socialismului și 
comunismului în , viață poporului 
nostru, soluționarea in termene 
scurte la -scara istoriei a Amor pro
bleme sociale, economice, și națio
nale de extremă complexitate, fău
rirea unui nou tip, superior, de re
lații sociale — a spus vorbitorul — 
toate acestea constituie contribuția 
noastră palpabilă la creșterea forței 
socialismului în lume, la sporirea a- 
tracției și înrîuririi pe care o exer
cită în epoca noastră ideile socialis
mului și comunismului. Partidul nos
tru atribuie o importanță hotărîtoa- 
re colaborării și prieteniei dintre ță
rile socialiste, în scopul înfloririi ra
pide și multilaterale a fiecărei țări 
socialiste, al creșterii forțelor și 
prestigiului socialismului pe plan 
mondial, ca factor fundamental al 
progresului istoric. In acest sens, 
P.C.R. acționează cu consecvență 
pentru afirmarea relațiilor de tip 
nou dintre statele socialiste. Este o 
misiune istorică a țărilor socialiste 
de a oferi, prin exemplul lor, proto
tipul relațiilor viitoare dintre toate 
statele lumii, modelul unor raporturi 
bazate pe cea mai desăvîrșită ega
litate în drepturi, pe principiile supe
rioare ale eticii și echității interna
ționale. In activitatea pe care o des
fășoară, partidul nostru pornește de 
la necesitatea statornicirii în relațiile 
dintre partide a unei unități de tip 
nou. a cărei trăinicie să se întemeie
ze pe luarea in considerare a noilor 
condiții istorice în care acționează azi 
mișcarea comunistă și muncitorească.

Prof. MIHAI CRUCEANU, vechi 
militant al mișcării muncitorești din 
România, a evocat atmosfera plină de 
patos revoluționar in care a avut loc 
gloriosul moment al făuririi Partidu
lui Comunist Român. în mai 1921. re- 
levînd spiritul de combativitate, înal
tul patriotism al delegaților la Con

gres, care, în ciiida represaliilor apa
ratului polițienesc, au participat la 
istoricul eveniment.

In comunicarea sa, prof. dr. docent 
MIHNEA GHEORGHIU, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Acade
miei de științe sociale și politice, a 
abordat problema făuririi omului 
nou, cu o conștiință înaintată, con
structor al societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Subliniind. în a- 
cest context, importanța Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, care a 
trasat un amplu program de ridicare 
a nivelului politico-ideologic, a con
științei socialiste a întregului popor, 
vorbitorul a arătat : Inițiativa aces
tui program ideologic și etic, de o 
inestimabilă valoare pentru viitorul 
socialismului în România, pentru fău
rirea omului nou, a noii societăți ro
mânești aparține, precum știm cu to
ții, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a cărui tinerețe eroică și matu
ritate prodigioasă ne-au oferit și 
ne oferă și azi. tuturor comu
niștilor, întregului popor, exem-, 
piui pluridimensional al realității o- 
mului nou : țăran prin obîrșie, mun
citor prin destin și intelectual prin 
pregătirea sa multilaterală, patriot și 
internaționalist neabătut, apărător al 
tradițiilor înaintate și înaintaș al 
transformărilor revoluționare, om 
comunist și comunist de omenie.

In continuare, conf. univ. GHEOR
GHE IONIȚA, activist în aparatul C.C. 
al P.C.R., s-a referit la politica alian
țelor largi — experiență tactică re
marcabilă a P.C.R. — subliniind că po

litica consecven
tă, clarvăzătoare a 
partidului nostru 
în această pri
vință a fost și 
este confirmată de 
viață, evenimen
tele demonstrînd, 
chiar și astăzi că 
numai colabora
rea activă între 

comuniști, socialiști. social-demo- 
crați și alte forțe democratice poa
te asigura soluționarea problemelor 
complexe ale dezvoltării economico- 
sociale în epoca noastră, ale instau
rării păcii în lume.

Oprindu-se,’ în comunicarea sa, asu
pra făuririi unității dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, 
GALFALVI ZSOLT, redactor la re
vista „A. Het“ membru în biroul 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, a subliniat că 
fecundele tradiții ale frăției dintre 
oamenii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități s-au 
format atît în producția valorilor 
materiale' și spirituale, cit și în ma
rile lupte de clasă și de eliberare 
națională. Partidul Comunist Român 
a soluționat problema națională din 
patria noastră pe baze consecvent 
marxist-leniniste. sub semnul depli
nei egalități în drepturi, al frăției și 
al unității tuturor oamenilor muncii. 
In continuare, vorbitorul a arătat că 
perioada cea mai fertilă în dezvol
tarea societății românești a fost cea 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea și pină în prezent, arătind că 
toate realizările sînt inseparabil le
gate de rodnica activitate a conducă
torului comunist. înzestrat cu un larg 
orizont și o inepuizabilă energie care 
se află în fruntea partidului — tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și pe care 
noi toți — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — îl considerăm 
cel mai strălucit reprezentant și pur
tător de cuvînt al patriei. Partidul 
Comunist Român, care a făcut din 
acest pămînt cu adevărat o patrie 
socialistă comună pentru toți fiii 
țării, este partidul nostru al tutu
ror — români, maghiari, germani — 
al tuturor celor ce aici și numai 
aici afirmăm prin gind și faptă că 
sîntem la noi acasă.

Tovarășul DUMITRU GHEORGHI- 
ȘAN, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 1 București, s-a 
referit apoi la afirmarea democrației 
socialiste și perfecționarea continuă a 
formelor participării maselor la con
ducerea treburilor statului și a ară
tat că, aplicînd în mod creator În
vățătura marxistă la condițiile con
crete istorice ale țării, Partidul Co
munist Român a avut în vedere, in 
documentele sale programatice și în 
practica construcției socialiste, per
fecționarea cadrului democrației so
cialiste în funcție de stadiul atins în 
evoluția societății.

ION FELEA, vechi militant al miș
cării muncitorești din România, a 
rememorat momente esențiale ale 
luptei Partidului Comunist Român 
pentru întărirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, împotriva asupririi 
și exploatării, evocînd, totodată, con
dițiile grele ale ilegalității, fermitatea 
și eroismul de care au dat dovadă co
muniștii în apărarea idealurilor pro
letariatului și aspirațiilor celor mai 
înalte ale întregului popor.

în comunicarea sa „Partidul co
munist — partid de avangardă al 
clasei muncitoare", prof dr. PETRE 
CONSTANTIN, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., a 
arătat că Partidul Comunist Român 
și-a cucerit poziția de forță politică 
conducătoare în țara noastră prin 
grele lupte revoluționare desfășurate 
în decursul întregii sale existente îm
potriva claselor reacționare, pentru 
eliberarea celor ce muncesc de ex
ploatare și asuprire, pentru progresul 
și prosperitatea României. Continuind 
și ridicînd pe noi trepte tradițiile de 
solidaritate internaționalistă care au 
animat întotdeauna clasa muncitoare 
din țara noastră, Partidul Comunist 
Român acționează neabătut pentru 
întărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești mondiale, a tuturor 
forțelor democratice, progresiste, 
antiimperialiste.

Prof. dr. docent ROMAN MOLDO
VAN, membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Academiei de științe 
sociale și politice, a prezentat apoi 
comunicarea „Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată — etapă supe
rioară în construirea noii orînduiri". 
Vorbitorul a expus pe larg trăsăturile 
și particularitățile actualei etape pe 
care o străbate poporul nostru sub 
conducerea P.C.R., evidențiind con
tribuția deosebită, creatoare și origi
nală, a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la stabilirea obiectivelor principale și 
sarcinilor ce revin tuturor oamenilor 
muncii în făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România, 
în elaborarea și formularea tezelor 
privind instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale.

(Urmare din pag. I)
structurale 

românească 
istorii : re-

nesecatul dina-

dezvoltate, rolul partidului și 
în această etapă și în per- 
înaintării spre comunism, 
și perfecționarea democra-

mai profunde schimbări 
cunoscute de societatea 
de-a lungul întregii sale 
voluție în viața socială — prin cuce
rirea întregii puteri de către clasa 
muncitoare și aii ații săi și ridicarea 
poporului, în trecut asuprit, la rangul 
de „domn sie însuși" : revoluție în 
economie — prin înlăturarea proprie
tății capitaliste, și, odată cu ea, a ex
ploatării omului de către om, prin 
generalizarea în întreaga economie a 
proprietății socialiste, prin transfor
marea radicală a structurii economice 
a tării și făurirea unei economii mo
derne, bazată pe industrializare : re
voluție în cultură — prin transfor
marea învățămintului, artei și științei 
din apanajul unei minorități de pri- 
vilegiați în bun al întregului popor ; 
revoluție în gîndire — prin triumful 
ideologiei socialiste, prin formarea și 
dezvoltarea trăsăturilor omului nou, 
constructor al socialismului.

De-a lungul deceniilor de luptă re
voluționară. partidul a cunoscut o pu
ternică dezvoltare, afirmîndu-se tot 
mai mult rolul său ca forță politică 
conducătoare în toate sferele vieții 
materiale și spirituale ale societății 
noastre. 1

în procesul dezvoltării partidului, 
ca și8 a întregii noastre societăți, s-a 
reliefat, ca o perioadă de excepțio
nală importanță, ultimul deceniu, 
marcat de Congresele al IX-lea, al 
X-lea și al XI-lea ale partidului, de 
trecerea la făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate — acce
lerarea ritmului general al înaintării, 
amploarea și densitatea progreselor 
cantitative și calitative obținute în 
toate sectoarele îndreptățind aprecie
rea acestei perioade ca fiind cea mai 
fertilă din întregul răstimp dă la eli
berare.

în conștiința poporului, aceste mari 
înfăptuiri sînt indisolubil legate de 
întreaga activitate politico-organiza- 
torică a partidului, a conducerii sale 
și, în mod deosebit, de contribu
ția decisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și aplicarea 
politicii partidului. In activitatea 
prodigioasă a secretarului general al 
P.C.R. și-au găsit o strălucită întru
chipare înseși trăsăturile care asigură 
forța de nebiruit 
a partidului, în
deplinirea cu de
plin succes a ro
lului său condu
cător : principia
litatea revoluțio
nară, strînsa le
gătură cu poporul, 
mism și consecvența în propulsarea 
noului, devotamentul fierbinte față 
de interesele vitale ale națiunii, față 
de cauza comunismului.

Prin modul său de gîndire și de 
acțiune, prin tot ceea ce a înfăptuit 
și înfăptuiește. Partidul Comunist 
Român se definește ca partid al mar
xismului creator. Caracteristic pentru 
partidul nostru este faptul că, așe- 
zînd marxism-leninismul la temelia 
întregii sale activități, el consideră te
oria revoluționară nu ca o dogmă, ca o 
culegere de teze imuabile, elaborate 
odată pentru totdeauna, ci ca o știință 
vie, ce se imbggățește necontenit pe 
baza noilor concluzii ale științei și ale 
practicij șqciale, ca un instrument de 
analiză ‘șl Tnterpretane a realităților 
în continuă șcljimbare. Tocmai o ase
menea înțelegere a teoriei, fidelă spi
ritului în care au conceput-o clasicii 
marxism-leninismului, i-a dat parti
dului posibilitatea să aplice creator 
adevărurile generale ale socialis
mului științific la condițiile României, 
să elaboreze soluții noi, originale, 
adecvate realităților românești; care 
au constituit și constituie, in același 
timp, contribuții ale partidului nostru 
la îmbogățirea tezaurului gindirii și 
practicii revoluționare.

Apar semnificative în această pri
vință — pentru perioada ilegalității 
— politica partidului de închegare a 
alianțelor cu celelalte clase și pături 
sociale, cu forțele democratice, pro
gresiste, patriotice, eforturile îndrep
tate spre făurirea unității clasei mun
citoare, a Frontului Unic Muncito
resc, îmbinarea formelor și metodelor 
muncii ilegale cu cele legale.

După eliberarea țării, partidul a 
dezvoltat politica de alianțe potrivit 
noilor obiective strategice și tactice, 
în funcție de evoluția raportului de 
forțe, a dat rezolvări corespunzătoare 
multiplelor probleme privind indus
trializarea 
socialistă a agriculturii, soluționarea 
problemei naționale, stadiul și eta
pele de dezvoltare a României, ca
racterizarea societății socialiste mul
tilateral 
statului 
spectiva 
lărgirea 
ției, abordarea creatoare a problemei 
contradicțiilor in socialism etc.

Pornind de la analiza materialist- 
dialectică a lumii contemporane, a 
schimbărilor intervenite in raportul 
mondial de forțe 
voluției acestuia, 
său general și-au 
elucidarea rolului 
de azi și a căilor înfloririi națiunii 
socialiste, la definirea conținutului 
contemporan al internaționalismului, 
la cristalizarea principiilor marxist- 
leniniste ale relațiilor dintre parti
dele comuniste și muncitorești și 
dintre statele socialiste, a normelor 
de bază ale raporturilor internațio
nale democratice, a conceptului pri
vind noua ordine economică și poli
tică internațională și căile edificării 
acesteia etc.

Este un merit al partidului nostru, 
al secretarului general al partidului, 
faptul că Se 
confruntare 
realitățile in 
nunțindu-se 
depășite de viață, elaborîndu-se teze 
noi, corespunzătoare noilor cerințe. 
Prin aceasta, partidul nostru își 
păstrează prospețimea gindirii, forța 
și eficiența acțiunii, se afirmă ca un 
partid mereu tinăr.

Partidul Comunist Român a intrat 
in conștiința națiunii ca partid al 
progresului economic, al industriali
zării socialiste. Partidul a înțeles că 
de dezvoltarea puternică a economiei, 
pe baza industrializării, de asigurarea 
unei juste repartizări a venitului na
țional între fondul de dezvoltare și 
fondul de consum, potrivit cerințelor 
Stadiului de dezvoltare a României, 
depinde însuși viitorul națiunii, că 
pentru ca România să poată lichida 
răminerea în urmă moștenită din tre
cut. să-și sporească mai rapid avu
ția națională și, pe această bază, să 
asigure un nivel mai înalt de trai în
tregului popor, să-și mențină și să-și 
consolideze independența și suvera
nitatea, sînt imperios necesare con
tinuarea politicii de industrializare 
socialistă, de dezvoltare in ritm înalt 
a industriei, agriculturii, a întregii 
economii, afirmarea in toate sferele 

socialistă, transformarea

și a tendințelor e- 
P.C.R., secretarul 

adus contribuția ia 
națiunii în lumea

realizează o permanentă 
a tezelor teoretice cu 
continuă schimbare, re
ia aprecieri perimate,

producției materiale a revoluției teh- 
nico-științifice.

Viața confirmă pe deplin justețea 
acestei orientări, tocmai datorită po
liticii de industrializare, menținerii 
unei ‘ rate înalte a acumulării — 
o treime din venitul național 
în ultimii 10 ani — putîndu-se asi
gura ritmurile rapide de creștere a 
venitului național și a produsului 
social total. Producția industrială a 
României echivalează anul acesta cu 
producția a circa 35 de Românii din 
anul 1938. Ample consecințe pozitive 
are politica partidului de amplasare 
rațională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul național.

Rolul partidului, ca promotor con
secvent al progresului, se reflectă cu 
putere și în actualul cincinal, _ care, 
prin continuarea industrializării, 
dezvoltarea accelerată a ramurilor 
de vîrf, angrenarea tot mai puter
nică a țării în desfășurarea revolu
ției tehnico-științifice, va marca o 
etapă de importanță esențială pen
tru făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru ridicarea 
României pe o treaptă superioară de 
progres și apropierea ei de nivelul 
statelor avansate economic.

Pornind de la Însemnătatea știin
ței, ca forță de producție și factor 
primordial al progresului contempo
ran, partidul a preconizat și preco
nizează, între direcțiile 1 
de acțiune în etapa actuală și 
viitor, dezvoltarea puternică 
cetării științifice-aplicative și funda
mentale, introducerea rapidă a cu
ceririlor științei în producție.

Partidul comunist s-a afirmat și 
se afirmă ca promotor ferm al de
mocrației. Sub conducerea sa a pu
tut fi instaurată, pentru prima oară 
în istoria țării noastre, o reală de
mocrație : s-a pus capăt pentru tot
deauna dominației claselor exploa
tatoare ; aliată cu țărănimea și cu 
ceilalți oameni ai muncii, clasa 
muncitoare a preluat în mîinile sale 
întreaga putere politică și economi
că, iar partidul clasei muncitoare a 
devenit forța politică conducătoare 
în societate. Considerind că socia
lismul și democrația sînt de nedes
părțit, că superioritatea noii orîndu
iri se afirmă și prin asigurarea ce
lor mai largi drepturi și libertăți de
mocratice pentru oamenii muncii.

principale
■'*  7I în 

a cer-

partidul a 
consecvent 
continuă a 
organizare 
societăți, pentru crearea structurilor 
menite să permită participarea efec
tivă și tot mai rodnică a maselor 
la conducerea și rezolvarea tuturor 
treburilor obștești, la gospodărirea 
avuției socialiste.

Anii din urmă au consemnat în 
acest sens, odată cu adoptarea unor 
măsuri de perfecționare a activită
ții organelor centrale și locale ale 
puterii de stat — Marea Adunare Na
țională, consiliile populare — a insti
tuțiilor administrației de stat, crea
rea unor organisme noi, cu caracter 
larg reprezepțațjy.,^i atribuții deose
bit de importante, cum sînt Consi
liul Suprem al Dezvoltării Economi
ce și ~ ‘
siliilor 
lativă 
comitent, au .. ___
atribuțiile organizațiilor de masă și 
obștești, precum și ale Frontului U- 
nității Socialiste — organismul poli
tic larg reprezentativ exprimind co
eziunea societății noastre. O parti
cularitate a procesului adîncirii de
mocratismului vieții politico-sociale 
in etapa actuală o constituie dezvol
tarea democrației directe — prin in- 
stituționalizarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, ca for de con
ducere a activității în unitățile eco
nomice, crearea comitetelor și consi
liilor oamenilor muncii, a consiliilor 
de control muncitoresc și comisiilor 
pe probleme în întreprinderi. Vizitele 
de lucru întreprinse de secretarul 
general al partidului, împreună cu 
alți conducători de partid Și de stat, 
în toate județele țării, în nenumă
rate unități economice și social-cul- 
turale, organizarea periodică la ni
vel republican și local a consfătui
rilor de' lucru ale specialiștilor și 
altor oameni ai muncii din cele mai 
diverse sectoare, dezbaterea publică 
a proiectelor principalelor legi, toa
te acestea definesc dialogul cu po
porul ca una din principalele meto
de de conducere a 
ștești.

Partidul Comunist ___
fiartidul umanismului revolution 
ntreaga gîndire politică, întreaga

acționat și acționează 
pentru îmbunătățirea 

formelor și metodelor de 
și conducere a întregii

Sociale. Congresul con- 
populare, Camera legis- 

a consiliilor populare. Con- 
fost sporite rolul și

treburilor ob-

în creșterea venitului națio- 
înfăptuiesc noi și noi măsuri 
să asigure satisfacerea în 
mereu superioare a cerințe- 
materiale și spirituale. Ase- 
realizări precum creșterea 

mun-

de 4,7 ori față 
din 1945 și pină 
milioane de lo- 
s-a mutat mai

Român este 
revoluționar.

. . - - . . ' -1 sa
activitate au avut și au în centrul 
lor omul, realizarea fericirii perso
nale în contextul făuririi fericirii 
întregului popor.

Umanismul partidului nostru se 
materializează în înfăptuirile care au 
schimbat radical viața oamenilor în 
anii socialismului, expresia sa cea 
mai pregnantă fiind desființarea ori
cărei exploatări și asupriri a omu
lui de către om, deplina egalitate 
in drepturi, crearea condițiilor pen
tru respectarea demnității tuturor 
cetățenilor țării, o viață tot mai 
prosperă și civilizată pentru toți. 
Partidul nostru respinge practica 
politicianistă a promisiunilor și vor
belor fără acoperire. Oamenii mun
cii s-au convins că, pe măsura pro
greselor obținute în dezvoltarea eco
nomiei, 
nai, se 
menite 
condiții 
lor lor 
menea 
retribuției reale a oamenilor 
cii de 3,2 ori și a veniturilor totale 
reale ale populației 
de 1950. construirea 
acum a aproape 4 
cuințe noi (în care 
mult de jumătate din populația ță
rii), prelungirea duratei medii 
viață de la 42 de ani 
interbelică la aproape 
prezent sînt tot atitea 
ale umanismului care 
racterizează politica partidului.

Partidul comunist se afirmă ea 
făuritor al omului nou, ca partid al 
înnoirii morale a societății noastre. 
In timp ce în lumea capitalistă se 
accentuează criza ideologiei și mo
ralei burgheze, se înmulțesc și se 
agravează fenomenele care duc la 
degradarea personalității umane, 
Partidul Comunist Român și-a pro
pus șl Înfăptuiește un nobil pro
gram de perfecționare spirituală și 
morală a omului, de dezvoltare a 
personalității acestuia prin ridicarea 
nivelului conștiinței sociale, lărgirea 
orizontului cultural, însușirea celor 
mai alese trăsături morale, genera
lizarea la scara întregii societăți a 

de
in perioada 
70 de ani în 

întruchipări 
inspiră și ca-

spiritului revoluționar, a responsa
bilității sociale. Viziunea partidului 
asupra omului nou și-a găsit o cu
prinzătoare expresie în Codul prin
cipiilor și normelor muncii și vieții 
comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste, adoptat de Congresul al 
XI-lea — activitatea politico-educa- 
tivă pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a întregului popor fiind 
considerată de partid o componentă 
esențială, un factor decisiv în ope
ra de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Partidul Comunist Român și-a do- 
bîndit din partea cetățenilor țării 
aprecierea de partid al înfrățirii tu
turor celor ce muncesc din patria 
noastră. în timp ce clasele exploa
tatoare, indiferent de naționalitate, 
au dus o politică de asuprire na
țională, au încercat să-i învrăjbească 
pe oamenii muncii români și cei de 
alte naționalități, spre a-i putea ast
fel subjuga și exploata mai ușor, par
tidul comunist, pornind de la concep
ția marxist-leninistă în problema na
țională și de la realitățile țării, a lup- 

'tat întotdeauna împotriva discrimină
rilor naționale, pentru apărarea inte
reselor celor ce muncesc, fără deose
bire de naționalitate, iar în anii socia
lismului a asigurat efectiv lichidarea 
asupririi și inegalității, realizarea de
plinei egalități în drepturi a tuturor 
cetățenilor țării — fie ei români, 
maghiari, germani sau de alte na
ționalități.

Expresii concludente ale acestei 
egalități sînt : reprezentarea cores
punzătoare a oamenilor muncii de 
alte naționalități în toate Organele 
centrale și locale ale partidului, sta
tului, organizațiilor obștești ; crearea 
consiliilor acestor naționalități ; po
sibilitatea creată de a studia în școli 
în limba maternă, de a 
raporturile cu organele 
instituțiile administrației 
locale ; înflorirea vieții 
tistice a naționalităților, 
activitatea numeroaselor 
mine culturale, biblioteci, ansambluri 
artistice, în editarea de ziare, revis
te, cărți, în emisiunile radiofonice și 
de televiziune în limbile maghiară 
și germană etc. Politica partidului de 
repartizare armonioasă a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al ță
rii, de dezvoltare accelerată a jude
țelor rămase în urmă, între care se

o folosi în 
de stat, cu 
centrale și 

cultural-ar- 
reflectată în 
teatre, că-

celor ce muncesc, 
partidului în pro- 
reflectă în strînsa 
tuturor oamenilor

apărarea

numără șl județe cu populație de 
alte naționalități, consolidează con
tinuu baza materială a egalității în 
drepturi a tuturor

Roadele politicii 
blema națională se 

■ frăție și unitate a 
muncii din țara noastră, în elanul 
cu. care muncesc pentru înflorirea 
patriei comune.

întreaga istorie modernă a Româ
niei evidențiază ca una din trăsătu
rile definitorii ale existenței și acti
vității partidului nostru, îmbinarea 
indisolubilă a patriotismului cu in
ternaționalismul proletar. Tot ceea 
ce a înfăptuit partidul, întreaga sa 
operă — lichidarea vechilor rînduieli 
burghezo-moșierești, frînă a dezvol
tării șociale, progresul accelerat al 
forțelor de producție, ridicarea bună
stării materiale și spirituale a între
gului popor — îl definește ca o forță 
profund patriotică, ce s-a identificat 
întru totul cu aspirațiile poporului, 
cu interesele fundamentale ale na
țiunii. Legăturile sale strînse cu po
porul din rindurile căruia s-a născut 
îi asigură partidului tăria de neînvins, 
regenerarea continuă a forțelor sale.

Totodată, încă de Ia apariția lor pe 
scena istoriei, mișcarea revoluționară 
din România, partidul nostru comu
nist și-au manifestat solidaritatea cu 
forțele revoluționare de pretutindeni. 
Se poate spune că nu au existat bă
tălii mai importante ale clasei munci
toare din alte țări începînd cu Co
muna din Paris, cauză dreaptă in 
lume, care să nu fi fost susținute cu 
fermitate de mișcarea noastră munci
torească. Ca mărturii vii ale spiritu
lui ei internaționalist s-au înscris 
sprijinirea revoluției burghezo-de- 
mocratice ruse din 1905, a marinari
lor revoluționari de pe crucișătorul 
Potemkin, sprijinirea și 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, solidaritatea cu revoluția 
proletară ungară, cu lupta revolu
ționară a poporului chinez, partici
parea revoluționarilor și patrioților 
români la lupta cu arma în mînă 
împotriva fascismului în Spania, la 
mișcarea de rezistență din Franța, 
Belgia și alte țări împotriva hitleris- 
mului, marile jertfe date în lupta ge
nerală împotriva fascismului etc. In 
anii din urmă, solidaritatea noastră cu 
lupta de eliberare din diferite țări 
și-a găsit o sugestivă expresie în 
ajutorul concret dat luptei eroice a 
poporului vietnamez, în sprijinirea 
fermă a cauzei tuturor popoarelor 
Indochinei, ca și a altor popoare din 
Asin Și Africa, în susținerea hotărîtă 
a luptei poporului portughez pentru 
doborîrea fascismului și •• •_____ ;
Portugalii democratice, în sprijinul 
acordat mișcărilor de 
Mozambic, Angola, 
sau etc..

La rîndul lor, luptele de clasă din 
România, activitatea mișcării noastre 
revoluționare, a P.C.R. s-au bucurat 
de sprijinul și solidaritatea forțelor 
revoluționare internaționale, atît în 
perioada dinaintea eliberării, cît și în 
anii revoluției și construcției socia
liste.

In dezvoltarea legăturilor sale In
ternaționale, Partidul Comunist 
Român pornește de la teza marxist- 
leninistă potrivit căreia internaționa
lismul proletar are în fiecare epocă 
istorică un conținut concret, determi
nat. Lărgindu-și considerabil conți
nutul, ca și formele de manifestare, 
corespunzător condițiilor noi ale eta
pei actuale, politica internaționalistă 
a partidului se exprimă în activitatea 
amplă, neobosită pentru întărirea 
prieteniei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, dez
voltarea legăturilor cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu alte 
partide democratice, cu mișcările de 
eliberare națională, cu noile state in
dependente, cu forțele democratice, 
progresiste din întreaga lume, în lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

P.C.R. consideră că, în noile con
diții istorice, esența raporturilor 
internaționale marxist-leniniste o for
mează principiile independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, stimei, respectului și spriji
nului reciproc — realizarea unei uni
tăți noi, trainice, calitativ superioa
re a țărilor socialiste, a mișcării co
muniste fi muncitorești fiind posibilă

făurirea unei

eliberare din 
Guineea-Bis-

numaî prin respectarea strictă a a- 
cestor principii.

Totodată, partidul nostru vede <» 
importantă îndatorire internaționa
listă în îndeplinirea îndatoririlor na
ționale față de propriul popor, în 
realizarea cu succes a sarcinilor con
strucției socialiste, ca principala con
tribuție la întărirea forțelor socialis
mului în lume, la sporirea puterii Iul 
de atracție.

In întreaga sa activitate educativă, 
P.C.R.. urmărind dezvoltarea patrio
tismului înflăcărat în rindurile celor 
ce muncesc, a sențimentului mîndriei 
și demnității naționale, cultivă, tot
odată, respectul față de celelalte po
poare, spiritul de solidaritate cu lupta 
lor pentru eliberare națională și so
cială, pentru progres.

Partidul Comunist Român, ca par
tid de guvernămînt, militează pen
tru dreptul imprescriptibil al fiecă
rui popor de a-si hotărî de sine stă
tător destinele, pentru promovarea 
neabătută în întreaga viață interna
țională a principiilor noi de relații 
interstatale — principiile egalității, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța— pentru generali
zarea și înrădăcinarea trainică a a- 
cestor principii, pentru o nouă ordine 
economică și politică mondială, me
nită să ducă la lichidarea sub
dezvoltării și a decalajelor din
tre state, la dezvoltarea fiecărei țări 
și Ia progresul general al umanității,' 
pentru făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune, a păcii și dreptății, 
a progresului și civilizației.

Eforturi neobosite consacră P.C.R., 
România socialistă luptei pentru con
solidarea cursului spre destindere în 
viața internațională, pentru realiza
rea unui climat trainic de pace și 
securitate în Europa, care să dea po
sibilitate tuturor națiunilor continen
tului să se poată dezvolta liber, su
veran și independent, la adăpost de 
agresiune, dominație sau dictat, de 
orice fel de ingerințe sau presiuni, 
pentru colaborarea multilaterală între 
statele balcanice, pentru transforma
rea acestei regiuni într-o zonă a bu
nei vecinătăți și a colaborării pașni
ce, fără arme nucleare și baze mili

tare străine, pen
tru soluționarea 

- - - ' Pe cale P°litică *[> r? fjr tuturor probleme-
X lor litigioase.

■“ Pornind de la
interesele 
porului

măsuri efective de dezar- 
primul rînd de dezarmare 

Partidul și statul nostru ac- 
consecvent pentru sporirea 

struc-

too- 
român, 

ale păcii și progresului în întreaga 
lume, P.C.R., țara noastră conside
ră necesar să se acționeze cu tot 
mai multă intensitate pentru tre
cerea la 
mare, în 
nucleară, 
ționează 
rolului O.N.U., îmbunătățirea 
turii organizării sale, îneît aceas
ta să reflecte în mod corespunzător 
noile realități ale lumii de azi, să 
asigure cadrul propice pentru parti
ciparea egală a tuturor țărilor la so
luționarea problemelor internaționale.

Activitatea intensă, dinamică, 
profund principială desfășurată pe 
plan internațional dă partidul nostru, 
contribuția constructivă adusă la solu
ționarea problemelor vieții internațio
nale au făcut să crească și mai mult 
prestigiul României în lume, presti
giu exprimat în înaltele aprecieri 
pe toate meridianele la adresa 
politicii externe românești, a prin
cipalului ei autor și promotor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, cunoscut 
și stimat pretutindeni ca militant 
neobosit pentru pace și cooperare în
tre popoare, pentru sprijinirea inde
pendenței, egalității în drepturi și 
dezvoltării libere a fiecărei națiuni.

Aniversăm împlinirea a 55 de ani 
de la crearea partidului în condițiile 
în care partidul, întregul popor 
dispun pentru prima oară de un mă
reț program de dezvoltare în perspec
tivă — Programul partidului de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, adoptat de 
Congresul al XI-lea. Prevederile lui 
conturează imaginea însuflețitoare a 
României de mîine ca o țară ce se va 
caracteriza printr-o economie moder
nă. din plin racordată la fluxul re
voluției tehnico-științifice, dezvol
tarea armonioasă a tuturor județelor, 
un nivel de dezvoltare a economiei 
apropiat de al țărilor avansate in
dustrial ale lumii, avîntul învățămîn- 
tului, științei și culturii, un grad ri
dicat de bunăstare și civilizație pen
tru toți membrii societății, o largă șl 
profundă democrație. înrădăcinarea 
trainică în viața socială a principiilor 
eticii și echității socialiste, afirmarea 
plenară a personalității umane.

Marile obiective stabilite pentru 
etapa actuală și în perspectivă fac 
necesară întărirea în continuare a ro
lului conducător al partidului, per
fecționarea exercitării acestui rol în 
toate sferele vieții sociale, în toate 
domeniile de activitate. Se poate 
aprecia că întărirea rolului conducă
tor al partidului comunist reprezintă 
legea de bază a progresului societății 
noastre, chezășia făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism. De aci în
datorirea organizațiilor de partid, a 
tuturor comuniștilor de a acționa 
neobosit pentru a mobiliza și uni 
eforturile celor ce muncesc In ve
derea transpunerii în viață a sarcini
lor stabilite de partid privind dez
voltarea industriei, agriculturii, a în
tregii economii, înflorirea culturii, 
edificarea conștiinței socialiste.

După cum, pe bună dreptate; 
sublinia secretarul general al parti
dului, partidul sîntem noi, oamenii, 

săi ; partidul însu- 
noastre. De aceea, 

_ îngrijim perma-

toți membrii 
mează calitățile 
trebuie să ne ___
nent de întărirea rîndurilor partidului 
cu cei mai buni dintre oamenii mun
cii, de ridicarea continuă a pregătirii 
teoretice și călirea revoluționară a 
tuturor membrilor săi, de activizarea 
lor tot mai puternică în munca poli
tică. Ostași ai partidului, militantl 
politici, comuniștii sînt chemați să 
desfășoare o intensă muncă de con
vingere și de mobilizare a celor ce 
muncesc pentru înfăptuirea 
piară a politicii partidului la fiecare 
loc de muncă.

La glorioasa aniversare de astăzi, 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, toți cetățenii României so
cialiste, fără deosebire de naționali
tate, urmind neabătut Partidul Co
munist Român, își afirmă prin 
munca lor plină de abnegație hotărî- 
rea de a transpune în viață politica 
sa de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul României. 
Pentru partidul nostru, pentru toți 
comuniștii nu există îndatorire mai 
înaltă decit aceea de a-și consacra 
viața acestei opere minunate, făurind 
României viitorul strălucit la car» 
aspiră și pe care-1 merită — orin- 
duirea socialistă și comunistă.

exem-
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MESAJE DE SALUT DEZBATERI IN UNIUNILE DE CREAȚIE 1N PREGĂTIREA 
CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE ȘI CULTURII SOCIALISTE

ADRESA TE PARTIDULUI NOSTRU LA UNIUNEA SCRIITORILOR
COMITETULUI CENTRAU

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,

RnrrSn îeln’ ,de7a ,55'a anivarsări a creării Partidului Comunist
^°,rn.ani, Com>tetul Central al Partidului Comunist Chinez, în numele Parti
dului Comunist Chinez și al poporului chinez, adresează Partidului Comu
nist Român și poporului român cele mai calde felicitări frățești.

Crearea Partidului Comunist Român constituie un eveniment de o mare 
nsemnatate m istoria poporului român, marcînd începutul unei noi etape 

in lupta revoluționară a poporului român. Sub conducerea Partidului Co
munist Român poporul român, înzestrat cu o glorioasă tradiție revoluțio
nara, a dus o îndelungată luptă eroică, a desfășurat cu succes lupta armată 
împotriva fascismului și imperialismului, a răsturnat dictatura militaro-fas- 
cista și onnduirea burghezo-moșierească și a creat România socialistă.
, . . uJ?a eliberare, harnicul și curajosul popor român, sub conducerea Parti- 

i ^omun* *s^ Român, acționînd în mod independent și de sine stătător, 
luptmd cu tenacitate pentru prosperitatea țării, a obținut necontenit reali
zări importante în opera de construire a socialismului și .în lupta pentru 
apararea independenței naționale și a suveranității de stat.

Palatul culturii din Ploiești a găz
duit vineri după-amiază un simpo
zion dedicat aniversării partidului. 
A fost totodată prezentat montajul 
literar-muzical „Omagiu partidului".

★
„55 de ani de luptă și victorii sub 

conducerea P.C.R." a fost tema sim
pozionului desfășurat vineri la școa
la interjudețeană de partid, la uni
versitatea populară și Muzeul Olte
niei din Craiova. în 30 de localități 
doljene a fost prezentat montajul 
literar-muzical „Omagiu partidului".

★
Manifestări dedicate aniversării a 

55 de ani de la crearea partidului 
s-au desfășurat în peste 100 de așe
zăminte de cultură și unități econ>- 
mice din județele Mehedinți și Gorj.

★
în orașele și centrele industriale 

ale județului Brașov, în licee și școli 
au avut loc simpozioane și confe
rințe reunite sub genericul „Partidul,

• uPartidul. Comunist Român luptă cu fermitate împotriva imperialismului 
și hegemonismului, sprijină în mod activ lupta revoluționară a popoarelor 
lumii, aducmdu-și propria contribuție la cauza revoluționară a popoarelor 
revoluționare ale lumii.

In momentul de față, poporul frate român, strîns unit în jurul Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, depune mari eforturi cu un elan neasemuit pentru realizarea 
tuturor sarcinilor de luptă trasate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Vă urăm să obțineți noi și tot mai mari victorii.

Prietenia revoluționară și unitatea militantă dintre partidele și po
poarele Chinei și României sînt statornicite pe baza marxism-ldninismului 
și internaționalismului proletar. Sîntem profund convinși că, în lupta comună 
viitoare, prietenia și relațiile noastre de colaborare prietenească vor cunoaște 
în mod sigur o continuă consolidare și dezvoltare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

COMITETULUI CENTRAL 
rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a înființării Partidului Comunist 

Român. în numele clasei muncitoare și al poporului vietnamez, vă transmitem 
dumneavoastră, dragi tovarăși, și prin dumneavoastră tuturor comuniștilor, 
clasei muncitoare și poporului frate român, cele mai călduroase felicitări.

De la crearea sa. Partidul Comunist Român a parcurs o perioadă istorică 
de luptă revoluționară îhdelungată și eroică, în condiții extrem de grele, a 
condus clasa muncitoare si poporul român în lupta dîrză împotriva burgheziei 
și a moșierimii, a forțelor reacționare interne, care s-au aliat cu imperialiștii 
și fasciștii."

tn timpul celui de-al doilea război mondial, el a unit masele largi ale 
poporului român în „Frontul Patriotic Antifascist", a declanșat lupta de guerilă, 
a înfăptuit insurecția armată și, împreună cu armata sovietică, a eliberat 
total țara.

Sub steagul glorios al Partidului Comunist Român, harnicul și talentatul 
popor român a înlăturat toate vestigiile războiului și a construit cu succes 
baza tehnico-materială a socialismului. în prezent, Republica Socialistă 
România a devenit o țară socialistă, dispunînd de o industrie modernă, o 
agricultură dezvoltată, o știință și tehnică avansate, în care nivelul de trai 
material și cultural al poporului crește continuu.

Partidul Celor ce Muncesc din Vietnam și poporul vietnamez doresc din 
Inimă ca poporul frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină noi și tot mai mari 
victorii în opera de construire a societății .socialiste multilateral dezvoltate 
in România, contribuind la întărirea sistemului socialist mondial, la apărarea 
păcii în Europa și în lume.

Dragi tovarăși,
Marea victorie a luptei împotriva agresiunii americane, pentru salvarea 

națională, a deschis în fața poporului vietnamez o eră nouă, de construire a 
Vietnamului pașnic, independent, reunificat și socialist. Poporul vietnamez 
este conștient de faptul că fiecare victorie a revoluției din Vietnam este 
legată de sprijinul și ajutorul țărilor socialiste și al prietenilor de pe toate 
continentele, printre care și Republica Socialistă România frățească.

Cu acest prilej, exprimăm încă o dată recunoștința noastră sinceră față 
de Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român pentru sprijinul și 
ajutorul prețios acordate.

Fie ca solidaritatea militantă, relațiile de colaborare frățească dintre cele 
două partide și popoare, vietnamez și român, să se consolideze și să se 
dezvolte cu fiecare zi tot mai mult, pe baza marxism-leninismului și a 
internaționalismului proletar 1

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite 

călduroase felicitări cu prilejul aniversării creării partidului dumneavoastră, 
născut acum 55 de ani în sinul mișcării muncitorești și socialiste din România, 
ale cărei tradiții de luptă — inițiate încă în secolul trecut — a știut să le 
preia și să le dezvolte pînă la cucerirea și consolidarea puterii.

Congresul de la 8 Mai 1921 constituie, fără îndoială, o cotitură istorică 
a cărei grandoare și importanță putem să o apreciem la adevărata ei valoare 
astăzi, în plină construcție socialistă. Luptele de clasă duse mai tîrziu, în 
alianță cu alte detașamente proletare și îndeosebi cu marele partid al lui 
Lenin, au oțelit din ce în ce mai mult partidul dumneavoastră pînă la trans
formarea lui într-o călăuză de netăgăduit a întregului popor.

Insurecția de la 23 August 1944 și lupta împotriva nazismului și fascis-. 
mului, desfășurată apoi în frățească acțiune comună cu armata sovietică, 
constituie alte momente de extraordinară importanță istorică în viața Parti
dului Comunist Român. .

Succesele dobîndite mai tîrziu în transformarea economică și socială a 
țării, pe drumul victorios spre socialism, sînt, de asemenea, rezultatele acti
vității susținute a partidului dumneavoastră, urmat de masele largi de 
muncitori și țărani, precum și de celelalte sectoare progresiste ale națiunii.

Pentru toate acestea, primiți, dragi tovarăși, mulțumirile comuniștilor 
venezueleni, înfrățiți cu dumneavoastră în idealul comun de a infringe impe
rialismul și de a instaura în toate părțile lumii o societate dreaptă, fără 
exploatați și exploatatori.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia între popoarele noastre și partidele noastre I
Moarte imperialismului !
Trăiască internaționalismul proletar !
Trăiască solidaritatea internațională !
Pentru .

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN VENEZUELA

EDUARDO GALLEGOS MANCERA
Secretar pentru relațiile internaționaleÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

Manifestări consacrate aniversării partidului
Gloriosul jubileu al Partidului Co

munist Român este cinstit în în
treaga țară cu bogate manifestări 
cultural-artistice și politice. în cursul 
zilei de vineri, în instituții și uni
tăți economice, la casele de cultură, 
căminele culturale, în școli s-au 
desfășurat simpozioane, expuwerl, 
montaje literar-muzicale, s-au des
chis expoziții omagiale.

La Biblioteca municipiului Craiova 
s-a deschis vineri o expoziție de 
carte cuprinzînd volume cu selec- 
țiuni din articole, cuvîntări și inter
viuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și volume dedi
cate vieții și activității secretarului 
general al partidului publicate în di
ferite țări ale lumii.

*
„Ideologie, știință, cultură în edu

cația comunistă" s-a intitulat sesiu
nea de comunicări organizată de că
tre Comitetul județean Cluj al 
P.C.R.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea, în numele tuturor 
membrilor partidului nostru și al poporului coreean, adresează Comitetului 
Central al partidului dumneavoastră, tuturor membrilor de partid și poporului 
frate român cele mai călduroase felicitări și un salut tovărășesc, cu ocazia 
celei de-a 55-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist Român.

Crearea Partidului Comunist Român — rod prețios al luptei îndelungate 
grele a comuniștilor români pentru înființarea partidului revoluționar al cla
sei muncitoare — a constituit un eveniment istoric, care a inaugurat un nou 
stadiu în lupta revoluționară a forțelor democratice și progresiste române, în 
frunte cu clasa muncitoare.

Partidul Comunist Român, în numele independenței naționale și eliberării 
sociale, a condus spre victorie lupta antifascistă de eliberare a clasei munci
toare și a poporului român și lupta acestora pentru răsturnarea regimului re
acționar de dictatură militară, a obținut eliberarea țării și a întemeiat Repu
blica Socialistă România. ~-

Luînd ferm puterea în mîinile sale, poporul româif sub conducerea Par
tidului Comunist Român, a transformat țara, cîhdva înapoiată, intr-un stat 
socialist independent, cu o industrie modernă, agricultură dezvoltată, cu o 
știință, tehnică și cultură înfloritoare și în dezvoltare.

Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, tn 
frunte cu secretarul general al partidului dumneavoastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, obține mari progrese în lupta pentru îndeplinirea cu succes a pla
nului cincinal adoptat de către al XI-lea Congres al partidului, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

Partidul și poporul nostru se bucură sincer de toate realizările partidului 
și poporului dumneavoastră în domeniul politicii interne și externe, ca de 
ale lor proprii, și le salută în mod călduros.

Ne exprimăm convingerea că relațiile frățești de prietenie și colaborare 
dintre partidele și popoarele celor două țări se vor întări și dezvolta și mai 
mult in viitor. în toate domeniile, în conformitate cu spiritul Tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat în timpul vizitei în România a secretarului 
genera! al Comitetului Centra] al Partidului Muncii din Coreea și președinte 
al Republicii Populare Democrate Coreene, tovarășul Kim Ir Sen, și vă do
rim noi succese în activitatea dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol transmite 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor si 
oamenilor muncii din România frățească salutul său și felicitări cordiale cu 
ocazia celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.

Tn decursul existentei sale. Partidul Comunist Român a luptat neobosit 
pentru apărarea intereselor vitale și aspirațiilor poporului român. înfăptuind 
profunde transformări revoluționare și schimbînd în mod radical fața patriei 
sale, poporul român, sub conducerea avangardei sale politice — P.C.R. — și 
cu sprijinul internaționalist frățesc din partea marii Uniuni Sovietice, în 
strînsă colaborare cu celelalte țări ale comunității socialiste, obține în prezent 
mari succese pe calea construirii societății socialiste dezvoltate.

Comuniștii și oamenii muncii din țara noastră, se bucură de dezvoltarea 
cu succes a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele noastre, care 
corespund nu numai intereselor popoarelor și țărilor noastre, ci și intereselor 
întăririi unității comunității socialiste și mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Urăm comuniștilor din Republica Socialistă România noi și mari succese 
în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. în lupta pentru 
pacea și securitatea popoarelor.

Cu salutări comuniste.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

tn numele Uniunii Socialiste Arabe și al meu personal, vă rog să primiți, 
Excelență, felicitările noastre sincere cu prilejul celei de-a 55-a aniversări 
a Partidului Comunist Român.

Folosesc acest prilej pentru a ura marelui popor român, partidului și 
dumneavoastră personal progres, prosperitate și fericire.

Dr. RIFAAT EL MAHGOUB
Prim-secretar

al Uniunii Socialiste Arabe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășe secretar general,
In numele Comitetului Executiv Național al Partidului Socialist Revo

luționar Ecuadorian, vă exprim dumneavoastră. Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român un salut frățesc cu ocazia împlinirii, la 8 mai a.c., 
a 55 de ani.de la crearea partidului dumneavoastră.

Cu această ocazie. Partidul Socialist Revoluționar Ecuadorian evidențiază 
însemnătatea misiunii istorice îndeplinite de către Partidul Comunist Român, 
călăuză fermă in transformarea revoluționară a societății românești, repre- 
zentînd interesele clasei muncitoare și ale forțelor largi angajate în con
struirea socialismului. în înaintarea permanentă spre victoria asupra capita
lismului și imperialismului.

In același mod, în actuala etapă pe care o trăiește omenirea, aplicarea 
principiului internaționalismului proletar constituie pilonul fundamental pen
tru progresul revoluției socialiste în lume și Partidul Comunist Român a 
știut să îndeplinească și să dezvolte consecvent acest principiu, aplicînd în 
același timp normele respectării reciproce a suveranității și a autodetermi
nării popoarelor.

Partidul Socialist Revoluționar Ecuadorian reînnoiește urările sale de 
succes în îndeplinirea obiectivelor care călăuzesc activitatea Partidului Co
munist Român, spre consolidarea socialismului în patria sa și în întreaga 
lume.

Cu salutări frățești.
Pentru revoluția socialistă in Ecuador și America Latină,

FERNANDO MALDONADO
Secretar general al P.S.R.E.

Vineri, 7 mai. a avut loc plenara 
lărgită a Consiliului Uniunii scrii
torilor, ce se înscrie în acțiunile de 
pregătire a Congresului educației 
politice și culturii socialiste. După 
dezbaterile din cadrul asociațiilor 
scriitorilor din țară și secțiilor aso
ciației din București, organizațiilor 
de partid cu activul, Consiliul Uni
unii scriitorilor a analizat modul în 
care întregul front scriitoricesc s-a 
străduit să îndeplinească sarcinile 
izvorîte din Programul ideologic al 
partidului în domeniul creației lite
rare, al propagării literaturii în rîn- 
dul oamenilor muncii.

Din partea conducerii de partid și 
de stat, la lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Emil Bobu, Dumitru 
Popescu și Iosif Uglar.

în darea de seamă prezentată, 
președintele Uniunii scriitorilor, Vir
gil Teodorescu, a subliniat covîrși- 
toarea importanță pe care au avut-o 
asupra întregii activități de creație 
literară lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971, documen
tele Congresului al XI-lea, cuvîntă- 
rile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
perioada ultimilor cinci ani, scrii
torii aparținînd tuturor generațiilor, 
mobilizați de spiritul revoluționar al 
documentelor de partid, au contri
buit la îmbogățirea substanțială a li
teraturii române contemporane, che
mată să slujească țelurile unui vast 
proces educativ. Poezia, proza, dra
maturgia. literatura pentru copii și 
tineret, critica și istoria literară, sce
nariul de film. în forme și modalități 
specifice, pătrunse de spiritul înnoi
tor imprimat mișcării literar-artis- 
tice de Programul ideologic al parti
dului, au situat în centrul preocupă-, 
rilor lor problemele formării tră
săturilor înaintate ale omului de 
azi, ale înnobilării existenței sale 
în conformitate cu principiile de 
viață și comportare sintetizate în Co
dul eticii și echității socialiste. Prin 
împlinirile sale, concretizate în opere 
de larg răsunet în conștiința citito
rilor, realizate într-o mare diversi
tate de stiluri și modalități artistice, 
literatura ultimilor ani a adus o con
tribuție remarcabilă la înfăptuirea 
politicii culturale a partidului nos
tru, la atingerea înaltelor idealuri de 
educație umanist-revoluționară și pa
triotică.

Trecînd în revistă împlinirile și 
neajunsurile creației literare în ulti
mul cincinal, darea de seamă a scos 
în evidență largile posibilități de 
creație existente pentru scriitorii de 
toate virstele. Numai în perioada 
1971—1975, creația literară s-a con
cretizat in pește 3 000 de titluri, care 
însumează aproximativ 32 milioane 
de exemplare. O atenție permanentă 
a fost acordată tinerelor talente, care 
au debutat intr-un mare număr, 
unele din lucrările acestora fiind dis
tinse cu premii ale Uniunii scriito
rilor și Uniunii Tineretului Comunist.

Ca rezultat al aplicării cu consec
vență a politicii naționale marxist- 
leniniste a Partidului Comunist Ro
mân in domeniul creației și vieții 
,literar,e, literatura naționalităților 
conlocuitoare a înregistrat și ea im
portante succese, și-a dovedit unita
tea organică cu literatura română.

In condițiile afirmării tot mai largi 
a țării noastre in ansamblul vieții 
internaționale, pentru satisfacerea in
teresului crescind al opiniei publice 
de peste hotare față de realizările 
României socialiste. Uniunea scriito
rilor a contribuit la intensificarea 
cunoașterii culturii noastre în lume, 
la facilitarea contactului cititorilor 
străini cu unele dintre cele mai de 
seamă valori ale spiritualității româ
nești.

în încheierea dării de seamă au 
fost prezentate- numeroasele acțiuni 
care vor avea loc în pregătirea Con
gresului educației politice și culturii 
socialiste — înscrise intr-un plan 
special — la realizarea cărora vor fi 
antrenați scriitorii din întreaga țară.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul scriitorii : Constantin'Chiri- 
ță, Aurel Martin, Romul Munteanu, 
Domokos Geza, loan Grigorescu, 
George Ivașcu, Titus'Popovici, Franz 
Storch, Dan Deșliu, Ion Hobana, Ion 
Ianoși, Alexandru Andrițoiu, Marin 
Preda și George Macovescu.

Beferindu-se la climatul de efer
vescență creatoare existent in în
treaga noastră viață socială, vorbi
torii au relevat succesele importante 
pe care obștea scriitoricească le-a 
înregistrat în perioada care a trecut 
de la Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971. Retrospectiva editorială 
pe ultimii cinci ani oferită de Salo
nul național al cărții, diversitatea 
titlurilor și numărul mare al tira
jelor, prezența tot mai vie a scrii
torilor în coloanele publicațiilor li
terare și cultural-artistice atestă e- 
xistența unor rodnice preocupări 
creatoare, dimensiunea reală a șan
tierului actual de creație.

Analizînd în mod critic și respon
sabil tabloul succeselor obținute in 
domeniul prozei, poeziei, dramatur
giei, literaturii pentru copii, vorbito
rii au arătat totodată existența unor 
neajunsuri, au făcut propuneri de 
creștere a exigenței in activitatea pu
blicațiilor și a editurilor. Prezen- 
tînd proiectele lor de viitor, ei 
s-au angajat să îmbogățească patri
moniul cultural al României socia
liste cu opere durabile, pătrunse de 
un fierbinte patriotism, de patos u-

călăuză înțeleaptă a națiunii noastre 
socialiste".

în suita acestor manifestări se în
scrie și montajul literar „Omagiu 
partidului", la care și-au dat con
cursul scriitori, precum și artiști 
amatori. „Te slăvim, partid iubit", 
s-a intitulat spectacolul omagial pe 
care formațiile artistice din locali
tate l-au susținut pe scena Teatrului 
muzical din Brașov. în aceeași zi, 
la palatul culturii s-a inaugurat 
expoziția de artă plastică a tinerilor 
artiști amatori din județ.

♦
în orașele Mediaș, Sibiu, Agnita, 

Copșa Mică din județul Sibiu, pre
cum și la casele de cultură din în- 
torsura Buzăului, Tg. Secuiesc și Sf. 
Gheorghe din județul Covasna au 
avut loc simpozioane, seri cultural- 
artistice și alte manifestări cultural- 
artistice închinate partidului, patriei 
socialiste.

Vineri a avut loc la Pitești un 
simpozion cu tema „55 de ani de la 
crearea P.C.R.". la care au luat parte 
activiști, cadre didactice și studenți 
ai Universității de marxism-leni
nism din localitate.

Liceul „Nicolae Bălcescu" din Pi
tești a găzduit prima sesiune de 
comunicări și referate a elevilor, 
organizată de societatea cultural- 
științifică „Junimea" în cinstea ani
versării a 55 de ani de la crearea 
P.C.R.

Expuneri privind semnificația ani
versării a 55 de ani de la crearea 
P.C.R. au mai fost prezentate la ca
sele de cultură și cluburile marilor 
unități industriale din orașele arge- 
șene, precum și în numeroase co
mune din județ. La întreprinderea 
de autoturisme și Combinatul petro
chimic din Pitești au avut loc reci
taluri de poezie patriotică susținute 
de actori ai teatrului „Alexandru 
Davila" din localitate.

în aceeași zi. la Casa de cultură a 
municipiului Pitești a fost deschisă 
expoziția omagială de pictură, sculp
tură. grafică și artă decorativă.

★
La Casa de cultură din Deva a 

avut loc vineri după-amiază un 
spectacol cultural-artistic închinat 
celei de-a 55-a aniversări a parti
dului. Și-au dat concursul formații 
artistice din județul Hunedoara. De 
asemenea, la clubul sindicatelor din 
centrul feroviar Simeria s-a desfă
șurat spectacolul literar-muzical 
„Sub comuniste flamuri", iar la Hu
nedoara un simpozion pe tema 
„Partidul Comunist Român la a 55-a 
aniversare", urmat de un montaj 
literar-muzical. Spectacole festive și 
alte manifestări culturale închinate 
jubileului partidului au avut loc în 
Valea Jiului, la Brad, Orăștie, Hațeg 
și în alte centre hunedorene.

! (Agerpres)

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

întruniți în plenara lărgită a Consiliului Uniunii, scriitorii României 
socialiste au supus dezbaterii modul în care au fost îndeplinite. în domeniul 
creației literare și al propagării literaturii în rîndul oamenilor muncii, sar
cinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și de documen
tele adoptate Ia Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Martori ai neobositei energii pe care o dăruiți în fruntea partidului și 
a republicii, pentru a face ca România să urce trepte tot mai înalte de 
civilizație și cultură, noi, scriitorii, ne simțim solidari cu întregul Program 
de construcție materială și spirituală a patriei noastre socialiste.

Cuvîntul dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adresat nouă in repetate rînduri. a mobilizat întreaga putere 
creatoare a scriitorilor din toate generațiile, pentru înfăptuirea unor opere 
demne de epoca in care trăim, mărturii vibrante despre lupta eroică a po
porului nostru, din trecut și de astăzi.

La capătul acestor cinci ani. ne înfățișăm cu realizări bogate, rezultat 
â! politicii culturale promovate de Partidul Comunist Român, al îndemnuri
lor dumneavoastră de a ne pune talentul și măiestria in slujba unei arte 
închinate poporului, cauzei socialismului și comunismului în patria noastră. 
Poezia, proza, dramaturgia, celelalte genuri literare, în forme ce le sînt 
proprii, au căutat să aprofundeze realitățile complexe ale prezentului, să 
se pătrundă de spiritul dinamic, autentic revoluționar pe care dumneavoastră 
înșivă l-ați imprimat întregii vieți din România, să descopere și să pună 
în lumină ceea ce este nou și semnificativ în societatea nogstră socialistă. 
Literatura originală a acestor ani însumează cîteva mii de titluri, tipărite 
în zeci de milioane de exemplare, bilanț grăitor despre amploarea unei 
acțiuni de cultură a cărei supremă năzuință este de a avea răsunet în con
știința maselor largi de cititori, în sufletele acelor oameni care așteaptă 
de la noi cărțile de aur ale prezentului. Evenimentele deosebite din viața 
politică a țării, ca și sărbătorirea marilor momente istorice ne-au dat pri
lejul să desfășurăm o vastă activitate de propagare a valorilor literaturii 
noastre.

Prin activitatea de creație, prin cele peste 1 500 de șezători, festivaluri 
de poezie, colocvii și simpozioane, scriitorii au participat statornic la viața 
socială și politică a națiunii, manifestîndu-se ca prezențe active și străduin- 
du-se să dea conținut misiunii de mare răspundere de a fi ajutoare de nă
dejde ale partidului.

To(i scriitorii din România, militînd neabătut pentru îndeplinirea Progra
mului ideologic al partidului, se angajează să realizeze noi opere de valoare, 
expresii ale' patriotismului și umanismului revoluționar de care sînt. însu
flețiți. Eroul comunist va fi și de acum înainte figura centrală a cărților pe 
care le scriem, urmare firească a adevărului că partidul reprezintă în viața 
poporului român o forță cu rol determinant în toate marile sale înfăptuiri. 
Vom da patriei socialiste acele scrieri pe care timpul nostru și concepția 
revoluționară a partidului nostru le reclamă de la noi, scrieri înaripate de 
optimism social, capabile să influențeze conștiințele, să modeleze sufletele 
sub iradierea înaltelor idealuri ale socialismului și democrației, ale demni
tății umane, ale libertății și dreptății sociale. Vom face totul pentru a răs
punde exemplar încrederii pe care ne-ați acordat-o, misiunii nobile cu care 
ne-ati învestit.

Scriitorii din România n-au alte idealuri și alte orizonturi de atins, alte 
legi de urmat și alte crezuri decît cele care se află înscrise, cu tăria ade
vărului. în Programul Partidului Comunist Român. Cei care scriem româ
nește sau în limbile naționalităților care locuiesc și muncesc pe pămintul 
românesc, fiindcă patria ne este comună, iar istoria ne-a fost aceeași, deopo
trivă muncim și visăm, deopotrivă ne sînt bucuria și izbînda în socialism.

Avînd convingerea profundă că sinteti expresia valențelor superioare ale 
unui popor care nu dorește altceva decît să-și făurească viața ne temeiul 
unei gîndiri proprii, noi vedem în dumneavoastră întruchiparea dîrzeniei și 
cutezanței atîtor bărbați fără seamăn ai trecutului, prin care România și-a 
cîștigat demnitatea și dreptul de a fi suverană pe rosturile sale în această 
parte a Europei. Iată de ce noi. scriitorii, sîntem pe deplin angajați în pro
movarea principiilor politicii exteone a partidului și statului, politică de pace 
și colaborare între toate națiunile lumii, pentru independență și suveranitate 
națională, pentru dreptul fiecărui popor de a-și făuri destinul după propria-i 
voință.

Preocuparea majoră a oamenilor de litere, pătrunși de importanța excep
țională a momentplui pe care-1 trăim, este aceea de a realiza, cu mijloace 
artistice de înaltă ținută și în spiritul umanismului socialist revoluționar, o 
frescă a dăinuirii noastre milenare pe acest pămînt și a marilor izbinzi 
cbntemnorane. toate acestea configurînd luminos Epopeea națională.

Plenara lărgită a Consiliului Uniunii scriitorilor a dat mandat celor care 
ne vor reprezenta la Congresul educației politice și culturii socialiste să 
exprime angajamentul nostru ferm 'de a sinii cu același devotament șt 
pasiune creatoare înaltele idealuri ale partidului și poporului nostru, de a 
îmbogăți patrimoniul culturii noastre naționale cu noi opere care să spo
rească originalitatea si prestigiul ei în lume.

Mîine. 8 mai 1976. sărbătorim 55 de ani de la crearea Partidului Comu
nist Român, sărbătorim clasa noastră muncitoare. întregul nostru popor, care 
a știut să-și împlinească, sub soarele biruitor al socialismului, aspirațiile sale 
de I’bertate și progres.

Sîntem fericiți de a fi martori și participant activi la această grandioasă 
operă de constructiv istorică si am fi cu atit mai fericiți dacă însăși creația 
noastră va fi oglinda vie a efortului eroic al întregului nostru popor, a înăl
țării României socialiste.

manist. realizate la un înalt nivel ar
tistic, menite să contribuie la dezvol
tarea conștiinței sociale și naționale 
a oamenilor muncii. Scriitorii, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. strîns uniți în același larg 
front literar, parte integrantă a po
porului. s-au angajat să oglindească 
în creațiile lor marile izbinzi ale țării 
noastre, chinul omului nou. construc
tor al socialismului și comunismului, 
tn luările de cuvint. vorbitorii, ma
ni festîndu-și adeziunea deplină față 
de politica partidului, față de prin
cipiile călăuzitoare ale acesteia, și-au 
exprimat dorința ca reprezentanții

lor care vor participa la Congresul 
educației politice și culturii socialiste 
să transmită hotărîrea și voința fer
mă a întregului front scriitoricesc de 
a sluji cu vibrantă dăruire cauza no
bilă a partidului, politica sa internă 
și externă, idealurile și năzuințele 
poporului nostru de pace, colaborare 
și nrogres,

Tn încheierea plenarei lărgite a 
luat cuvîntul tovarășul Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste.

(Agerpres)

Raport muncitoresc 
din întrecerea socialista

Din întreaga țarâ primim vești îmbucurătoare despre succesele 
deosebite obținute de oamenii muncii in întrecerea socialistâ des- 

" fâșuratâ in intîmpinarea celei de-a 55-a aniversâri a Partidului Co
munist Român, latâ, succint, citeva din aceste realizârl.

Minerii au extras peste plan 
în patru luni din acest an peste 
180 900 tone de cărbune net. Succese 
deosebite au obținut minerii din Va
lea Jiului și Valea Motrului.

Siderurgiștii <ăril au reali7at 
peste prevederile olanului 100 000 tone 
fontă, aproape 50 000 tone oțel.

Constructorii de mașini au 
produs suplimentar însemnate canti
tăți de mijloace de automatizare, ma- 
șini-unelte, motoare cu ardere in
ternă. tractoare, locomotive electrice 
și diesel-electrice ș.a.

Chimistii au prevederile
planului la fire și fibre artificiale și 
sintetice, medicamente, coloranți, an
velope ș.a.

Lucrătorii din economia 
forestieră și industria mate
rialelor de construcții au rea* 
lizat în plus 15 000 tone ciment, can
tități însemnate de geamuri trase, 
plăci fibrolemnoase ș.a.

Textiliștii: 550 000 m.p. țesături 
din fire de lină și tip lînă, 650 000 
bucăți tricotaje, cantități importante 
de confecții.

Industria județului Neamț 
și-a depășit angajamentul 
asumat în întrecere. 14 000 
tone ciment. 600 tone fire șl fibre 
sintetice. 2 053 tone țevi din oțel fără 
sudură, 2 200 mc cherestea. 1 700 mc 
prefabricate din beton, iată numai 
cîteva din realizările cu care oa
menii muncii din industria județului 
Neamț întimpină gloriosul jubileu al 
partidului. Aceste rezultate depășesc 
cu mult angajamentul asumat de că
tre oamenii muncii din județ în în
trecerea socialistă desfășurată în 
întîmpinarea aniversării a 55 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român. De reținut că întreaga depă
șire de plan de pînă acum este re
zultatul direct al creșterii producti
vității muncii. (Ion Manea).

Și-au suplimentat angaja
mentul în întrecere. Colectivel» 
industriale din municipiul Plo
iești an«aîate ln însuflețită între
cere în cinstea aniversării partidului, 
au reușit, prin folosirea la maximum 
a timpului de lucru, ridicarea ran
damentului funcțional al mașinilor, 
utilajelor, instalațiilor din rafinării 
și combinatele petrochimice, să-și de
pășească substanțial angajamentul 
luat în producție pe cele patru luni 
ale anului. Analizînd concret la fie
care loc de muncă alte noi rezerve 
și posibilități de creștere a producti
vității muncii, de folosire inten
sivă a unor mașini-agregate, de 
schimbare a unor tehnologii de fabri
cație, colectivele unităților din județ 
au descoperit posibilități de supli
mentare a angajamentului anual 
inițial cu încă 100 milioane lei la 
producția globală și marfă și 50 mi
lioane lei valută la export. Tn frun
tea acestei acțiuni de valorificare su
perioară a notențialului tehnic șl 
uman se află rafinăriile Ploiesti-Sud 
și Vega, întreprinderea de utilai pe
trolier „1 Mai", întreprinderile 
„Cablul românesc", „Dorobanțul" ș.a.

La întreprinderea „Elec- 
troputere" din Craiova — 
motorul electric cu numărul 
40 000. Tn Intîmpinarea aniversă

rii partidului, colectivul fabricii de 
mașini electrice rotatiye din cadrul 
cunoscutei întreprinderi „Electropu- 
tere" din Craiova raportează un 
succes de seamă — livrarea celui 
de-al 40 000-lea motor electric reali
zat aici de la începerea fabricației. 
De menționat că în această între
prindere se realizează motoare elec
trice sincrone și asincrone de uz ge
neral și motoare de tracțiune diesel 
și electrice, cu puteri cuprinse între 
100 și 2 500 kW, destinate economiei 
naționale și exportului. Peste 90 la 
sută din producția de motoare a a- 
cestui an o reprezintă produsele noi 
și modernizate, cu parametri tehni- 
co-funcționali superiori. (Nicolae 
Băbălău).

ani.de
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România socialistă militează ferm
pentruj) lume a păcii, colaborării și dreptății

Avem marea răspundere în fața popoarelor 
noastre, a întregii omeniri, de a face totul pentru a 
deschide calea unei epoci de colaborare și pace, în- 
tr-o lume a dreptății și libertății sociale și naționale. 
Ca detașament revoluționar al marelui front al pro
gresului, socialismului și păcii, Partidul Comunist 
Român își va face și în viitor datoria, contribuind 
la lupta tuturor popoarelor pentru o viață liberă, 
independentă, pentru progres și pace în întreaga 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Afirmarea principiilor noi
de relații»

în concepția României socialiste, a 
partidului nostru, pacea lumii, destinde
rea și colaborarea internațională sînt in
disolubil legate de traducerea în viață a 
principiilor noi de relații între state. 
Crearea unei noi ordini politice mondiale 
nu poate fi asigurată decît printr-o stric
tă și neabătută respectare a acestor prin
cipii.

în concordanță cu cerința fundamen
tală de a se pune capăt vechii politici 
imperialiste, colonialiste de dominație și 
dictat, oricăror forme de ingerință și 
presiuni asupra altor popoare, România 
consideră că este necesar ca relațiile in
ternaționale să fie scoase integral și de
finitiv de sub imperiul forței și arbi-

România socialistă, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, ac
ționează neobosit pentru promovarea, generalizarea și înrădăci
narea în viața internațională a principiilor noi de relații între 
state, o ilustrare grăitoare constituind-o consemnarea lor în 40 de 
Declarații semnate cu țări de pe toate continentele, care prevăd :

dreptul inalienabil al tuturor statelor la existență liberă, inde
pendență și suveranitate, la pace și securitate; dreptul fiecărui popor 
de a-și decide de sine stătător destinele; dreptul fiecărui popor la dez
voltare și progres ; egalitatea deplină în drepturi a tuturor statelor; 
neamestecul în treburile interne ; renunțarea la forță și la amenințarea 
cu forța ; dreptul și datoria fiecărui stat de a participa la soluționarea 
problemelor care preocupă omenirea ; reglementarea diferendelor și 
litigiilor numai pe cale pașnică.

• în spiritul politicii neabătute a 
partidului, de promovare a principiilor 
fundamentale ale legalității și eticii in
ternaționale, România a adus o contri
buție nemijlocită, constructivă la elabo
rarea unor documente majore ale O.N.U., 
între care „Declarația asupra întăririi 
securității internaționale". „Declarația 
referitoare la principiile de drept inter
național privind relațiile prietenești și 
cooperarea dintre state".

• Ca urmare a politicii consecvente a 
partidului de transpunere a noilor prin
cipii în practica vieții internaționale. 
România și-a dezvoltat și lărgit 
raporturile sale internaționale, 
avînd în prezent relații diplo
matice și consulare cu 126 de 
state și relații economice cu

Legături trainice de prietenie, 
colaborare și solidaritate

Concentrând energiile întregului popor 
spre îndeplinirea mărețelor sarcini ale 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre comunism, 
P.C.R. dezvoltă larg legăturile sale de 
prietenie, colaborare și solidaritate cu 
toate forțele democratice, progresiste, 
antiimperialiste ale lumii.

Partidul nostru acționează consecvent 
pentru întărirea coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, 
pentru făurirea unei unități noi, bazate 
pe respectarea dreptului imprescriptibil 
al fiecărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și tactica 
revoluționară.

în acest cadru, P.C.R. acordă o aten
ție de prim ordin dezvoltării relațiilor 
de frățească prietenie și colaborare mul
tilaterală cu partideje comuniste și mun
citorești din toate țările socialiste, con
siderînd că aceasta corespunde pe deplin 
intereselor poporului român, ca și intere
selor celorlalte popoare care construiesc 
noua orînduire, cauzei socialismului.

Apreciind colaborarea cu țările în curs 
de dezvoltare ca un factor activ în asi
gurarea progresului economic și social și 
totodată ca o expresie a dezvoltării so
lidarității în lupta împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
partidul nostru militează pentru dezvol
tarea amplă a raporturilor României cu 
țările care pășesc pe calea dezvoltării 
independente, sprijină ferm mișcările de 
eliberare națională, lupta popoarelor îm
potriva oricăror forme de dominație.

In același timp, P.C.R. dezvoltă relații

între state
trarului și să se asigure triumful rațiu
nii, legalității și moralei internaționale.

' Totodată, în concepția partidului și sta
tului nostru, cerințele păcii și progresu
lui impun democratizarea raporturilor 
internaționale, pornind de la faptul că 
problemele atît de acute ce se ridică în 
fața contemporaneității nu se mai pot 
soluționa astăzi decît ținîndu-se seama 
de voința și participarea activă a tutu
ror statelor, indiferent de dimensiune, o- 
rînduire socială sau potențial, un rol tot 
mai important revenind țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvoltare, 
țărilor nealiniate, care alcătuiesc marea 
majoritate a omenirii.

peste 1 30 —• ce' ma’ amplu cadru de 
raporturi din întreaga noastră istorie.

• România consideră că un cadru or
ganizatoric din cele mai adecvate pentru 
dezbaterea democratică a problemelor 
internaționale, pentru participarea acti
vă a popoarelor la rezolvarea lor, îl ofe
ră O.N.U. în conformitate cu această 
orientare statornică, țara noastră a pre
zentat o serie de inițiative și propuneri 
de larg răsunet, între care dezbaterea la 
Națiunile Unite a punctului „Creșterea 
rolului O.N.U. în menținerea și întărirea 
păcii și securității internaționale" și do
cumentul prezentat Ia ultima sesiune 
intitulat „Poziția României cu privire la 
îmbunătățirea și democratizarea activi
tății O.N.U., la întărirea rolului său in 
realizarea colaborării între toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială, a 
unei lumi mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice".

largi de, colaborare cu toate organizațiile 
politice ale clasei muncitoare, cu parti
dele socialiste și social-democrate, cu 
toate forțele sociale avansate în lupta 
pentru progres și pace în lume.

• P.C.R. întreține relații 
active cu circa 90 de partide 
comuniste și muncitorești. 
Numai în perioada dintre Congre
sele al X-lea și al XI-lea ale parti
dului au avut loc circa 600 de 
întîlniri bilaterale - din!re 
care peste 200 de OCțiuni CU 
partidele frățești din țările 
socialiste.

• în prezent p.c.R. întreține legă
turi de colaborare și realizează 
schimburi prietenești de păreri 
și experiență cu circa 215 parti
de și alte formațiuni politice din 
toate țările lumii. Numai îh peri
oada care a trecut de la Congresul al 
xi-iea ai p.c.R., secretarul general 
ai partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut circa 100 de 

întîlniri cu conducători și alți 
reprezentanți de frunte ai dife
ritelor partide; s-au efectuat

• Se dezvoltă necontenit 
legăturile internaționale ale 
partidului nostru cu forțele 
politice, cu partidele de gu- 
vernămînt din țările în curs 
de dezvoltare, această orienta
re găsindu-și expresie în stabilirea 
unor raporturi de conlucrare 
activă cu 68 de asemenea 
formațiuni politice cu care s-au 
realizat sute de contacte directe.

• Totodată, partidul nostru 
șl-a intensificat puternic re
lațiile de solidaritate mili
tantă cu mișcările de elibe
rare națională, în ultimii ani 
țara noastră fiind vizitată

Dezvoltarea liberă, independentă 
și suverană a tuturor popoarelor

în întreaga sa activitate pe plan inter
național. România pornește .de la dreptul 
inalienabil al fiecărui popor de a fi stă- 
pîn pe destinele Sale, de la dreptul fie
cărui stat la existență liberă, indepen
dentă și suverană — ca cerință esen
țială a progresului și păcii.

Această apreciere se fundamentează 
pe adevărul marxist validat de întreaga 
experiență istorică potrivit căruia salv
gardarea libertății naționale, a dreptului 
fiecărui poppr de a ;trăi liber, stăpîn pe 
destinele sale, este condiția libertății tu
turor popoarelor. ȘfNu poate fi liber, un 
popor care nu recunoaște libertatea altor 
popoare, care admite încălcarea libertă
ții și demnității altui popor.

Din dreptul popoarelor de a-și decide 
singure soarta decurge, pe plan politic, 
dreptul fiecăruia de a-și alege orîndui- 
rea socială pe care o dorește, fără nici 
un amestec din afară, de a-și organiza 
viața și a se dezvolta independent, po
trivit voinței și intereselor sale ; pe 
plan economic — dreptul de a fi deplin 
stăpîn pe bogățiile naționale și a decide 
în mod suveran asupra folosirii lor.

Securitate și cooperare
în Europa și în întreaga lume
Partidul nostru a înscris proplema 

securității în Europa ca o preocupare' de 
prim ordin a activității sale internațio
nale. în rapoartele prezentate la Congre
sele partidului, ca și la Conferințele Na
ționale. în alte documente. în cuvîntări- 
le secretarului general al partidului s-a 
evidențiat cu neabătută consecvență im
perativul instaurării pe continentul nos
tru a unui climat de colaborare și secu
ritate, care să dea garanție fiecărui po
por că se poate dezvolta liber, la adă
post de orice agresiune sau amestec din 
afară, considerînd aceasta ca o compo
nentă esențială a păcii și securității în 
întreaga lume.

Pe baza orientărilor stabilite de partid, 
țara noastră a participat activ la consul
tările multilaterale Pentru pregătirea 
CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE 
ȘI COOPERARE ÎN EUROPA și la des
fășurarea conferinței propriu-zise și a 
adus o contribuție substanțială la elabo
rarea ACTULUI FINAL.

După părerea țării noastre. în pre
zent un comandament de însemnătate ho- 
tărîtoare pentru realizarea securității îl 
constituie traducerea cu fidelitate în via
tă a normelor și principiilor înscrise în 
Actul final al conferinței.

• Pornind de la realitatea ci o secu
ritate reală nu poate fi concepută atît 
timp cit continentul nostru continuă să 
rămînă divizat în grupări politico-mili- 
tare opuse, cit se mențin baze militare

Eliberarea omenirii de povara 
înarmărilor

Țara noastră. Partidul Comunist Ro
mân pornesc în întreaga lor activi
tate internațională de la legătura indiso
lubilă. de la unitatea dialectică dintre 
socialism și pace, concentrarea tuturor 
eforturilor și resurselor societății pentru 
edificarea noii orînduiri impunînd, în 
mod obiectiv, asigurarea condițiilor pen
tru desfășurarea muncii pașnice, con
structive a popoarelor. în lumina aces
tui postulat. România apreciază că 

aproape 440 de schimburi de de
legații, contacte și consultări 
la alte niveluri.

de peste 30 delegații, spi
jinul consecvent acordat luptei aces
tora s-a cristalizat pe planuri dintre 
cele mai diverse, inclusiv înche
ierea unor documente mareînd 
primele recunoașteri internațio
nale ale acestor mișcări ca repre
zentante legitime ale popoarelor 
respective.

• Acordînd atenție per
manentă dialogului con
structiv cu partidele socia
liste și social-democrate, 
partidul nostru și-a ampli
ficat contactele, întîlnirile 
și alte forme de relații cu 
un număr de 27 de aseme
nea partide din diferite țări.

Comuniștii români se situează neabă
tut pe poziția că în epoca noastră, ca
racterizată prin trezirea la viață a zeci 
și zeci de popoare, afirmarea deplină a 
națiunilor, apărarea independenței, cu
cerite prin grele jertfe, întărirea suve
ranității reprezintă o condiție obiectivă 
a întregii dezvoltări contemporane.

Interdependența dintre state, care 
există și se accentuează, nu presupune 
renunțarea la independență ; așa cum se 
subliniază în Programul P.C.R., numai 
în condițiile dezvoltării nestingherite a 
fiecărei națiuni sînt' posibile realizarea 
unei rodnice colaborări, propășirea fie
cărui popor și a întregii umanități.

Poporul român, care a dus o luptă 
necurmată împotriva dominației străine, 
prețuiește ca lumina ochilor marea cu
cerire a socialismului : dreptul de a fi 
liber și stăpîn pe destinele sale. întrea
ga politică internă și externă a P.C.R. 
asigură independența și suveranitatea 
țării ; în același timp, el acționează 
ferm pentru crearea condițiilor ca toate 
popoarele să se bucure de aceste drep
turi. să-și poată realiza aspirațiile.

și trupe străine pe teritoriile altor state, 
partidul nostru consideră că se impun 
cu acuitate măsuri energice și autentice 
de dezarmare, de reducere a armamen
telor și cheltuielilor militare, de retra
gere a bazelor și trupelor străine, ca și 
a armelor nucleare aflate pe teritoriul 
statelor neposesoare de asemenea arme.

• tn spiritul prevederilor Actului fi
nal, se impune, de asemenea, adoptarea 
de măsuri hotărîte pentru intensificarea 
relațiilor economice și telmico-științifice 
reciproc avantajoase și eliminarea tutu
ror barierelor și restricțiilor artificiale, 
dezvoltarea colaborării in domeniul cul
turii și educației, stimularea procesului 
de apropiere între popoare.

• Partidul nostru a acordat și acordă 
în mod constant o importanță deosebi
tă statornicirii unui CLIMAT DE BUNA 
VECINĂTATE Șl COLABORARE ÎN 
BALCANI, militind activ pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zpnă a 
păcii și securității, fără arme nucleare. 
Această preocupare și-a găsit expresie 
în multiple inițiative, între care cunos
cutele propuneri din 1957 și 1959 privind 
întărirea păcii și dezvoltarea relațiilor 
între țările balcanice. Totodată, Româ
nia a adus o contribuție activă la suc
cesul Conferinței privind cooperarea 
economică și tehnică multilaterală în 
Balcani, desfășurată la Atena la începu
tul acestui an.

o problemă vitală pentru viitorul ome
nirii este înfăptuirea dezarmării și în 
primul rînd a dezarmării nucleare,

însemnătatea vitală pe care o prezintă 
pentru întreaga umanitate stăvilirea
cursei înarmărilor, care absoarbe anual 
fonduri uriașe, cifrate la peste 300 mi
liarde de dolari, scoaterea armelor ato
mice în afara legii, înfăptuirea, pas cu 
pas, a dezarmării, rezidă deopotrivă în 
înlăturarea spectrului unor conflagrații 

pustiitoare și, totodată, în sistarea irosi
rii în scopuri neproductive a unor fon
duri uriașe, dînd posibilitatea ca o parte

în spiritul acestei orientări statornice a partidului, România socialistă a des
fășurat, de-a lungul anilor, la O.N.U., în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva 
și în alte organizații internaționale o neobosită activitate concretizată printr-un șir 
de acțiuni, inițiative, propuneri, dintre care :

• Proclamarea de către O.N.U. a „Deceniului dezarmării".
• Dezbaterea în cadrul mai multor sesiuni ale O.N.U. a punc

tului „Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume".

• Documentul „Poziția României în problemele dezarmării, în 
primul rînd ale dezarmării nucleare, și în instaurarea unei păci trai
nice în lume", prezentat la ultima sesiune a O.N.U.

• Măsurile preconizate de partidul nostru, cum ar fi înghețarea 
și reducerea bugetelor militare; interzicerea, reducerea treptată și 
lichidarea armamentului nuclear ; crearea unor zone de pace și cola
borare, lipsite de arme nucleare ; măsuri de dezarmare și dezanga
jare militară, parțiale și Ia nivel regional; încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și completă; sporirea rolului O.N.U. și al Adu
nării Generale în domeniul dezarmării; interzicerea propagandei de 
război — conturează un amplu și mobilizator program, avînd drept 
scop de a scoate din imobilism și inerție tratativele, a imprima ne
gocierilor spirit realist și eficiență.

Făurirea unei noi ordini 
economice internaționale 

s
în concepția țării noastre, una din 

problemele fundamentale ale epocii 
contemporane, de care depind nemijlo
cit destinderea, pacea și colaborarea in
ternațională, este lichidarea subdezvoltă
rii, consecință a relațiilor economice 
inechitabile, rezultat al politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia
liste de dominație și asuprire a po
poarelor, de spoliere a bogățiilor lor na
ționale. Considerînd că persistența acestui 
fenomen are efecte profund negative asu
pra evoluției economico-sociale a întregii 
omeniri, asupra progresului și civilizației 
tuturor popoarelor. România acțio
nează ferm s pentr.u realizarea unei noi 
ordini economice mondiale, care să

Congresul ol XI-lea al P.C.R. a elaborat un larg și cuprinzător program 
de acțiune în vederea instaurării unei noi ordini economice, care preco
nizează :

— Respectarea dreptului tuturor țărilor de a fi deplin stăpîne 
pe bogățiile naționale, de a le folosi în interesul propriu, asigurîn- 
du-se exercitarea de către fiecare popor a controlului național asu
pra propriilor bogății, asupra tuturor acțiunilor de cercetare, 
prospectare și valorificare a acestora.

— Prioritatea eforturilor proprii ale fiecărei țări, paralel cu 
o largă cooperare internațională, egală în drepturi.

— Statornicirea unui raport just între prețurile materiilor 
prime și prețurile produselor industriale.

— Soluționarea crizei alimentare mondiale, crearea unui fond 
de produse agroalimentare.

— Accesul larg al tuturor statelor la cuceririle științei și teh
nicii contemporane.

— Sprijin concret țărilor în curs de dezvoltare în formarea 
de cadre naționale.

— înlăturarea barierelor și discriminărilor în comerțul și 
cooperarea economică internațională.

— Asigurarea stabilității monetare și crearea unui sistem 
valutar-financiar echitabil.

— Constituirea unui fond 
O.N.U.

• O recunoaștere internațională con
cludentă a justeții politicii externe a 
partidului și statului nostru, a efortu
rilor depuse pentru lichidarea subdez
voltării și crearea unei noi ordini eco
nomice internaționale a constituit-o pri
mirea. în unanimitate a României, la re
centa reuniune de la Manila, ca membră 
a „GRUPULUI CELOR 77".

• Militînd pentru lichidarea sub
dezvoltării, România traduce con
secvent în viață cerințele 
făuririi noii ordini economice 
internaționale în raporturile pe 
care le întreține cu 90 de state 
în curs de dezvoltare din Asia. 
Africa și America Latină. Așeztnd 
la baza relațiilor cu aceste țări principiile 
deplinei egalități în drepturi și reciproci
tății avantajelor. România desfășoară cu 
ele largi acțiuni de cooperare prin con- 

Politica externă, principială și constructivă, promovată cu dinamism 
de P.C.R., în consens cu mersul istoriei și corespunzător intereselor vi
tale ale poporului român, aspirațiilor omenirii progresiste, întrunește 
adeziunea și sprijinul deplin al întregului nostru popor, se bucură de o 
înaltă prețuire și un binemeritat prestigiu pe plan internațional. în 
spiritul Programului P.C.R., al hotărîrilor Congresului al XI-lea, parti
dul și statul nostru își îndeplinesc neabătut îndatoririle naționale și inter
naționale, militind pentru unirea tuturor forțelor progresiste, antiimpe
rialiste, în lupta pentru o politică nouă, de egalitate și respect, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a păcii, colaborării 
și progresului.

din resursele eliberate în acest fel să 
poată contribui la lichidarea problemei 
atît de acute a subdezvoltării.

ducă la eliminarea decalajelor, să asi
gure progresul rapid al tuturor popoa
relor, și în primul rînd al celor rămase 
în urmă, o egalizare relativă a nivelu
rilor de dezvoltare a tuturor națiunilor, 
să deschidă calea bunăstării și fericirii 
tuturor popoarelor lumii, să înlesnească 
accesul neîngrădit al fiecărei națiuni la 
cuceririle civilizației moderne.

• Considerentele și propunerile țării 
noastre menite să ducă la înlăturarea 
subdezvoltării și a decalajelor dintre sta
te au fost materializate în documentul 
prezentat ,.la O.N.U., în septembrie anul 
trecut, intitulat „Poziția României cu pri
vire la instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale".

de dezvoltare, administrat de

struirea în comun de instalații și utilaje, 
acordarea de asistență tehnică, crearea de 
societăți mixte de producție și comercia
lizare — forme superioare de cooperare, 
de natură să contribuie substanțial la 
punerea în valoare a resurselor naționa
le ale țărilor în curs de dezvoltare, la 
făurirea unei industrii proprii, moderni
zarea agriculturii, formarea cadrelor na
ționale.

• în prezent, în România se află 
peste 6 500 de tineri din țările 
în curs de dezvoltare, care își 
fac studiile universitare comr 
plete sau efectuează diferite 
stagii de specialitate. In acela?*  
timp, peste ț3 goo de specialiști 
români U’ vor desfășura în 1976 acti
vitatea în aceste țări, sprijinind în di
verse forme și pe diferite căi procesul 
de dezvoltare economico-socială în care 
ele se află angrenate.
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{Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, vă transmit dumneavoastră, Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., profunde condoleanțe în legătură cu încetarea prematură din 
viață a tovarășului Gheorghi Samsonovici Dzoțenidze, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Exprimăm, totodată, întreaga noastră compasiune familiei îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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SĂ ÎNCHEIEM grabnic semănatul porumbului
I 
I
FAPTUL

Iran, în cea 
lunii mai 1976, 
ministru Amir

Primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu,
va face o vizită oficiala de prietenie in Iran

cială de prietenie In 
de-a doua jumătate a 
la invitația primului 
Abbas Hoveyda.

ministru 
Socialiste

al Guvernului 
România, Ma-

Primul
Republicii
nea Mănescu, va efectua o vizită ofi

precum si al culturilor de

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o scrisoare de 
mulțun'iire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Danemarcei, 
K. B. Andersen, pentru felicitările 
ce i-au fost transmise cu ocazia Zi
lei naționale daneze.

★
în legătură cu apropiatul Congres 

al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, ambasadorul R. D. Germane 
la București. Hans Voss, a avut în- 
tfînlri cu activiști ai Comitetului ju
dețean Prahova al 
mitetului județean 
îrț cadrul cărora a 
seninătatea acestui 
pre realizările cu 
pinat de poporul 
mană.

P.C.R. și ai Co- 
Bacău al P.C.R., 
vorbit despre în- 
eveniment. des- 

care este întim- 
din R. D. Ger-

zilei
abordind aspecte privind învăță- 
mintul artistic și artele plastice în 
Principatele Române, in prima ju- 
rriătate a secolului al XIX-lea. înfiin
țarea primei galerii de tablouri în 
Țara Românească, considerații ine
dite asupra vieții și operei sculpto
rului Constantin Brâncuși, Alte cer
cetări au scos în evidență noi valori 
ale unor monumente de artă româ
nești, ale unor colecții de argintărie 
din secolele XVI—XVII. Interesante 
au fost și o serie de cercetări de 
artă' universală, realizate pe baza 
studiului unor valoroase piese aflate 
In fondul muzeului, precum și co
municările vizînd aonservarea și 
restaurarea operelor de artă.

(Agerpres)

■ j
Semănatul porumbului — cultură 

cerealieră de bază în țara noastră — 
se apropie de stadiul final. In șe
dința comandamentului central, care 
a avut loc vineri după-amiază, s-a 
subliniat că în ultima săptămînă au 
fost însămînțate 453 000 ha cu po
rumb și suprafețe însemnate cu alte 
culturi Ca urmare, porumbul a fost 
Însămînțat pe 88 la sută din supra
fața prevăzută. Semănatul acestei . 
culturi s-a încheiat sau este pe ter
minate în 16 județe. Au mai rămas 
de însămînțat 334 000 ha cu porumb, 
cele mai mari suprafețe fiind situa
te in județele din nordul țării și în 
zona colinară. Comandamentul cen
tral a recomandat să fie luate mă
suri energice, astfel incit semănatul 
porumbului să se încheie în citeva 
zile. Concomitent, trebuie intensifi
cat ritmul lucrărilor la semănatul al
tor culturi : soia, fasole, orez. Pe 
măsura recoltării culturilor furajere 
pentru masă verde. în cooperativele

agricole este necesar să se treacă 
imediat la semănatul porumbului 
pentru boabe pe cele 113 000 hectare 
planificate. Consiliile populare, potri
vit atribuțiilor ce le revin, au datoria 
să urmărească realizarea integrală a 
suprafețelor planificate la fiecare 
cultură. Aceasta se impune cu atît 
mai mult cu cît, potrivit datelor cen
tralizate la ministerul de resort, au 
mai rămas de însămînțat anumite su
prafețe cu orzoaica, in și cînepă pen
tru fibră, cartofi de toamnă, plante 
furajere și legume.

Pentru încheierea grabnică a semă
natului porumbului și a celorlalte 
culturi pe toate suprafețele prevă
zute. este de datoria organelor și or
ganizațiilor de partid, a direcțiilor . 
agricole și comandamentelor comu
nale de a sprijini activ conducerile 
unităților agricole în buna organiza
re a muncii, astfel ca din zori șî pînă 
noaptea să se lucreze din plin la se
mănat. Trebuie să se acționeze cu

orzoaica, soia si fasole
7 J

mari și locale, care au termen de 
punere in funcțiune în luna mai a.c. 
La anienajările locale, in ultima săp- 
tămină au fost puse în funcțiune a- 
menajări pe 3 200 hectare. Comanda
mentul central apreciază că intr-un 
șir de județe ritmul, lucrărilor este 
nesatisfăcător. în perioada imediat 
următoare sînt necesare măsuri e- 
nergice pentru concentrarea forțelor 
și mijloacelor existente în vede.rea 
urgentării terminării amenajărilor, 
în primul rînd pe cele 15 000 ha la 
care lucrările se află în diferite sta
dii de execuție, precum și pentru a- 
menajarea celorlalte suprafețe pre
văzute în plan.

Este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid, comandamentele 
comunale și conducerile unităților a- 
gricole 
pentru 
întregii
la lucrările de sezon din agricultură.

energie pentru folosirea la întreaga 
capacitate a tractoarelor și a celor
lalte mașini agricole, pentru organi
zarea întrajutorării între unități, pen
tru utilizarea 
lucru.

Umiditatea 
temperaturile 
ultimele zile 
culturilor, dar și înmulțirea buruie
nilor. Iată de ce, pentru obținerea 
unor recolte mari la hectar, lucrările 
de întreținere a culturilor, și, în pri
mul rind. a celor prășitoare, trebuie 
aplicate cu cea mai1 mare rigurozita
te, pentru a se asigura condiții ca 
plantele să se dezvolte viguros. Prio
ritar în această perioadă este prăși
tul sfeclei de zahăr și al florii-s.oa- 
relui.

Irigarea integrală a suprafețelor 
prevăzute și obținerea. pe această 
cale, a unor recolte mari la hectar 
-impun să fie grăbite lucrările de a- 
menajare pentru irigații, în sisteme

maximă a timpului de

din sol și. mai ales, 
tot. mai ridicate din 
favorizează răsărirea

să acționeze cu stăruință 
mobilizarea și participarea 
forțe de muncă de la sate

I
I
I

I
Toți locuitorii satelor-la întreținerea culturilor!

DIVERS
Bătălie
în subteran

La un moment dat, in timp 
ce perforau in straturile dure 
de rocă, intr-una din galeriile 
hidrocentralei de pe valea Bise- 
rica-Remeți, din județul Bihor, 
unul dintre mineri a pătruns cu 
burghiul într-o sursă nebănuită 
de apă. într-o clipă, un jet pu
ternic de apă a inceput să îm
proaște totul in jur, să inunde 
galeria și să pună in pericol 
utilajele și însăși viata oameni
lor. O noapte întreagă, harnicii 
și neobosita mineri, in frunte 
cu șeful de lot Anton Fianu, au 
muncit din răsputeri. Si au reu
șit. Totul s-a petrecut la 161 
metri adincime. Dar fapta lor va 
rămine la inălțime !

Ca-n basme!

★
în zilele de 6 și 7 mai a avut loc, 

!n Capitală o sesiune științifică de 
comunicări, organizată de Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia. Sub genericul „Aportul muzeu
lui in cercetarea și istoriografia de 
artă" au fost susținute comunicări

Tn editura politică a apărut 
„Probleme ale păcii 

și socialismului" 
nr. 2/1976

i

Vineri, la galeria „Orizont" din Ca
pitală a avut loc vernisajul expozi
ției „Afișul politic", organizată de 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Uniunea artiștilor plastici. 
Peste 30 de graficieni bucureștenl 
prezintă creațiile lor, inspirate din- 
tr-o profundă tematică patriotică. 
Sînt expuse numeroase afișe dedicate

I -----------------------------

„Primăvara culturală bucureșteană"

celei de-a 55-a aniversări a partidu
lui. Congresului educației politice și 
culturii socialiste, centenarului in
dependenței de stat a Românie'., 
zilei de 1 Mai. Congresului consili
ilor populare județene și al președin
ților consiliilor populare și altor 
manifestări politice.

(Agerpres)

„Ziua muzicii și dansului", a cincea 
din cadrul actualei „Primăveri cul
turale bucureștene", a prilejuit un 
fructuos dialog între creatori și pu
blic. Sub genericul „8 Mai 1921 — 
— piatră de hotar pentru o istorie 
nouă", la Muzeul de istorie al muni
cipiului București a avut loc o evo
care urmată de „un colaj de versuri 
tftftriotice și «elecțiuni "din spectacole 
românești de operă1 șt balet cu te
matică revoluționară. ' Lă Ateneul 
Român, Filarmonica „George Enes- 
cu“ a susținut un concert simfonic 
sub bagheta lui Mircea Basarab, iar 
la Sala mică a Palatului și-au dat 
concursul orchestra „Ars Rediviva" 
fi corul „Madrigal". La clubul

I.R.E.M.O.A.S. a fost inaugurat „cer
cul de prieteni ai muzicii" din rîndul 
muncitorilor de pe platforma indus
trială Militari. Un alt cerc, cu profil 
similar, cel de la clubul „Republica" a 
organizat recitalul-dezbatere „Opera 
și publicul ei", la care au participat 
oameni ai muncii de la întreprin
derea „23 August". „Un spectacol de 
muzică, poezie și dans tematic, cu 
participarea unor formații artistice 
studențești din Capitală, a fost ofe
rit publicului la Casa de cultură a 
studenților, iar programe literar- 
muzical-coregrafice s-au desfășurat, 
în aceeași zi. la clubul „Semănătoa- . 
rea", „Ecran-club" și Tarom.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 7 MAI 1976

Extragerea I : 90 2 62 10 78 17 39 85 72
Extragerea a II-a : 61 81 43 88 7 54 32 68 41

FOND GENERAL DE ClȘTIGURj : 839 062 lei din care 30 732 lei, report.

într-o telegramă 
tului Central al 
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, biroul comitetului jude
țean de partid raportează că meca
nizatorii și țăranii cooperatori din 
județul Ilfov au încheiat semănatul 
porumbului pe 49 575 hectare în uni
tățile agricole de stat și 152 625 hec-d 
tare în cooperativele agricole de 
producție. Acum, se arată în tele
gramă, toate forțele satelor, sub în
drumarea organelor și organizațiilor 
de partid, sînt concentrate la execu
tarea lucrărilor de întreținere a cul
turilor pentru a asigura obținerea 
unor recolte bogate în acest prim an 
ai cincinalului.

Așa cum am constatat în timpul 
unui raid întreprins zilele 
tea prin mai multe unități 
cole, la Gurbănești. Sărulești, Frăsi- 
net, Frumușani, Călugăreni, Daia, 
Frățești, Stănești. Slobozia. Malu. 
Băneasa. Vieru și Hodivoaia, sute și 
sute de cooperatori executau prima 
prașilă manuală la sfecla de zahăr 
și la floarea-soarelui. Pe terenurile 
cooperativelor agricole care fac parte 
din consiliul intercooperatist Puti
neiu, unde se cultivă aproape 1 000 
de ha cu sfeclă din cele 12 000 ha 
destinate acestei culturi pe întreg ju
dețul. am avut posibilitatea să ne 
convingem de larga participare a să
tenilor la muncile agricole de sezon. 
„După ploile abundente de la înce
putul lunij — ne spune tov. Ștefan 
Ghelmegeanu, inginer-șef al consi
liului — cresc foarte repede nu nu
mai culturile de sfeclă și floarea-soa- 
relur. dar și buruienile. în această si
tuație. organizațiile de partid din 

, cooperative și din secțiile de meca
nizare. consiliile de conducere și spe
cialiștii au mobilizat pe cooperatori 
la executarea grabnică a primei pra- 
șile manuale, tn 3—4 zile a fost a- 
plicată această lucrare pe întreaga 
sunrafață cultivată cu sfeclă".

în aceeași zonă, la Hodivoaia. me
canizatorii executau prima prașfă 
mecanică la floarea-soarelui. „Pe în
treaga suprafață de 170 ha am a- 
plicat săptămînă trecută o lucrare cu 
sapa rotativă" — ne spune ing. Iu- 
liana Panteș. Peste 100 de coopera
tori și mecanizatori, organizați în 
patru brigăzi mixte de cîmp. lucrau 
aici la răritul sfeclei de zahăr și la

adresată Comite- 
Partidului Co-

prașilă manuală și mecanicăprima
la cultura florii-soarelui. La coope
rativa agricolă de producție Gogo- 
șari de asemenea prima prașilă ma
nuală la floarea-soarelui se 
tase pe 160 ha, din cele 260 
la Putineiu pe mai bine de 
400 ha cultivate. „Chiar dacă 
este uniform dezvoltată — i 
nea Ion Arghir, inginer-șef la coo-

• execu
ția, iar

300 din 
i cultura 
ne spu-

floarea-soarelui și la celelalte cul
turi prășitoare. precum și la prima 
prașilă mecanică la sfeclă și floarea- 
soarelui.

Alex. BRAD
corespondentul „Scinteii"

OLT. Din lunca Dunării, de la Or- 
lea și Giuvărăști, pină în nord, la 
Leleasca și Vitomirești, sute și sute

Raidul nostru in județele Ilfov și Olt

aces-
agri-

perativa agricolă Gogoșari — ne-am 
îndreptat atenția cu prioritate spre 
suprafețele mai îmburuienate. Uneori 
a fost 
in loc 
midă, 
acum, 
soarta

Folosind din plin timpul și mași
nile. pină sîmbătă seara a fost efec
tuată prima prașilă manuală pe în
treaga suprafață de 12 000 ha culti
vată cu sfeclă și pe 10 500 ha din cele 
43 000 ha cultivate cu floarea-soare- 
lui în cooperativele agricole. Se lu
crează din plin cu sapa rotativă la

nevoie să ne deplasăm din loc 
pentru citeva „vetre" de pălă- 
dar nici un efort nu-i mare 
cind, de fapt, se hotărăște 

producției".

de mecanizatori și cooperatori erau 
pe cimp în ziua de 6 mai a.c. Ia în- 
sămînțarea ultimelor suprafețe cu 
porumb, la prășitul sfeclei de zahăr 
și florii-soârelui, la plantatul legu
melor sau în vii și livezi. A fost o zi 
însorită în care, după aprecierea spe
cialiștilor de la organele agricole ju
dețene, după constatările noastre, s-a 
lucrat intens, realizîndu-se un ritm 
ridicat, atît la semănat, cit mai ales 
la întreținerea culturilor. De altfel, 
în cooperativele agricole din județul 
Olt s-a încheiat prima prașilă ma
nuală pe toate cele 12 500 ha culti
vate su sfeclă de zahăr și s-a exe-
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Prășitul sfeclei de zahăr la C A P. Siliștea, județul Ilfov

cutat pe mai bine de 15 000 ha din 
cele 25 000 însămînțarea cu floarea- 
soarelui. A inceput, de asemenea, și 
se desfășoară din plin prășitul me
canicei manual la porumb.

...Pd terenurile cooperativei 
cole din Vădăstrița. peste 900 
operatori prășeau sfecla de 
porumbul, lucrau în grădina 
gume. „Trebuie să recuperăm 
cînd nu am putut lucra din cauza 
ploilor — ne spune președintele co
operativei, Mihail Ciupitu. Și, după 
cum se vede, tot satul este în cîmp. 
Astăzi încheiem prășitul sfeclei de 
zahăr, iar la porumb realizăm 400 
ha din cele 1 500 cultivate". Și în 
celelalte unități din cadrul consiliului 
intercooperatist Vișina, cîmpurile e- 
rau pline de oameni. Tov. Florea 
Liciu, inginer-șef al consiliului inter
cooperatist. aprecia că in cele 8 uni
tăți erau la lucrările de întreținere 
peste 5 000 de cooperatori. Ca urmare, 
îndată după . încheierea prașilei I a 
început prașila a II-a la sfecla de 
zahăr.

La sediul cooperativei agricole Gos- 
tavățu. nu era nimeni. In cîmp însă 
am întîlnit peste 500 de cooperatori 
și. alături de ei, pe specialiștii și pre
ședintele unității. Mecanizatorii exe
cutau o lucrare de foarte bună călită^ 
la prășitul sfeclei de zahăr, semănată 
in benzi. La rindul lor. cooperatorii 
făceau răritul culturii. „Practic — ne 
spune tov. Dumitru Iova, președin
tele cooperativei — toți oamenii silit 
in cimp. Avem relativ puțină forță 
de muncă, dar știm să o folosim. In 
cele 4 ferme lucrează astăzi toți cei 
peste 500 de cooperatori". împreună 
ctl 'dlrecIcfriH S'M.A. Stoenești. 'Ocfa- 

1<-'i’âtî"Tifdbt'ah. vizităm cimpirrW' af1 
tor cooperative agricole — Slăveni, 
Băbiciu, Fărcașele — și constatăm a- 
ceeași amplă preocupare pentru exe
cutarea la timp a lucrărilor d» în
treținere. Domn de remarcat este că. 
peste tot. se muncește pe ferme și 
echipe, că fiecare știe ce are de fă- 
cut»și ce retribuție va primi pentru 
realizarea și depășirea producției pla
nificate. pentru execufarea conform 
tehnologiei a lucrărilor de întreținere. 
Pretutindeni, la Radomireșfi sau Vă
leni. Ia Scărișoara sau Dobrun, la 
Colonești sau Alunișu. am intilnit a- 
cecași amplă mobilizare de forțe la 
lucrările cimpului. hotărîrea unanimă 
de a nu pierde nici o clipă bună de 
lucru, pentru ca fiecare lucrare să 
se execute in limitele timpului optim.

agri- 
de co- 
zshăr, 
de le- 
timpul

I 
I
I
I
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De cîteva zile, cel mai mare 
și mai frumos parc din Satu-- 
Mare se numește „Parcul pio
nierilor". Motiv întemeiat. în- 
trucît parcul a fost oferit în 
dar pionierilor sătmăreni prin- 
tr-o lăudabilă decizie a foruri
lor locale. împreună cu parcul, 
a fost dăruit micilor sătmăreni 
și un impunător , edificiu, cu ci
teva etaje, care a devenit noul 
sediu al Casei pionierilor. Oda
tă deveniți stâpîni, pionierii au 
inceput lucrul pentru înfrumu
sețarea și întinerirea parcului, 
după chipul, asemănarea și... 
dorințele lor. Văzîndu-le zelul 
cu care își primenesc parcul, 
părinții pionierilor au sărit 
le dea o mină de ajutor la 
menajarea unui cartodrom, 
unor terenuri de sport și 
repararea vagonetelor de 
„trenulețul veseliei". Pe zi 
trece. parcul devine tot mai 
mult un tărim de basm al ti
nereții fără bătrînețe.

să 
a- 

a 
la 
la 
ce

Jos pălăria !
Dacă sint sau nu sint mai 

multe femei decit bărbați in co
muna Pătirlagele, din județul 
Buzău, nu se știe cu precizie. 
Nu există o statistică „la zi“ și, 
deocamdată, nici nu-i nevoie. 
Dar că toate femeile de aici sint 
vrednice și cu inițiativă o știe 
toată lumea. De curind, ele au 
înființat două grupuri vocale, 
două formații de dansuri și două 
brigăzi artistice. Deși perechi, 
formațiile respective sint alcă
tuite in exclusivitate din femei. 
Iar spectacolele date au dezvă- 

, luit bărbaților-spectatori nebă- 
niltte'lp frir i-p^urSe de sensibili- 

s-ltMb tff’Știăiistfl^ Câre ------
•- și-’au spus — cu gelozie, dar 

cu mindrie „jos pălăria !“

bărbați
Și

Frumoasa
satului

POLO: In cîteva rînduri Foto : S. Cristian
Emilian ROUĂ
corespondentul „Scinteii"

Turneul de la Cluj-Napoca
In cea de-a patra zi a turneului 

internațional de polo pe apă dotat 
cu „Cupa României" s-au înregis
trat următoarele rezultate : Româ
nia B - U.R.S.S. 3—9 (2—2, 1—3,
0—3. 0—1) ; Cuba — Australia 7—5 
(2—0, 2—1, 2—3, 1—1) ; în ultimul 
meci al zilei, România A — Bulga
ria 8—6 (2—2, ,1—0, 3—2, 2—2).

Astăzi. în penultima zi a turneului, 
se vor disputa partidele : Ungaria — 
Bulgaria ; Rbmânia A — România B 
și Cuba — U.R.S.S. (Alexandru Mu- 
reșan).

baschet.- Rezultate din 
campionatul masculin

In sala , sporturilor Floreasca din 
Capitală a început ieri turneul final 
al campionatului masculin de bas
chet.

Iată primele rezultate : Dinamo— 
Rapid 96—72 (53—38). Steaua—
Universitatea Timișoara 102—58 (53— 
32) ; Farul Constanța—Universitatea 
Cluj-Napoca 79-73 (42-41).

TIR; „Cupa Olimpia"

în prima zi a competiției de tir 
„Cupa Olimpia", ce se desfășoară la 
poligonul Tunari, sportivul dinamo- 
vist Eugen Satala a cîștigat proba 
de armă liberă calibru redus, pozi
ția culcat, cu rezultatul de 597 
puncte. In proba feminină de armă 
standard 60 focuri, poziția culcat. 
Mariana Feodot (Dinamo) s-a situat 
pe locul întii, cu performanța de 
594 puncte.

ATLETISM : Finalele campio
natelor universitare

Astăzi, de la ora 15,30, și mîine, cu 
începere de la ora 9,00, Stadionul 
Republicii din Capitală va găzdui fi
nalele Campionatelor universitare de 
atletism. La întreceri participă a- 
proape 250 de studenți și studente 
reprezentind 15 centre universitare.

FOTBAL : Suspendarea 
echipei Real Madrid

BERNA 7 (Agerpres). — După 
cum se anunță de la Secretariatul 
Uniunii europene de fotbal, comisia 
de disciplină a hotărît suspendarea 
pe un sezon întreg a echipei Real 
Madrid din toate cele trei cupe con
tinentale de fotbal : C.C.E.. „Cupa 
cupelor" și „Cupa U.E.F.A.". Sancțiu
nea a fost aplicată ca urmare a inci
dentelor petrecute la meciul Real Ma
drid — Bayern Miinchen, disputat in 
capitala Spaniei, în cadrul semifina
lelor Cupei campionilor europeni.

JUDO
Campionatele europene de judo au 

continuat la Kiev. La categoria grea, 
titlul a fost cucerit de sovieticul 
Serghei Novikov, care în finală l-a 
învins prin ippon pe compatriotul 
său Gheorghi Onașvili. Medaliile de 
bronz au fost atribuite polonezului 
Petrowski și iugoslavului Lukici.

TENIS
In semifinalele turneului final al 

circuitului W.C.T.. care se desfășoa
ră în aceste zile la Dallas (Texas), 
tenismanul argentinean Guillermo 
Vilas îl va întîlni pe americanul Dick 
Stockton, iar suedezul Bjorn Borg 
va juca cu americanul Harold Solo
mon.

In ultimele două partide ale sfer
turilor de finală s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Vilas — Bob

Lutz (S.U.A.) 5—7, 6—1. 6—1, 6—2;
Stockton — Raul Ramirez (Mexic) 
6—3, 7—6, 7—6.

★
Campionatele internaționale de te

nis ale Bavariei au programat la 
Miinchen partidele - din cadrul opti
milor de finală ale probei de sim
plu bărbați. Cehoslovacul Jan kodes 
l-a eliminat cu 6—2. 1—6, 6—3 pe 
australianul Dick Crealy, iar austria
cul Hans Kary a dispus cu 7—6, 6—0 
de suedezul Birger Andersson.

Alte rezultate : Jauffret (Franța)
— Plotz (R.F. Germania) 6—3, 6—4 ; 
Cahill (S.U.A.) — Cano (Argentina) 
6—2. 6—3 ; Meiler (R.F. Germania)
— Santana (Spania) 6—1, 6—3 : Gis
bert (Spania) — Pohmann (R.F. Ger
mania) 1—6, 6—3, 6—4 ; Hrebee (Ce
hoslovacia) — Taylor (Anglia) 6—3. 
6—4 ; Orantes (Spania) — Pinner 
(R.F. Germania) 1—6, 6—2, 6—1.

ȘAH
In runda a IX-a a turneului inter

național feminin de la Budapesta, 
maestra româncă Maria Pogorevici a 
remilat cu Suzana Veroczi (Ungaria). 
In clasament conduce Nana Aleksan- 
dria (U.R.S.S.) cu 7.5 puncte, ur
mată de Ivanka (Ungaria) — 7 punc
te (1). Maria Pogorevici ocupă locul 
6, cu 4,5 puncte.

SĂRITURI IN APA
La Varșovia a început un concurs 

internațional de sărituri în apă re
zervat juniorilor.

In proba masculină de platformă, 
pe primul loc s-a clasat polonezul 
Krysztof Miller, cu 329.70 puncte, ur
mat de sportivii români Hans Beer 
și Dan Oprean.

In proba similară pentru junioare, 
victoria a revenit Galinei Fizanova 
(U.R.S.S.) — 268,15 puncte, urmată 
de Anca Făgețeanu (România) — 
256,95 puncte.

cinema
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 580) — 17.15, (581) — 20.15.
• Teroare pe uliță : PATRIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Doi oameni în oraș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, BUCUREȘTI — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20.30. FAVORIT — 
9.15: 11.30; 13.45; 16: 18,15; 20.30.
• Simon Blanco : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15: 
10,80. MODERN — 9; 11.15; 13.30; 
1C*  18,15; 20.30.

Î Operațiunea „Monstrul" : VICT
ORIA — 11,30; 13,45; 16; 18,15;

20,30, DACIA — 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15. MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30: 15.45; 18; 20.15.
• Arborele cu frunze roz : CEN
TRAL — 9.15: 11,45; 13.30; 16; 18.15; 
20.30.
• Pe aici nu se trece : LUMINA 
— 9: 12; 16; 19.
• Prograni pentru copii : DOINA 
— 9.30; 11.15.
• Frați de cruce : DOINA — 13,15; 
15,30: 17.45: 20, BUCEGI — 15.45; 
18; 20. POPULAR — 15.30; 18; 20,15.
• Cursă grea : FEROVIAR — 9; 
11.15; 13,30; 16: 18,15; 20.30, ME
LODIA — 9; 11,15: 13.30: 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9: 11.15; 13,30; 
15,45: 18: 20,15.
• întoarcerea lui Magellan : TIM

PURI NOI — 11.30: 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
• Mere roșii : EXCELSIOR — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30, GLO
RIA — 9: 11.15; 13,30: 16; 18.15;
20.30. TOMIS — 9; 11.15; 13.30:
15,45; 18; 20.15.
• Păsări de pradă : GRIVITA — 
9: 11.15; 13.30: 16; 18.15: 20.30, AU
RORA — 9; 11,15: 13.30: 15,45: 18: 
20.15.
• Dacii — 14,15, Columna — 16.15, 
Jocuri interzise — 18.30. Union 
Pacific — 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Arbore fără rădăcini ; UNIREA
— 16: 18; 20.
• Mr. Majestyk : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Cursa : LIRA — 15,30; 18: 20.15.
• Zorro : MOȘILOR — 9; 12; 15; 
18. COTROCENI — 10; 13; 16; 19.

Azi se inaugurează la București TIBCO ’76
Complexul expozițional din Piața 

Scinteii cunoaște din nou freamătul 
specific manifestărilor economice in
ternaționale de amploare. începînd 
de azi și pînă la 15 mai. publicul vi
zitator. specialiști din țară și de pes
te hotare vor putea lua cunoștință 
de cele mai noi și diverse bunuri de 
consum, mașini și utilaje pentru 
producerea acestora realizate de in
dustria țării noastre și de cele circa 
300 de firme prestigioase de peste 
hotare participante la TIBCO ’76. 
Actuala ediție a tîrgului internațio
nal și-a îmbogățit profilul cu noi 
grupe de produse care au extins și 
completat tematica inițială, domi
nanta exponatelor devenind mașinile 
și utilajele pentru industriile produ
cătoare de bunuri de consum. Ast

fel. în standurile expoziției este 
prezentată o ofertă diversificată de 
mașini, utilaje, aparate și accesorii 
destinate industriei textile, confec
țiilor și încălțămintei, maselor plas
tice și cauciucului, tehnicilor de im
primare și a ambalajelor, materia
lelor de construcții, cît și instalații 
pentru industria alimentară. Printre 
bunurile de consum expuse se re
marcă aparatele electronice și elec
trotehnice — televizoare, receptoare 
radio, aparataj fonic de imprimare 
și reproducere, aparate optice și 
medicale pentru laboratoare, articole 
electromenajere. Sint prezentate, de 
asemenea, echipamente și accesorii 
pentru turism și. în premieră la 
TIBCO ’76. mijloace contra poluării. 
Față de edițiile anterioare, este eta

lată o gamă mult mai largă de pro
duse agroalimentare conservate, 
semiconservate și .proaspete, diferi
te băuturi.

TIBCO ’76 oferă un excelent pri
lej pentru întilniri intre specialiști 
și oameni de afaceri, încheierea 
unor contracte economice reciproc 
avantajoase, schimburi de experien
ță, pentru cunoașterea nemijlocită a 
noutăților tehnice din domeniile 
specifice acestei manifestări expo- 
ziționale, constituind un bun cadru 
de afirmare a ideilor de înțelegere, 
colaborare și pace intre popoare. — 
prin schimburi comerciale, prin coo
perare economică și tehnico-știin- 
țifică. (Dan CONSTANTIN).

Lingă școala din Prăjești (Ba
cău), pe o suprafață de teren 
care nu măsoară mai mult de 
un hectar, au fost rînduite, în 
mod științific, tot felul de 
plante rare, întilnite în mod 
obișnuit doar prin Asia, în cele 
două Americi și în citeva țări 
din Europa. Pot fi văzute aici, 
între altele, Picea canodensia 
(din Canada), varietăți de brad 
american. Zada, zeci de plante 
exotice de o rară frumusețe. 
Este grădina botanică a satu
lui. Este rodul strădaniei de 
peste un deceniu a elevilor 
școlii, conduși de inimosul pro
fesor Paul Țarălungă. Pe lingă 
frumusețea inedită pe care o 
conferă satului, grădina bota
nică de aici constituie și un 
laborator pentru orele de știin
țele naturii. Și. adăugăm noi, 
și un exemplu pentru alte 
școli.

Cinstea n-are

t V
PROGRAMUL I

10,00 Partidul, cronicarul vremii — emi
siune de cîntece revoluționare și 
patriotice.

10.20 La margine de București.
10,40 Natura și frumusețile ei. Filme 

documentare realizate de studioul 
..Al. Sahia".

11,00 Tu, inima României, partid.
1.1.20 Tradiții noi în vechea Slobozie.
12,10 Pagini de istorie, pagini de creație 

muzicala.
12.55 Telex.
13,00 Caleidoscop cultural-artistic.
13,25 Turism și vînătoare. Film docu

mentar.
13,45 Mîndră floare-a țării mele. Concert 

de muzică populară românească.

14.30 Magazin sportiv.
15.30 Virstele peliculei. Ediție specială : 

„Comunistul — eroul filmului ro
mânesc contemporan".

16.30 Club T... la Festivalul național al 
artei studențești.

17,25 Partidul s-a născut într-o primă
vară. O emisiune dedicată celei 
de-a 55-a aniversări a P.C.R.

17,50 Selecțiuni de la prima ediție a 
Festivalului cîntecului muncitoresc, 
revoluționar și patriotic.

18.20 Flacăra vie (III).
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 .,Sub steagul partidului", fierbinte 

omagiu adus de întregul nostru 
popor celei de-a 55-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Ro
mân. Spectacol transmis din sălile 
Teatrelor Naționale de la Bucu
rești, Iași. Cluj-Napoca.

21.30 Film artistic : „Stejar —- extremă 
urgență".

23.00 24 de ore.
23,10 închiderea programului.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 mai. în țară : Vremea va fi 
ușor instabilă în nordul și estul țării, 
unde cerul va fi mai mult noros și 
vor cădea ploi, mai ales sub formă de 
averse, însoțite pe alocuri și de des
cărcări electrice. în rest, vremea va fi 
în general frumoasă și se vor semnala 
averse izolate. Vînt moderat, cu unele 
intensificări. Temperatura va înregis
tra o ușoară scădere în nord-estul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între 4 și 14 
grade, iar maximele între 16 și 28 de 
grade, local mai ridicate. In București: 
Vreme ușor instabilă, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie după-amia
ză. Vînt potrivit.

I
I

nevoie de 
recompensă

La ora închiderii bufetului din 
incinta sălii NAVROM — Tul- 
cea, tinărul barman Nicolae Ro
taru a găsit pe una din mese o 
mapă, iar in mapă — o mare 
sumă de bani. Deși in acel mo
ment era singur in tot bufetul, 
nici o clipă nu i-a trecut prin 
gind că ar putea să și-i însușeas
că. Dimpotrivă, a procedat așa 
cum ar fi procedat orice om 
cinstit : i-a dat mapa cu bani 
cu tot celui ce o pierduse. Pă
gubașul — inginer la Întreprin
derea județeană de construcții- 
montaje — a rămas de două ori 
surprins la vederea mapei, pe 
care o și Considera pierdută pen
tru totdeauna ; in primul rind, 
pentru că din suma (foarte mare) 
nu lifisea nici un bănuț și, in al 
doilea rind, pentru că cel ce o 
găsise a refuzat, politicos, orice 
recompensă. Cind e vorba de 
cinste e bine să nu umbli cu 
jumătăți de măsură.

• Viața personală : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.15. VIITORUL
— 15,30; 18: 20.
• Prin cenușa imperiului : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20.
• Cu mîinile curate : GIULEȘTI
— 15,30: 18; 20.
• De nicăieri spre nicăieri : PA
CEA - 14; 16; 18.
• Cercul magic : CRÎNGAȘI — 17.
• Tom șî Jerry : FLOREASCA — 
15.30: 18; 20.15.
• Casa de la miezul nopții : 
MUNCA - 15.45: 18; 20.
• Dictatorul : CASA FILMULUI
— 10; 12,30: 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9: 11,45; 14,15: 17; 19.45.
• Revărsarea : COSMOS — 15.30; 
18: 20.15.
• Păcală : FLACARA — 15,30: 19.
• Darling Lili : ARTA — 14,30;
17,15; 20.

• Cerul e cu noi : VITAN — 
15,30; 18; 20.
• Culise : RAHOVA — 16; 18; 20.
• Dincolo de pod : PRO
GRESUL — 15,30; 17,30; 19.30.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă —
19.30, (sala mică) : Viața unei fe
mei — 15, Comedie de modă veche 
— 20, (sala Atelier) : Capul —
17.30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor ; Mircea Basarab. So

list : Venceslav Nikolov (Bulgaria) 
— 20.
• Opera Română : Triptic de ba
let : Rapsodia I.; Omagiu lui 
Brâncuși; Ia-țî, mireasă, ziua bună 
(spectacol prezentat de baletul 
Operei de stat din Timișoara) 
— 19.
• Teatrul de operetă : Viața — 
dragostea omului... — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Hedda Gabler — 19, (sala Grădina 
Icoanei) : Titanic vals — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Ultima oră — 19,30,
(sala Studio) : Sizwe Bansi a mu
rit — 19.
• Teatrul Giulești : Cu oltencele 
nu-i de glumit — 19,30.

• Teatrul Mic : Matca — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Arbo
rele genealogic — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30. (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Sici
liana — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
19,30.
• Teatrul ,,Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt ; Pufușor și Mus
tăcioară — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ninigra și Aligru — 17.
• Circul București : Circul pe 
gheară. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 16; 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cum vă place — 19.30.

Arheologică
Cercetările arheologice efec

tuate de specialiștii Muzeului 
județean Vaslui in localitatea 
Muntenii de Jos s-au soldat cu 
identificarea unei așezări din 
epoca neolitică, aparținind cul
turii Cucuteni. Au fost descope
rite numeroase mărturii mate
riale, care vor îmbogăți colecții
le muzeului vasluian. Lor li se 
adaugă și o donație a profesoru
lui George Mihalache, de la 
școala generală din localitate. 
Este vorba de o monedă impe
rială romana datată din secolul 
III 
tot

al erei noastre, descoperită 
pe aceste meleaguri.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Manifestări consacrate aniversării BERLIN Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare

Partidului Comunist Român
PHENIAN 7 (Agerpres). — La 

Școala superioară de partid „Kim 
Ir Sen“ din Phenian a avut loc o a- 
dunare. în cadrul căreia ambasadorul 
României în R.P.D. Coreeană, Du
mitru Pom, a vorbit despre semni
ficația aniversării a 55 de ani de 
la întemeierea Partidului Comunist 
Român.

în seria manifestărilor consacrate 
aniversării P.C.R. se înscrie și re
prezentația de gală organizată la 
Phenian de Comitetul pentru rela
ții culturale cu străinătatea din 
R.P.D. Coreeană, cu filmul românesc 
„Ceața".

Au participat Li Hoa San, adjunct 
al șefului secției relații internațio
nale a C.C; al Partidului Muncii din 
Coreea, Li Sion Moc, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Sin Ghi 
Cen, adjunct al ministrului învăță- 
mintului superior,, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie coreeano- 
română.

— în ca- 
organizate în 

cu prilejul aniversării a 
de la crearea Partidului

BOGOTA 7 (Agerpres). 
drul manifestărilor < 
Columbia 
55 de ani 
Comunist Român, la Galeria Comfe- 
nalco din Bogota a fost inaugurată 
o expoziție de carte, discuri și afișe 
românești. în cadrul standului de 
carte un loc important îl ocupă lu
crările tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
apărute in limba spaniolă în străină
tate : „Norme și relații pentru pace 
și cooperare 
o politică de 
națională".

internațională", „Pentru 
pace și cooperare inter-

încheierea ședinței comisiei redacționale pentru pregătirea 
Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa

BERLIN 7 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Intre 4 și 6 mai 
a avut loc la Berlin o ședință a co
misiei redacționale pentru pregătirea 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa. Din partea 
Partidului Comunist Român a parti
cipat o delegație condusă de tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politie Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții la ședință au conti-

nuat examinarea proiectului de do
cument al Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești din Europa. 
O nouă ședință a comisiei de redac
tare va avea loc în luna iunie.

Comisia de redactare a convenit ca 
lucrările Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești să aibă loc în
tr-un viitor apropiat la Berlin.

Ședința comisiei de redactare s-a 
desfășurat într-o atmosferă fră
țească. comunistă.

Suveranitatea asupra resurselor naturale

condiție esențială a

în curs de

progresului 

dezvoltare

țărilor

7 (Agerpres). — în 
lucrărilor Conferinței

VARȘOVIA 7 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Ambasada 
României din Varșovia a fost organi
zată, vineri, o conferință de presă în 
cadrul căreia ambasadorul țării noas
tre, Aurel Duca, a vorbit despre sem
nificația celei de-a 55-a aniversări 
a creării Partidului Comunist Ro
mân.

HELSINKI 
Ambasada 
avut loc un simpozion dedicat celei 
de-a 55-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român. Au partici
pat cadre de conducere și activiști 
ai C.C. al P.C. Finlandez, ai Uniunii 
Democratice a Poporului Finlandez, 
ai Partidului Social Democrat, re
dactori ai organelor de presă ale a- 
cestor organizații. Despre importanța 
acestui eveniment au vorbit Con
stantin Vlad. ambasadorul român în 
Finlanda, și Matti Koskelo, licențiat 
în științe politice.

7 (Agerpres). — La 
română din Finlanda a

asupra problemei inflației
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La 

Stockholm s-au deschis lucrările u- 
nei conferințe de trei zile a unor 
partide comuniste din Europa occi
dentală, avînd ca temă „Inflația și 
politica în domeniul veniturilor".

Participă reprezentanți ai P. C. din 
Belgia, P. C. din Danemarca, P. C. 
Finlandez, P. C. Francez. P. C. Ger
man. P. C. Italian. P. C. din Norve
gia și Partidului de stingă — comu
niștii din Suedia.

■ <
PRAGA 7 (Agerpres). — Consulul 

general al României la Bratislava, 
Carol Cozma, a prezentat, vineri, la 
Institutul de marxism-leninism al 
Comitetului Central al P.C. Slovac 
o expunere despre însemnătatea is
torică a creării, în urmă cu 55 de 
ani. a Partidului Comunist Român.

LONDRA 7 — Corespondentul nos
tru transmite : în întîmpinarea ani
versării creării Partidului Comunist 
Român. Asociația de prietenie Ma
rea Britanie-România a organizat 
la Londra expoziția de fotografii care 
înfățișează aspecte ale dezvoltării 
contemporane a României socialiste.

LAGOS 7 (Agerpres). — Cu oca
zia aniversării a 55 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Român, 'a 
Lagos a avut loc o gală de filme 
documentare românești.

Aniversarea a 40 de ani de la victoria
în Franța a Frontului popular

Cu prilejul Zilei independenței de stat
a României și Zilei Victoriei

3

PARIS 7 — Corespondentul nostru 
transmite : La sala Pleyel, din Pa
ris, a avut loc, joi seara, o amplă 
reuniune organizată de,Partidul Co
munist Francez cu prilejul Aniver
sării a 40 de ani de la victoria în 
Franța a Frontului popular format 
din comuniști, socialiști și radicali.

Experiența și învățămintele aces
tui mare succes a] uniunii forțelor 
de stînga au fost evocate de Geor
ges Marchais. secretar general al 
P.C.F.. care a subliniat aportul im
portant al politicii partidului comu
nist la realizarea Frontului popular 
și a guvernului democratic instaurat

după victoria în alegeri a acestei 
largi uniuni a poporului francez. în 
cqntinuare, vorbitorul a arătat că 
experiența Frontului popular a ilus
trat diversitatea căilor de trecere 
spre socialism și a insistat asupra a- 
lianței loiale și durabile a forțelor 
de stînga. unite azi în jurul progra
mului comun de guvernămînt. che
zășie a unor noi succese în lupta 
maselor populare.

Georges Marchais a relevat, în în
cheiere. eforturile depuse de comu
niști pentru întărirea și consolida
rea partidului, pentru transformarea 
democratică a societății franceze.

NAIROBI 
continuarea 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, joi după- 
amiază a luat cuvîntul secretarul ge
neral al Organizației Unității Afri
cane, William Eteki Mboumoua, care 
a trecut în revistă problemele cu 
care sînt confruntate țările în curs de 
dezvoltare in lupta lor pentru pro
gres economic și social, pentru afir
marea lor ca națiuni independente, 
de sine stătătoare. El a declarat, în 
această ordine de idei, că este de a- 
cord cu obiectivele declarației și 
programului de acțiune adoptate de 
„Grupul celor 
derea atingerii

Referi ndu-se 
tarului de stat 
singer. îndeosebi la cea referitoare 
la crearea unei bănci care să cana
lizeze și să garanteze investițiile de 
capital occidental în țările lumii a 
treia, secretarul general al O.U.A. a 
sous : „Ideea unei bănci întemeiate 
pe capital particular, care prin însăși 
natura sa urmărește investiții profi
tabile, nu inspiră încredere. Ea ris
că să transforme o operațiune de 
solidaritate și justiție într-un mijloc 
de speculație". în acest context, el 
s-a declarat în favoarea creării fon
dului internațional de dezvoltare în 
forma în care a fost propus el de

77“ la Manila în ve- 
acestor obiective.
la propunerile secre- 
al S.U.A., Henry Kis-

la Manila și și-a 
că atitudinea ne
dezvoltate indus- 

fond se va schim-

„Grupul celor 77“ 
exprimat speranța 
gativă a unor țări 
trial față de acest 
ba. Pe de altă parte, Mboumoua a 
insistat asupra dreptului 
curs de dezvoltare de a 
deplin suveranitatea lor 
lua măsuri de protejare 
niului național, inclusiv 
naționalizare.

în aceeași ședință au mai luat 
cuvîntul delegații Danemarcei și 
Norvegiei, care au recunoscut necesi
tatea unei noi ordini economice in
ternaționale și a creării unui fond 
internațional de dezvoltare destinat 
țărilor în curs de dezvoltare, afir- 
mînd că sînt gata să participe la con
stituirea acestui fond. O poziție si
milară a adoptat și reprezentantul 
Suediei, care a spus : „Trebuie să a- 
tacăm cauzele fundamentale ale dis
tribuirii profund nedrepte a bogăției 
în lume". El a afirmat că țara sa 
este dispusă să participe la fondul 
de dezvoltare propus de „Grupul ce
lor 77“ la Manila.

în cadrul dezbaterilor de vineri 
au mai luat cuvîntul reprezentanții 
Angliei, R.F.G. și Emile van Linnep, 
secretar general al Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (O.E.C.D.).

țărilor în 
exercita pe 
pentru a 
a patrimo- 
măsuri de

Este necesară intensificarea eforturilor

pentru înfăptuirea dezarmării
Intervenția reprezentantului României la Conferința diplomatics 

Genevade la

PRAGA 7 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu prilejul Zilei 
independenței de stat a României și 
Zilei Victoriei, ambasadorul Româ
niei la Praga, Teodor Haș, a depus, 
vineri, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor români căzuți în 
lupta pentru eliberarea Cehoslova
ciei de sub ocupația fascistă din ora
șul Havlickuv Brod.

Membri ai ambasadei și consula
tului român din Bratislava au de
pus, cu aceeași ocazie, coroane de 
flori la monumentele și cimitirele e- 
roilor români din localitățile Zvolen, 
Kromeriz Pustimer, Banov. Brno, 
Humpolec, Piestany și Lucenec.

La ceremonii au fost intonate im
nurile de stat ale celor două țări. 
Au fost de față reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ofițeri ai armatei populare ceho
slovace.

mâni din cimitirul Rakosliget din 
Budapesta.

Cu același prilej, atașatul militar 
și aero al României la Budapesta 
a organizat o gală de filme în sa
loanele ambasadei. Au fost prezen
tate filmele „Victoria". „Patriei — 
tinerețea noastră" și „România, țara 
mea", care înfățișează aspecte din 
localitățile din Ungaria și Cehoslova
cia care au fost eliberate de armata 
română, secvențe din viața militari
lor noștri și imagini din activitatea 
oamenilor muncii, care, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
construiesc societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată.

Tîrgul internațional 
de la Puebla

„Nu putem accepta

BUDAPESTA 7 — Corespondentul 
nostru transmite : loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, și 
colonel Ion 
și aero, au 
de flori la

Pușcaș, atașatul militar 
depus, vineri, o coroană 
mormintele eroilor ro-

LONDRA 7 — Corespondentul nos
tru transmite : Atașatul militar 
țării noastre 
nel Popa, a 
în saloanele 
nea. a fost 
ziție cuprinzînd imagini ale partici
pării armatei române la lupta îm
potriva Germaniei fasciste. Au parti
cipat generali și ofițeri superiori ai 
armatei britanice, atașați militari 
străini acreditați la'Londra.

al 
la Londra, colonel Cor- 
oferit o gală de filme 
ambasadei. De aseme- 

organizată o foto-expo-

Președintele Mexicului 
a vizitat standul românesc
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager

pres). — Președintele Mexicului. Luis 
Echeverria Alvarez, a vizitat standul 
românesc de la Tirgul internațional 
de la Puebla. El s-a oprit la secto
rul editorial al standului, care pre
zintă. la loc de frunte, volumele to
varășului Nicolae Ceaușescu „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", 
alte volume mareînd momente e- 
sențiale ale istoriei milenare a po
porului român.

Șeful statului mexican și-a expri
mat sentimentele sale de prietenie, 
stimă și prețuire față de președintele 
Romântei. a făcut aprecieri elogioase 
privind dezvoltarea economică și 
cial-culturală a țării noastre.

intervenții din afară"

so-

ITALIA
—
I

Luări de poziție în campania electorala
ROMA 7 — Corespondentul Ager

pres transmite : Campania electorală 
începută oficial joi înregistrează 
numeroase luări de poziție ale repre
zentanților diferitelor partide politi
ce, din care se evidențiază o vie 
preocupare atît pentru situația difi
cilă economică și' financiară prin 
care trece țara, cît și pentru asigu
rarea condițiilor destinate să ducă la 
depășirea, în perioada electorală, a 
acestei situații, prin efortul și con
tribuția tuturor forțelor democratice. 

Prin documentul pe care l-a adop
tat zilele trecute, Direcțiunea P.C.I.

. a invitat celelalte partide politice și 
alegătorii să acționeze de așa manie
ră incit campania electorală să se 
desfășoare ca o mare confruntare 
asupra problemelor și perspectivelor 
tării. Președintele Partidului repu
blican, Ugo La Malfa, a adresat, la 
rindul său, un apel tuturor forțelor 
politice din țară pentru ca fiecare, 
în cimpul său de acțiune, să con
tribuie la crearea unei atmosfere a- 
decvate pentru alegeri, spre a de
monstra cetățenilor că • toate aceste 
forțe, deși în plină dispută electo
rală, sint angajate in reconstrucția 
economică. „Confruntarea electorală 
— a arătat La Malfa — nu trebuie să 
fie considerată ca preludiul unei ca
tastrofe".

Apelul lui La Malfa a fost primit 
favorabil de forțele de stingă, in 
frunte cu Partidul comunist. Salu
tăm cu convingere apelul președinte
lui Partidului republican — a decla
rat Giorgio Napolitano, membru al 
Direcțiunii P.C.I., secretar al C.C. ai 
P.C.I. După ce a subliniat că actuala 
situație economică și financiară este 
destul de gravă, Napolitano a arătat 
că „se poate și trebuie să se aibă în
credere în relansarea economiei ita
liene ; această relansare este posibi
lă dacă toate forțele politice, demo
cratice și toate forțele sociale se an
gajează intr-un efort comun de în
sănătoșire și reînnoire a economiei • 
și a statului, dacă se adoptă noi o- 
rientări de politică economică". „In
vităm și alte partide antifasciste să 
se pronunțe clar asupra necesității 
unei colaborări politice, după alegeri, 
între toate forțele democratice pen
tru a salva și reînnoi economia na
țională". în același sens. într-un ar
ticol de fond apărut vineri în re
vista „Rinascita", Gerardo Chiaro- 
monte, membru al Direcțiunii P.C I., 
evidențiază că numai unitatea tutu
ror forțelor democratice poate salva 
Italia, poate apăra și reinnoi regi
mul democratic, poate deschide po
porului italian calea către noi cuce
riri sociale și politice. z

MONTREAL

Expoziție de carte 
românească

U- 
loc

OTTAWA 7 (Agerpres). — La 
niversitatea din Montreal a avut 
inaugurarea unei expoziții de carte 
românească. Au fost prezenți amba
sadorul țării noastre în Canada. Bar
bu Popescu, și rectorul universității. 
Paul Lacoște.

în alocuțiunea rostită cu acest pri
lej. rectorul universității a adus un 
omagiu personalității președintelui 

. Nicolae Ceaușescu. ale cărui opere 
constituie punctul central al expo
ziției.

Cărțile expuse vor fi dona'te. la 
închiderea expoziției. Bibliotecii Uni
versității din Montreal.

Comerțul R. F. G. 
cu țările socialiste

BONN 7 (Agerpres). — Comerțul 
R. F. Germania cu țările socialiste 
a marcat, in primul trimestru al a- 
nului 1976. un ritm de creștere de 
18,3 la sută, a anunțat Ministerul Fe
deral al Economiei. Raportul minis
terului evidențiază ca deosebit de 
îmbucurător faptul că importurile din 
aceste țări au înregistrat o creștere 
mai accelerată dfecit exporturile 
31.2 la sută față de 12,2 la sută 
tendință care ar putea contribui 
echilibrarea balanței comerciale 
R.F.G. cu aceste țări.

LONDRA TOKIO

la 
a

Dificultățile economice persistă
„Luna de miere" a 

guvernului Callaghan 
pare a fi luat repede 
sfirșit, ca urmare a a- 
gravării dificultăților 
din economie și a re
petatelor atacuri lan
sate de partidele con
servator și liberal din 
opoziție. Noul cabinet 
a avut și neșansa de 
a pierde majoritatea 
precară de un singur 
vot, de care dispunea 
în Camera Comunelor 
(un deputat guverna
mental a părăsit parti
dul, iar altul a 
rit). Apar astfel 
tuații complicate, 
cea de luni seara, 
Roy Hattersley, 
nistru de stat la 
reign Office, și 
colegi ai săi au
bult să părăsească in 
grabă ședințele la
care participau la
Bruxelles, în cadrul 
Pieței comune, pentru 
a fi prezenți Ia votul 
din Camera Comune
lor și a evita astfel'o 
înfringere a cabinetu
lui.

Ținînd seama de 
noul raport de forțe 
din parlament, con
servatorii au cerut 
schimbarea număru
lui de membri din co
mitetele Camerei Co-

mu- 
si- 
ca 

cind 
mi- 
Fo- 
alț.i 
tre-

munelor, organisme 
care analizează și a- 
probă într-o primă 
fază proiectele de 
lege. Se știe însă că 
pierderea majorității 
guvernamentale în a- 
ceste comitete ar în
semna practic blocarea 
programului legislativ 
al guvernului labu
rist, ceea ce ar putea 
determina organizarea 
unor alegeri anticipa
te. Deocamdată, ți- 
nind seama de moar
tea subită a unui de
putat laburist, conser
vatorii, potrivit unor 
vechi uzanțe, și-au 
retras moțiunea din 
Camera Comunelor.

în aceste condiții, 
cum era firesc, cabi
netul își îndreaptă a- 
tenția spre sindicate, 
principalul sprijin po
litic și financiar al 
partidului laburist. Dar 
acest sprijin nu a ve
nit imediat, așa cum 
se tntîmpla în trecut, 
din cauza nemulțumi
rilor determinate de 
propunerile cabinetu
lui privind limitarea 
sporurilor de salarii 
la numai 3 la sută, 
în timp ce prețurile 
cresc în proporții mai 
mari. Această politică 
este considerată de

sindicate ca o încer
care de a arunca prin
cipalele greutăți ale 
redresării economiei 
pe spinarea celor ce 
muncesc, ceea ce a de
terminat.. de altfel, 
prelungirea negocieri
lor dintre guvern și 
Consiliul general al 
Congresului Sindica
telor Britanice (T.U.C.) 
cu cîteva săptămîni — 
acordul intervenit în 
ultimul moment ur- 
mind a fi supus apro
bării congresului spe
cial al T.U.C., care va 
avea loc la mijlocul 
lunii viitoare.

Potrivit comentato
rilor londonezi, situa
ția este și mai com
plicată 
„căderii 
cursului 
(„Daily 
care oscilează in 
de 1,80 dolari, 
ce odinioară, cind era 
cea mai puternică mo
nedă din lume, valo
ra 6.50' dolari. în a- 
ceste condiții, obser
vatorii de presă aș
teaptă cu interes să 
vadă în ce măsură 
programul economic 
al guvernului va da 
rezultatele așteptate.

ca urmare a 
dramatice" a 
lirei sterline 

Telegraph") 
jur 

după

N. PLOPEANU

O declarație a președintelui 
Comisiei pentru afacerile 

externe a Adunării Naționale 
a Franței

PARIS 7 (Agerpres). — Președin
tele Comisiei pentru afacerile exter
ne a Adunării Naționale a. Franței. 
Maurice Couve de Murville, fost 
prim-ministru. a criticat cu asprime 
recentele declarații ale secretarului 
de stat american. Henry Kissinger, 
privind politica internă a unor țări 
vest-europene în care partidele co
muniste ar putea participa la forma
rea guvernelor. Maurice Couve de 
Murville s-a pronunțat împotriva 
„admonestărilor și avertismentelor" 
secretarului de stat american. „Nu 
putem accepta asemenea intervenții", 
a precizat el.

GENEVA 7 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
treia sesiuni a Conferinței diploma
tice privind reafirmarea și dezvolta
rea dreptului umanitar.

Exprimînd poziția tării noastre pri
vind interzicerea războiului de agre
siune, reprezentantul român a evi
dențiat că aceasta a fost și este pro
blema majoră a vieții internaționale, 
că rezolvarea ei este vitală pentru 
omenire, pentru ca popoarele să-și 
poată consacra eforturile dezvoltării 
și progresului.

Dezvoltarea insuficientă a dreptului 
internațiqnal umanitar în cele trei

decenii care s-au scurs de la înche
ierea celei mai devastatoare confla
grații din istoria omenirii, numeroa
sele războaie și conflicte armate, a- 
tentate împotriva libertății și inde
pendenței popoarelor ce au avut Ioc 
după cel de-al doilea război mondial 
demonstrează că eforturile tuturor 
statelor trebuie concentrate pentru 
dezarmarea generală și completă și. 
în primul rînd. dezarmarea nuclea
ră, în paralel cu consacrarea unor 
norme noi de drept umanitar menite 
să asigure protecția eficace a victi
melor agresiunii în exercitarea drep
tului lor la autoapărare. ,

HANOI 7 (Agerpres). — Vineri a 
avut Ioc la Hanoi cea de-a doua 
ședință plenară a Consiliului electo
ral național din Vietnam, care a fost 
creat în vederea pregătirii alegerilor 
pentru Adunarea Națională comună 
a întregului Vietnam, desfășurate re
cent. Ordinea de zi a ședinței a cu
prins examinarea bilanțului general 
al alegerilor de Ia 25 aprilie și sta
bilirea datei deschiderii primei se
siuni a Adunării Naționale a Viet
namului.

Luînd cuvîntul la plenară, relatea
ză agenția V.N.A.. Truong Chinh, 
președintele consiliului, a subliniat 
că alegerile au constituit o expresie 
clară a victoriei poporului vietnamez 
în lupta antiimperialistă. De aseme
nea. el a evidențiat semnificația ale
gerilor în contextul succeselor obți
nute în construcția socialistă în nor
dul Vietnamului și al năzuinței 
profunde spre unitate, pace și socia
lism a întregului popor vietnamez.

agențiile de presă transmit
Acord cultural româno- 

pOlOn. Aure' Duca, ambasadorul 
țării noastre în Polonia, și Wladys- 
law Loranc. adjunct al ministrului 
culturii și artelor al R. P. Polone, au 
semnat la Varșovia un acord cu pri
vire la înființarea Comisiei mixte 
româno-polone pentru problemele 
colaborării culturale.

Raportul misiunii de in
formare care' în conformitate cu 
decizia unei Veuniuni recente a Con
siliului de Securitate, a vizitat Mo- 
zambicul pentru a proceda Ia o eva
luare a ajutorului necesar acestei țări 
în compensarea pierderilor cauzate de 
închiderea frontierelor cu Rhodesia, 
a fost dat publicității Ia O.N.U. Mi
siunea a ajuns la concluzia că. pen
tru compensarea pierderilor generate 
de aplicarea sancțiunilor împotriva 
regimului de la Salisbury. Mozambi- 
cul va avea nevoie. în următorii doi 
ani. de o asistență de 400 milioane 
de dolari.

Disputa parlamentară japoneză

Viața politică nipo
nă a fost. marcată in 
ultimul timp de o se
rie de evenimente care 
au generat vii dispu
te în parlament. O 
confruntare de pro
porții a izbucnit încă 
în urmă cu mai bine 
de o lună, ca urmare 
a deosebirilor de ve
deri dintre Partidul 
liberal-democrat. de 
guvernămînt. și cele
lalte partide repre
zentate în parlament 
asupra modalităților 
de soluționare a 
scandalului financiar 
„Lockheed". Disputa 
a fost aplanată pentru 
moment, ca urmare a 
acordului intervenit 
între conducătorii
principalelor partide. 
Astfel, un emisar spe
cial al guvernului va 
pleca in curînd in 
S.U.A., în vederea e- 
lucidării învinuirilor 
privind mituirea de 
către compania ameri
cană „Lockheed" a u- 
nor persoane influente 
pentru a obține co
menzi de armament cu 
profituri cit, mai mari

în același timp, pe

comunist, 
komei au 
prealabil, 
toate ni-

baza acordului dintre 
partidele reprezentate 
in parlament se pre
conizează reluarea 
dezbaterilor și asupra 
celorlalte probleme a- 
flate pe ordinea de zi. 
intre care noul buget, 
precum și unele mă
suri vizind stimularea 
activității economice.

Partidele 
socialist și 
avut. în 
consultări la
velurile, care au dus 
la găsirea unui teren 
comun de acțiune. 
Este semnificativ fap
tul că P C.J. și P.S.J. 
au elaborat o poziție 
comună pentru nor
malizarea dezbaterilor 
parlamentare și s-au 
angajat in acțiuni con
jugate pe baza acor
dului privind proble
ma creării unui front 
unit, intervenit la 8 
aprilie între conducă
torii celor două parti
de. Președintele Pre
zidiului C.C. al Parti
dului Comunist din 
Japonia. Kenji Mi- 
vamoto. a subliniat că 
cooperarea cu alte

partide din opoziție, 
respectiv cu P.S.J. și 
komei. a constituit o 
importantă realizare.

Succesul consultări
lor dintre principalele 
partide din opoziție 
reprezintă o nouă con
firmare a influenței 
pe care cooperarea 
dintre acestea o poa
te exercita în viața 
politică a țării. în a- 
cest 
tele 
list, 
s-a 
dul 
zarea 
comune cu P.C.J. 
komeito. astfel 
încrederea intre aces
te partide să se adin- 
cească. Referindu-se 
la această propune
re, șeful Secretaria
tului C.C. al P.C.J., 
Tetsuzo Fuwa. a de
clarat că realizarea u- 
nui, front unit va 
pune. în mod firesc, in 
prim-plan problema 
cooperării în campania 
pentru’ alegerile din 
acest

context. președin- 
partidului socta- 
Tomomi Narita, 

pronunțat. îa rin- 
său, pentru reali- 

unei platforme 
cu P.C.J. și 

incit

an.

Paul DIACONU

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz. aflat într-o vizită 
oficială la Paris, a fost primit de 
președintele Franței. Valery Giscard 
d’Estaing, cu care a discutat aspecte 
ale relațiilor politice, economice și 
culturale franco-polone. Piotr Jaro
szewicz a avut, totodată, convorbiri 
cu primul ministru al țării gazdă, 
Jacques Chirac.

încetoea din viață a lui 
Gheorghi Dzoțenidze. La Mos' 
cova a încetat din viață, subit, în 
virstă de 66 de ani. acad. Gheorghi 
Dzoțenidze. vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
— informează agenția T.A.S.S.

La Biblioteca română din New 
York a avut loc o masă rotundă 
cu tema ..Formarea statului na
tional român". Reputați profesori 
de la diferite universități și co
legii americane au prezentat co
municări referitoare la eveni
mentele care au culminat cu 
actul istoric al Unirii.

La Universitatea Sorbona din 
Paris a avut loc. joi seara, o 
manifestare consacrată centena
rului marelui sculptor român 
Constantin Brâncuși, la care au 
participat oameni de cultură și 
artă, studenți, un numeros pu
blic.

Ministru! de externe al 
Portugaliei, Mel° Antunes, ?>-a 
încheiat vizita la Sofia. El a fost 
primit de Stanko Todorov, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și a avut convorbiri cu 
ministrul bulgar de externe Petăr 
Mladenov. Au fost examinate rela
țiile bilaterale și perspectivele dez
voltării acestora, principalele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

Camera Deputaților a Li
banului urmează să se întrunească 
azi pentru a proceda la alegerea suc
cesorului președintelui Suleiman. 
Frangieh. Această sesiune specială a 
Camerei Deputaților a fost amînată 
o dată la cererea unor grupuri par
lamentare. Joi seara, la Beirut a avut 
loc o reuniune a conducerii 'Partidu
lui Socialist Progresist, în urma că
reia. liderul acestei 
Kamal Joiimblatt, 
amînare a alegerii 
Răspunzînd acestei 
tele parlamentului, 
a lansat 
mentari 
la data
Camerei Deputaților.

Comitetul special al Con
siliului Economic și Social 
(ECOSOC) a adoptat o rezoluție, 
care cere autorităților chiliene resta
bilirea drepturilor umane și libertă
ților fundamentale în Chile. Rezoluția 
exprimă „profunda neliniște a 
ECOSOC față de violările constante 
și deschise ale drepturilor umane, 
inclusiv practica instituționalizată a 
torturii, a pedepselor sau tratamente
lor inumane și degradante".

grupări, politice, 
a cerut o tiouă 
șefului statului, 

cereri. 
Kamel

un apel celor 98 
să-și îndeplinească 
la care s-a fixat reuniunea

președin- 
E1 Assad, 
de parla- 
misiunea

Un tribunal federal din 
Buenos Sires a acuzat-° pe Ma
na Estela Martinez de Peron, fostul 
președinte al Argentinei, de săvâr
șirea de abuzuri în fondurile publice 
— transmit agențiile internaționale 
de presă, reluînd Agenția națională 
argentineană de informații Telam. 
împreună cu fostul șef al statului 
argentinean au fost acuzați Jose 
Lopfez Rega. fost ministru al econo
miei, Râul Lastiri. fost președinte al 
Camerei Deputaților.

Puternice mișcări seismice în Europa
Numeroase victime în Italia

Un violent cutremur, cu o inten
sitate de 6.2 grade pe scara Richter, 
ș-a înregistrat în cursul nopții de 
joi spre vineri in rtalia. provocînd 
numeroase victime și grave pagube 
materiale. Cutremurul, care s-a fă
cut simțit în- numeroase regiuni ale 
tării, printre care Lazio. Toscana. 
Emilia-Romagna și liguria. a afec
tat îndeosebi provinciile Udine și 
Pordenone din Friulia. Veneția, Giu
lia Localitățile cele mai afectate 
sînt : Buia (unde peste 25 la sută din 
case au fost distruse). Maiano. Tar- 
cento, Gemona. San Daniele. Castel- 
nuovo. Ossopo și Artegna. Potrivit 
unui bilanț provizoriu, numărul vic
timelor se ridică Ia 243 de morți și 
la peste 900 de răniți. Numeroase 
străzi, căi de comunicație, centrale 
electrice și telefonice sînt întrerup
te. Apeductul care alimentează cea 
mai mare parte a localităților din 
regiune a fost scos din funcțiune. 
Un tren de pasageri a deraiat pe li-

nia Tarvisio—Udine, fără insă să 
producă victime.

începind din primele ore ale nop
ții a fost declanșată o vastă opera
țiune de ajutorare. După aprecieri
le Observatorului geofizic de la Mon- 
teporzio Catone (din apropierea Ro
mei). cutremurul s-a produs ca ur
mare a unei mișcări de reașezare a 
straturilor terestre 
circa 20 de km.

Cutremurul care 
din . Italia a fost 
stația seismică a 
Koln. Un purtător de cuvînt al u- 
niversității a precizat că mișcarea 
seismică a degajat aproximativ 
150 000 megawați de energie — de 
peste 100 de ori mai mult decît ca
pacitatea unei centrale nucleare de 
proporții medii.

Mișcări seismice s-au înregistrat, 
de asemenea, in R.F.G.. R.D.G.. El
veția. Franța. Belgia. Olanda. Ceho
slovacia, Austria, Ungaria și Iugo
slavia. (Agerpres)

la o adîncime de

a devastat regiuni 
înregistrat și de 
Universității din

Dî PRETUTINDENI
• FORAJ DE MARE 

ADÎNCIME. Primul punct 
prevăzut pentru un foraj de 
mare adîncime, în peninsula 
Kola (U.R.S.S.), a fost atins : 
7 263 metri. Cu acest prilej au 
fost străpunse roci cu o vechime 
de 3.5 miliarde ani. Lucrările au 
demonstrat că ipoteza potrivit 
căreia în rocă cristalină la fie
care 100 metri temperatura creș
te cu un grad C este valabilă 
numai pînă la o adîncime de 
2 000 metri. După aceasta, tem
peratura crește mai repede. La 
7 000 m s-a înregistrat o valoa
re de 120°C. La mari adîncimi 
s-au detectat bioxid de parbon, 
heliu și hidrocarburi. în straturi 
de roci, a căror vechime este 
apreciată la aproximativ 2 mi
liarde ani. s-au descoperit res
turi de microorganisme. A doua 
etapă a forajului — 10 500 me
tri — urmează să fie atinsă in 
următorii cinci ani. adincimea 
totală prevăzută fiind 15 000 
metri.

• „PERNA DE AER" 
CÎȘTIGĂ TEREN. “Ul
cele de transport cu pernă de 
aer se extind tot mai mult. în 
Canada, de exemplu, au fost 
construite spărgătoare de gheată, 
care pot disloca gheață cu o 
grosime de pînă la 70 de cffr, 
înaintînd cu viteza de 8 kilo
metri pe oră. Un alt mijloc de 
transport cu pernă de aer, care 
se deplasează pe terenuri inun
date. a fost construit in Olanda 
Este vorba de o remorcă pentru 
transportarea sfeclei de zahăr, 
care se atașează la un tractor 
ușor cu șenile. Pe această cale 
se pot transporta pe terenuri 
inundate 15 tone de sfeclă ; cu 
anumite îmbunătățiri, capacita
tea remorcii cu pernă de aer 
poate crește de 2—3 ori.

• CALITĂȚI NUTRI
TIVE SUPERIOARE, c^- 
trui international pentru amelio
rarea porumbului și griului 
(CIMMYT), din Mexic, studiază 
un nou proiect menit să ajute 
țările în curs de dezvoltare în 
acțiunea lor de ameliorare a ca
lităților nutritive ale porumbu
lui — hrană de bază pentru sute 
de milioane de oameni. Paralel 
cu un coeficient mai ridicat de 
proteine se urmărește creșterea 
randamentului la hectar, pre
cum și a rezistenței la diferite 
maladii și dăunători. De ase
menea. proiectul urmărește pre
gătirea de specialiști pentru 
diferite țări, care să lanseze în 
cultură specii noi de porumb cu 
caracteristici superioare.

• PENTRU CONSU
MURI RAȚIONALE. Utl 
institut cu profil aparte a luat 
ființă nu de mult în Polonia. 
Colaboratorii săi efectuează cer
cetări in domeniul folosirii cit 
mai eficiente a materialelor pe 
care Ie consumă diferitele ra
muri industriale. Ei studiază de
taliat însușirile tehnico-funcțip- 
nale ale materiilor prime și ma
terialelor, fac recomandări cu 
privire la folosirea lor optimă, 
investighează posibilitățile de 
înlocuire a materialelor defici
tare ș.a.

© MICROFON CU 
PULBERE SEMICON
DUCTOARE. Cercetători ja
ponezi au construit un nou mi
crofon la care praful de cărbu
ne, care transformă sunetul în 
curent electric, este înlocuit cu 
o pulbere foarte fină, formată 
dintr-un aliaj semiconductor 
alcătuit din stibiu. seleniu și te- 
lur. Performantele noului micro
fon sint cu mult superioare față 
de cel „clasic", claritatea trans
misiei fiind incomparabilă. Noile 
microfoane sînt. in plus, mai 
durabile și nu sînt sensibile la 
umiditate.

© FLAGELUL TOXI
COMANIEI. Anul trecut, 
numărul toxicomanilor. din 
S.U.A. a crescut cu 43 la sută. 
Luînd ca exemplu un singur 
stupefiant, heroina, directorul 
Institutului pentru narcotice al 
S.U.A.. R. Dupont, a declarat 
ziariștilor că. în prezent, acest 
puternic drog este folosit cu re
gularitate de circa 400 000 de 
persoane. După cum se arată în 
„Cartea albă", emisă de guver
nul S.U.A.. statul pierde anual, 
potrivit celor mai modeste cal
cule. suma de 17 miliarde do
lari. datorită delictelor de tot 
felul comise de toxicomani.

• ZĂPADĂ LA MONT
REAL. Cu numai două luni și 
zece zile înainte de deschiderea 
Jocurilor olimpice de vară, me
tropola canadiană, Montreal, se 
găsea vineri dimineața acoperi
tă cu un strat de zăpadă. Desi
gur. acest ultim suvenir al ier
nii nu a putut rezista, dar fe
nomenul a constituit o adevă
rată surpriză pentru locuitorii 
orașului.

© „DORMITORUL" 
RECHINILOR. O specialistă 
americană in biologie marină, 
dr. Eugenie Clarke, a descope
rit. cu prilejul unei scufundări 
in Marea Caraibilor, în dreptul 
peninsulei Yucatan, o peșteră in 
care dormeau liniștiți mai mulți 
rechini de mari dimensiuni. 
Cercetătoarea a revenit de mai 
multe ori în peșteră, dar, de 
fiecare dată, rechinii aflați acolo 
își continuau nepăsători somnul 
adine. Faptul a stirnit mirare, 
deoarece, in mod obișnuit, re
chinii care atacă omul se tre
zesc imediat ce-1 simt în apro
pierea lor. Analiza apei din peș
teră a oferit explicația : ea con
ține anumite substanțe naturale 
cu'acțiune somniferă. Sint aces
te substanțe în stare să-i facă 
pe rechini inofensivi și in' alte 
locuri. în preajma plajelor, de 
pildă, unde fac de obicei victi
me omenești ? Studiile între
prinse în prezent urmează să 
dea răspunsul.
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