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1921 ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII A 60 DE ANI 1981 

DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

conștiință României socialiste
Gînduri și sentimente omagiale care exprimă profunda dragoste și încredere 

a oamenilor muncii față de gloriosul conducător al națiunii noastre

Partidul Comunist Român, izvor nesecat de 
energie, însuflețind întregul popor în nobila bă
tălie pentru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru făurirea, cu un 
ceas mai devreme, a viitorului comunist...

Partidul Comunist Român, uriașă forță co
lectivă 
tuturor 
leagul 
noastre 
voință,

în acțiune, rodul cel mai de preț al 
valorilor revoluționare născute pe me- 
românesc, inima și conștiința întregii 
națiuni, unind și călăuzind, într-o unică 
masele de muncitori, țărani, intelectuali,

fără deosebire de naționalitate, către edificarea 
conștientă a propriului destin socialist și comu
nist. înălțător țel înscris pe flamura roșie a 
partidului încă de la crearea sa in urmă cu 60 
de ani, în mai 1921.

Pentru muncitorul specialist Gheor
ghe Scurtu. de la întreprinderea de 
mecanică fină din Capitală, realita
tea socialistă a zilelor noastre sem
nifică visul realizat și depășit cu 
mult pe care-1 nutrea ca ostaș al 
partidului în anii ilegalității. Gîndul 
său, exprimat cu prilejul anchetei 
noastre, este închinat comuniștilor 
pe care-i numește -nuclee de acțiu
ne inepuizabilă». „...Fiecare fiind o 
școală specifică, aparte, cu luminile 
mereu aprinse, care concentrează 
toate energiile umane în lupta pen
tru progresul multilateral al țării — 
ne spune interlocutorul nostru. A- 
ceastă profundă integrare a comuniș
tilor în viața societății noastre repre
zintă un mod specific, propriu parti
dului nostru, de a conduce în strinsă 
legătură cu masele, din mijlocul ma
selor ; pentru că, așa cum spunea 
secretarul general al partidului, „ca 
partea cea mai înaintată a clasei 
muncitoare, partidul conduce nu în 
numele, ci împreună cu clasa munci
toare, cu întregul popor". Prin acest 
mod revoluționar al partidului nos
tru de a concepe și a-și înfăptui ro
lul său conducător se explică marile 
izbînzi ale construcției socialiste din 
patria noastră, cu precădere în pe
rioada de ample și înnoitoare des
chideri spre viitor a ultimului de
ceniu și jumătate.

— Tovarășe Nicolae Edroiu, sînteți 
doctor in științe istorice, conferențiar 
la Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca. 60 de ani, din punctul 
de vedere al științei de care vă ocu
pați, nu înseamnă prea mult. Totuși, 
ținînd seama de densitatea extraor
dinară a evenimentelor petrecute în 
viața poporului nostru în acest spa
țiu de timp care începe cu făurirea 
Partidului Comunist Român în mai 
1921 istoria și-a cristalizat conclu
ziile.

— Nu numai că și-a cristalizat con
cluziile in ceea ce privește trecutul, 
dar, prin Programul de luptă al co
muniștilor, istoria are la îndemînă, 
in linii mari și în detaliu, datorită 
capacității partidului dă a sesiza, stă
pîni și folosi creator legile obiective 
ale dezvoltării societății, chipul ști
ințific conturat al patriei noastre 
pînă dincolo de anul 2 000. Se știe că 
istoria discerne, din noianul fapte
lor, forțele sociale înaintate care 
sculptează în materia vie a civiliza
ției umane, forțele care hotărăsc re
lieful societății contemporane. Un 
astfel de sculptor este Partidul Co
munist Român, la a cărui geneză, 
acum 60 de ani. au contribuit înde
lungatul proces de maturizare a rAș- 
cării noastre muncitorești revoluțio
nare legate de ideile nemuritoare ale 
Bocialismului științific, procesul de

ideologică șl organizare 
clasei muncitoare. Așa că

clarificare 
politică al 
făurirea in mai 1921 a partidului n-a 
fost un fapt intîmplător, izolât pe 
scena istoriei ; partidul venea din a- 
dîncul vieții neamului nostru, fiind 
continuatorul luptelor seculare duse 
de poporul român pentru indepen
dență, libertate șl progres social. 
Prin aspre bătălii de clasă împotriva 
exploatatorilor, conjugate cu lupta 
neînfricată antifascistă pentru apă- 
rărea libertății și independenței pa
triei, prin hotărîtoarea opțiune poli
tică de la 23 august 1944, care a 
marcat declanșarea revoluției de eli
berare națională și socială, partidul 
și-a ciștigat rolul său conducător, a- 
trăgîndu-și stima și încrederea ne
țărmurite ale întregului nostru popor.

— Se folosește curent metafora : 
„Partidul — far călăuzitor", remarcă 
prof. univ. dr. Mihai Chiorean. In
tr-adevăr, este o metaforă care redă 
concentrat un adevăr fundamental — 
recunoașterea că tot ce s-a creat în 
anii noștri aparține gîndirii cuteză
toare a partidului, viziunii sale revo
luționare, transformatoare a societă- 

" ți>- Dar, după părerea mea, conținu
tul acestei metafore. în ultimul de
ceniu și jumătate, de cînd la cîrma 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a trans
format substanțial, cum totul s-a 
transformat substanțial în societatea 
noastră după Congresul al IX-lea. 
Cu două-trei decenii în urmă ne in- 
tîlneam cu teze „sacrosancte" care 
nu țineau seama de specificul dez
voltării noastre social-istorice, ne 
Împiedicam în dogme, în gîndiri în
chistate. S-a ridicat împotriva aces
tor stări de lucruri spiritul viguros, 
înnoitor al comunistului care a dat 
numele său perioadei celei mai fer
tile din întreaga istorie a țării și a 
cărui gindire de amplă cuprindere a 
tuturor fenomenelor vieții a oxige
nat întregul nostru organism politi
co-social, începînd cu partidul. In 
acești ani s-a impus concepția revo
luționară că partidul conduce nu de 
undeva de sus, nu „în numele", ci 
împreună cu întregul popor ; de ase
menea. că opera de construcție a so
cialismului se realizează prin parti
ciparea directă, conștientă a maselor 
în cadrul cuprinzător, armonios clă
dit al sistemului democrației socia
liste. Crearea din inițiativa secreta
rului general al partidului a Orga
nizației Democrației și Unității So
cialiste, concentrînd toate energiile 
umane ale țării în direcția mersului 
nostru înainte devăvîrșește sistemul 
— unic în felul său — al asigurării 
participării întregului popor la fău
rirea istoriei noi a țării. în cel de-al 
60-lea an al existenței sale revolu-

ționare, partidul se dovedește mai 
tînăr ca oricind, mai clarvăzător câ 
oricînd, centrul vital al întregii noas
tre națiuni.

— Partidul nu este o noțiune ab
stractă, partidul sînt oamenii — își 
exprimă opinia maistrul Stan Vasile 
Cazan, secretar al comitetului de

partid al întreprinderii de sîrmă și 
produse din sîrmă din Buzău. Fleca
re comunist din puternicul detașa
ment de peste 3 milioane de membri 
ai partidului trebuie să fie Înarmat 
cu capacitatea de a pătrunde in e-
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, miercuri, 
cu Andreas Papandreu, președintele 
Partidului Mișcarea Socialistă Pan- 
elenă (PASOK), care întreprinde o 
vizită de prietenie în țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R.

Președintele PASOK a exprimat 
Înalta apreciere față de activitatea 
neobosită a secretarului general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România, închinată propășirii 
independente a României, precum și 
înfăptuirii idealurilor de pace, des
tindere, cooperare și progres social 
ale tuturor popoarelor.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea președintelui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, împreună cu 
cele mai bune urări.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a salutat pe oaspete și 
a transmis conducerii PASOK urări 
de noi succese în activitatea ce o 
desfășoară.

în același timp, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Constantin Karamanlis 
salutul șău și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările 
celor două partide și a avut Ioc un 
schimb de opinii asupra unor proble
me actuale ale vieții internaționale.

în acest cadru s-a exprimat satis
facția pentru conlucrarea rodnică în
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Mișcarea Socialistă Panele- 
nă, precum și hotărîrea comună de 
a dezvolta relațiile dintre ele, în fo
losul ambelor partide, țări și popoa
re, în interesul păcii și colaborării 
în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume.

S-a apreciat că amplificarea rapor
turilor dintre P.C.R. și PASOK con
tribuie la extinderea relațiilor poli
tice, economice, tehnico-științifice și 
în alte domenii între Republica So
cialistă România și Republica Elenă.

Examinîndu-se actualitatea politi-

că internațională, s-a scos în evi
dență preocuparea Partidului Comu
nist Român șl a Partidului Mișcarea 
Socialistă Panelenă pentru soluționa
rea marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea, subliniindu-se ne
cesitatea de a se depune eforturi 
susținute pentru oprirea încordării, 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, colaborare și respect al 
independenței naționale, pentru so
luționarea pe cale politică, prin tra
tative, a stărilor de încordare și 
conflict, pentru stabilirea unor rela
ții noi între state bazate pe princi
piile independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, nere- 
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța.

în legătură cu situația din Europa 
s-a subliniat importanța încheierii 
cu bune rezultate a actualei reuni
uni de la Madrid, astfel incit aceas
ta să contribuie la transpunerea in--............... .. .... —---------- __ _
(Continuare in pag. a V-a)
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Sub lumina de mai se înalță, iarăși, pe 

cuprinsul românesc, primăvara. Cea de-a 
șaizecea primăvară de cînd există și 
luptă Partidul Comunist Român, pe care, 
cu îndreptățit temei, întreaga noastră 
națiune îl socotește inima sa pururi 
tinără și fierbinte, conștiința sa demnă 
și lucidă.

Pentru că în aceste șase decenii tot 
ceea ce a fost aici vis înalt și speranță 
curată se împletește și se identifică cu 
gîndul și țelurile partidului ; pentru că 
ceea ce ne-a dat în acești ani puterea 
să nu ne 'plecăm și să înfrîngem obsta
cole și greutăți nenumărate își are izvorul 
și în îndemnul și în exemplul partidului; 
pentru că dacă în tot acest răstimp am 
urcat cu repeziciune atîtea trepte spre 
lumină și sîntem mai aproape azi de 
viitorul mare pe care îl merită poporul

nostru - aceasta o datorăm clarviziunii 
și cutezanței partidului.

60 de ani. O epocă întreagă. O istorie 
vie, tumultuoasă, cu greu de cuprins 
chior în masive tomuri. Dar, precum în
tr-o pictură se poate vedea oceanul, 
fotografia și facsimilul de epocă, filele 
din marea cronică a existenței și activi
tății partidului sînt tot atîtea oglinzi, 
momente-reper ale rolului partidului în 
viața țării, ale drumului 
parcurs, sub conducerea sa, 
român.

ascendent 
de poporul

publicăm InLa evocarea pe care o
PAGINILE 2-3 participă : prof. univ. dr. Ion 
Blaga, conf. univ. dr. Vasile Bozga, dr. Flo
rin Constantiniu, conf. univ. dr. Victor 
Duculescu, dr. Ion lacoș, prof. univ. dr. La- 
dislau Lorincz, prof. univ. dr. Petru Pânzaru, 
dr. Traian Udrea, dr. Gheorghe Unc.

Calea Moșilor, devenită astăzi una dintre arterele urbanistice moderne ale Capitalei

-

DEMNITATEA ARTEI NOASTRE SOCIALISTE

Literatura omului nou
înțeleasă în sensul larg 

și complet al cuvîntului, 
adică din punctul de ve
dere al științei, al artei 
și al moralei, cultura este 
o necesitate obiectivă a 
progresului oricărei so
cietăți, și îndeosebi al so
cietății socialiste. Socialis
mul, arăta secretarul ge
neral al partidului nostru, 
este societatea oamenilor 
cu un bogat univers spi
ritual, la curent cu ma
rile cuceriri ale umanită
ții. Mai mult decît in ori
care orînduire, în cea so
cialistă oamenii nu sint 
mașini de produs bunuri 
materiale, ci ființe care 
își creează condițiile ma
teriale necesare existen
ței lor nu ca scop în sine, 
ci pentru a trăi civilizat, 
ca oameni superiori care, 
în mod continuu și în ca
drul unui proces 
rat, umanizează

Pentru individ 
tru colectivitate, 
nu vine de la sine șl nu 
este un dat o dată pentru 
totdeauna. Ea cere șl in
dividului, și colectivității 
efort și capacitate de 
creație. Spre deosebire 
de unele forme ale su
prastructurii, cultura se 
bucură de o relativă au
tonomie și de aceea con
stituirea ei este un pro
ces continuu, de durată, 
fiecare generație, fiecare 
orînduire preluînd de la 
cele precedente valorile 
create de-a lungul timpu
lui, în diferite împreju
rări istorice. Bineînțeles 
că aceste preluări sînt 
critice, dar continuitatea 
este factor necesar, sub-

documenteleliniat în 
partidului nostru, aplicat 
în politica sa culturală, 
destinată făuririi unui om 
nou.

A fi cult nu înseamnă 
a însuma un număr cit 
mai mare de valori din 

.domeniul' științei, artei, 
"moralei, ci a asimila a- 
ceste valori, în vederea 
comportării în societate, 
față de procesul de crea
re a bunurilor materiale 
și spirituale, față de dez-

de George 
MACOVESCU

delibe- 
natura. 
și pen- 
cultura

voltarea orînduirli sociale 
respective, față de rela
țiile dintre oameni. Nu 
există, nu poate exista o 
societate înaintată din 
punct de vedere material 
fără o cultură înaintată, O 
cultură dinamică, produ
cătoare de valori spiri
tuale, care, la rîndul lor, 
influențează puternic ati
tudinea omului față de 
muncă. A ști mai mult, 
a te lăsa pătruns de ma
rile adevăruri exprimate 
de frumosul artei, a în
țelege și a asimila prin
cipiile morale care tre
buie să guverneze viața 
omului și a societății în
seamnă a căpăta conștiin
ța forței tale de creație, 
conștiința libertății tale, 
a capacităților tale de a 
stăpîni din ce în ce na
tura, căreia vrei să-i 
transmiți caracteristicile

tale de ființă superioară, 
vrei s-o umanizezi. Nouă, 
comuniștilor, nu ne este 
indiferent cum sînt pro
duse bunurile materiale. 
Noi ne-am ridicat împo
triva acelor sisteme so
ciale care, în procesul 
producerii bunurilor ma- 

’ teriale necesare existen
ței vieții, exploatau omul, 
îl umileau, îl dezumani
zau. Progresului tehnic, 
care poate exista și în 
alte orînduiri, noi i-am 
adăugat un nou element 
determinant, acela al cul
turii producătorului, a 
omului, acela al dimen
siunii lui spirituale.

De aici izvorăște dem
nitatea Culturii noastre 
socialiste, care cinstește 
și respectă omul. Nu este 
vorba despre o demnita
te arogantă, distantă, 
rece, ci de o demnitate 
plină de umanism. Cul
tura socialistă își 
lege pe deplin rolul 
creator în societate.

Rod al muncii 
veacuri a poporului și 
unor mari 
de neamul nostru fără 
încetare, chiar și în vre
muri de vitregie, cultura 
română se afirmă astăzi, 
sub îndrumarea partidu
lui, care-și sărbătorește 
șase decenii de eroică 
existență, cu autoritate și 
demnitate. Ea se dove
dește a fi un factor activ 
și necesar în dezvoltarea 
societății socialiste pe 
acest pămînt al nostru și 
în demonstrarea, pentru 
restul lumii, că România 
de astăzi este o țară a 
culturii și a civilizației.

înțe- 
ei

de 
al 

creatori dați 
nostru

9

Stihuri înfrățite întru slava Partidului Comunist Român
alcătuite de Victor TULBURE, cu patru adău
giri lirice tălmăcite, din maghiară, germană, 
sîrbo-croată și ucraineană, de același autor

I

De cînd ne știm, de cînd trăim sub soare 
noi am privit din leagăne Carpații. 
Aceeași piine-am împărțit ca frații 
și-am suferit aceeași împilare.

Dar ca un trunchi cu înfrățite ramuri 
sub steagul tău am biruit furtuna. 
Români, maghiari, germani și alte neamuri 
uniți vom dăinui întotdeauna.

Tot ce urcăm în veac o să reziste.

Partid-Erou al slavei împlinite, 
ți-aducem azi, din inimi comuniste, 
acest prinos de cîntece-nfrățite I

Victor TULBURE

II
In noi trăiești ca seva-n arături 
prin orice bob de griu ce germinează, 
ca marea-n ale sale picături, 
ca soarele în fiecare rază.

In noi trăiești, magnific, nesfîrșit 
ca timpu-n fiece-a lui secundă.
De tine-n veci destinul ni-i unit 
și te urmăm cu dragoste profundă.

Cu tine ochii noștri-n viitor 
zăresc lumina fără de hotare I 
Răsună-n pasul tău biruitor 
cadența unei vremi înnoitoare I 

Partid al certitudinii-omenești, 
al adevărului ce n-are moarte, 
al păcii pe pămint I Prin noi, tu ești I 
Și-un uriaș întreg ți-e orice parte I

HOLLO Erno
III

De toate poate un popor sâ-ndure, 
să rabde poate multe-al său meleag, 
nu însă și pe cei ce-ar vrea să-i fure 
al libertății și al păcii steag I

Privește-ți, patrie, sub slăvi curate 
cum fiii-ți străjuiesc azurul sfint. 
căci inima cit timp în piept le bate, 
ea bate numai pentru-acest pămint 

din care nici un vint zănatec nu i-a 
putut mina pe la străine porți. 
Ei nu cerșesc favoarea nimânuia 
de-a fi stăpînii propriei lor sorți.

Aici partidul le îndrumă zborul 
spre comunism, prin anii luminoși

Ei prin partid slăvesc conducătorul 
și îi rămîn de-a pururi credincioși.

Hans TOTH
IV

Ca soarele-n privire strălucești I 
ce caldă-i a luminii tale rază I 
Din tine creștem noi, din noi tu crești 
și-un cer al gloriei se-ntemeiazâ 

de-asupră-ne, prin care visu-n zbor 
într-o columbă albă se preface 
ca prevestirea unui viitor 
cu-nalte dimineți de-argint și pace.

Renaștem pentru tine, necurmat, 
ca firele de iarbă din cimpie 
ce-ascund sub ele-al vremii chip brăzdat, 
ca tu să dăinuiești in veșnicie.

Spre zorile ce mîine vor luci 
tu poartâ-ne pe falnica-ți aripă 
și-n noi te naște-n fiecare zi 
și împlinește-ne in fiecare clipă I

Draga MIRANICI

V
E pe-acest pămint un Om 
care crede-n primăvară 
și-ar dori ca orice pom 
să-nflorească-n orice țară.

E un Om cinstit și drept 
care-n vremi intunecate

a luat furtuni in piept 
pentru-a țării libertate.

L-a crescut in anii grei 
clasa noastră muncitoare.
El se-nchinâ numai ei 
și străbunelor ogoare.

E un Om ce de cu zori 
nalță-n lume, peste neamuri, 
un ram plin de albe flori 
Ca să aibă pacea flamuri.

Pretutindeni pe pămint 
în cuvintele-i ardente 
sună verbul păcii sfint 
și trezește continente.

El îndeamnă ca pe glob 
brațe-olaltă să se stringâ, 
ca și cel din urmă rob 
lanțul crincen să și-l fringâ. 

Tuturora, ca pe-un dar, 
piinea dulce-a omeniei 
o aduce pe-un ștergar 
inflorat al României.

Chiar și țărmii depărtați 
il salută cu frăție :
— Ceaușescu din Carpați I
— Pace și Prietenie I

Ștefan TCACIUC
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Partidul Comunist Român - vlăstar viguros 

al vechii rădăcini socialiste
Gheorghe Unc: Fotografia 

alăturată numără 87 de ani ; 
datează adică din 1894. Re
cunoaștem în ea pe partici- 
panții la cel de-al II-lea Congres 
al Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, partid 
a cărui constituire fusese statua
tă la marele forum national al 
organizațiilor socialiste din 
31 martie — 3 aprilie 1893.

Privim cu firească mîndrie 
această fotografie, pentru că ea 
este o mărturie a vechimii miș
cării noastre muncitorești, a tra
dițiilor îndelungate de luptă și 
organizare ale clasei muncitoare 
române. Căci partidul politic 
ce-și ținea în 1894 al II-lea con
gres național reprezenta el însusi 
încununarea unui proces de or
ganizare muncitorească care nu
măra deja, în acel moment, mai 
bine de o jumătate de veac. Era, 
neîndoielnic, reflectarea- nevoii 
de întrajutorare și unire pe care 
a resimțit-o de timpuriu mun
citorimea noastră, a înțelegerii 
forței pe care i-o dă acesteia 
coeziunea și organizarea rîndu- 
rilor sale. Organizare care avea 
să primească un puternic impuls 
prin răspîndirea și receptarea — 
la scurtă vreme după apariția 
lor — a ideilor socialiste.

Ceea ce atrage atenția este 
faptul că, după o perioadă de 
căutări, socialiștii români s-au 

«îndreptat cu hotărîre in totalita
tea lor spre marxism, înțeles ca 
singurul curent de idei ce pro
punea o cale realistă, științifică 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
de dreptate și egalitate socială 
ale celor mulți, a unei lumi noi, 
lipsite de exploatare. Revendi- 
cîndu-și constant drept călăuză 
socialismul științific, militanții 
clasei noastre muncitoare au 
fost preocupați statornic să des
cifreze și să interpreteze teore
tic realitatea românească, cu 
conștiința vie că aceasta are un 
specific inconfundabil. Fără în
doială, la izvorul acestei atitu

Congresul din mai 1921, un congres pentru istorie
Gheorghe Unc : Privind facsi

milul alăturat, gîndul nostru se 
întoarce cu mai bine de 60 de ani 
în urmă, în perioada intenselor 
pregătiri pentru istoricul congres 
al partidului socialist din mai 
1921. încă din vara și toamna 
lui 1920 fuseseră întocmite pro
iectele principalelor documente 
ale congresului și supuse dezba
terii publice. Așa cum reiese și 
din ordinea de zi a congresului, 
prezentată în facsimil, cele mai 
importante documente erau 
programul și statutele, rapoar
tele privind problemele agrară și 
națională etc.

Un lucru reține de la început 
atenția în aceste documente. 
Partidul revoluționar al proleta
riatului urma să poarte denu
mirea de Partidul Socialist-Co- 
munist. Faptul era prin el însuși 
deosebit de grăitor. Pe de o par
te pentru că venea să sublinieze 
că partidul comunist lua ființă 
nu prin scizionarea vechiului 
partid socialist, ci prin transfor
marea lui, aceasta însemnînd 
preluarea a tot ceea ce era va
loros și înaintat în tezaurul de 
idei și experiență al acestuia. 
Cum bine s-a observat, era va
labilă și în acest caz celebra 
formulare din programul P.S.D. 
din 1910 că partidul era vlăstar 
pornit din trunchiul puternic al 
mișcării muncitorești române, 
în același timp, denumirea de 
comunist ținea să evidențieze 
saltul petrecut în activitatea și 
doctrina partidului. Un salt de a 
cărui necesitate partidul deveni
se conștient în cursul marilor 
bătălii revoluționare din anii 
1918—1920, al amplelor dezba
teri ce le-au urmat. Salt expri
mat înainte de toate în faptul 
că — spre deosebire de trecut 
cînd problema cuceririi puterii 
politice era considerată ca un 
ideal îndepărtat și realizabil 
numai după ce se va înfăptui 
în țările dezvoltate — de data 
aceasta problema revoluției so
cialiste, a înlăturării orinduirii 
capitaliste era pusă în termeni 
de acțiune concretă, practică, 
lupta pentru făurirea Români
ei socialiste așezată efectiv la 
ordinea zilei.

Așa arăta o carte de delegat 
la congres (în fotografia din 
dreapta). Aparținea unuia din 
cei peste 90 de delegați pre-

Pe steagul de luptă al partidului, idealuri 
in numele cărora comuniștii au fost mereu 

în primele rinduri
Traian Udrea : O mare de oa

meni. Cu chipuri concentrate, 
hotărîte. Așa ni-i aduce înain
tea ochilor o fotografie de epo
că pe participanții la demon
strațiile de 1 Mai 1939. Și chiar 
așa erau, pentru că asupra țării 
planau grave primejdii, iar ei 
ei au fer'" deciși să-și afirme 
voința de a da riposta cuvenită 
agresiunii fasciste. Iar hotărîrea 
lor de luptă, starea lor de spirit 
antifascistă au fost exprimate 
cel mai bine in acea zi, la Bucu
rești, unde 20 000 de muncitori 
au luat parte la marile întru
niri de la „Tomis“, „Eintracht"

dini creatoare s-au aflat dragos
tea pentru țară, atașamentul lor 
față de marile idealuri ale po
porului, voința de a-1 vedea li
ber, stăpîn pe soarta sa, ceea ce 
le-a impus să se aplece asupra 
realităților naționale, să cerce
teze adevăratele nevoi ale mase
lor muncitoare, să cunoască fe
lul lor de a fi și a gîndi.

Florin Constantiniu : Și, cred 
eu. tocmai această analiză 
profundă a condițiilor concrete 
ale țării, acest permanent efort 
de interpretare teoretică a da
telor realității românești a con
stituit suportul convingerii lor că 
socialismul nu este o „plantă 
exotică** în țara noastră, cum 
susțineau adversarii de idei, ci 
un vlăstar viguros, cu mare 
viitor. Iar aceasta Ie-a dat tăria 
să reziste tuturor încercărilor, să 
biruie greutăți și presiuni, le-a 
insuflat o nestrămutată încre
dere în triumful cauzei în slujba 
căreia se înregimentaseră.

zenți în localul din strada 
Sf. Ionică, care, la 11 mai 
1921, au votat în unanimitate 
pentru transformarea partidului 
socialist în partid comunist. 
Partidul pășea, așadar, pe sce
na politică a țării ca unic partid 
al clasei noastre muncitoare, 
în același timp el pășea ca 
singurul partid politic din 
România centralizat la scară 
națională și singurul care avea 
organizații în toate regiunile 
țării.

Florin Constantiniu : își gă
seau aici ilustrare, cu deosebită 
forță, spiritul de solidaritate al 
muncitorimii române, puternica 
sa conștiință de clasă, coeziunea 
sa moral-politică. După cum mi 
se pare plin de semnificații pen
tru viitor faptul că partidul co
munist nu pășea pe eșichierul 
politic al României ca partid al 
unei anumite zone, reprezentînd 
interese și nevoi regionale (cum 
erau unele partide burgheze), 
ci ca un partid al întregii țări, 
al întregului popor.

Gheorghe Unc : Este un ade
văr susținut și de constatarea 
că în acel moment partidul co
munist era singura organizație 
politică ce înmănunchea în rîn- 
durile sale, alături de români, 
și oameni ai muncii aparținind 
naționalităților conlocuitoare : 
maghiari, germani, evrei etc. 
Prin însăși componența sa, 
partidul era deci mandatarul, 
purtătorul năzuințelor tuturor 
oamenilor muncii din România, 
fără deosebire de naționalitate.

Făurirea partidului comunist 
prin transformarea vechiului 
partid socialist i-a dat acestuia 
deopotrivă forța tradiției și a 
unui țel măreț. Altfel spus — 
trecut și viitor.

Ion Iacoș i într-adevăr, sub

șl „Aro" șl glasurile lor s-au 
unit într-un singur strigăt : „Jos 
fascismul !“, „Jos agresorul hi- 
tleristl", „Trăiască România li
beră și independentă !“. Strigăt 
care a dominat și coloanele de- 
monstrînd apoi pe străzile Ca
pitalei spre Mormintul eroului 
necunoscut.

Și dacă atunci adevăratele 
simțăminte ale poporului au 
fost date la iveală cu putere, 
dacă acestor manifestații le-a 
fost imprimat un caracter im
punător și dîrz, aceasta se da
torează înainte de toate Parti
dului Comunist Român. Muncii

Ion Iacoș : Șl, aș adăuga, le-a 
dat puterea să lucreze, neobo
sit! și energici, în folosul cau
zei socialiste. Conducînd lupte 
revendicative muncitorești ; ini
țiind crearea a noi și noi 
cluburi muncitorești și sin
dicate ; tipărind publicații, bro
șuri, cărți socialiste ; organizînd 
dezbateri, conferențiind ; partici- 
pînd la confruntările electorale 
și trimițînd în parlamentul țării 
deputați socialiști ; „lățind** pro
paganda socialistă la sate, acolo 
unde, drept urmare, numai în 
anii 1898—1899 aii luat ființă 
circa 300 de cluburi socialiste. 
Avînd în frunte partidul său po
litic, clasa muncitoare, deși cu 
o pondere mai redusă în an
samblul populației, s-a afirmat 
activ în viața politică a țării, 
încă de la sfîrșitul secolului tre
cut, și-a așezat adînc pecetea pa 
toate marile înfăptuiri ale epocii.

După cum pledoaria consec
ventă a partidului pentru îmbu

conducerea partidului comunist, 
clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii din țara noastră aveau 
să dea mari și viguroase bătă
lii împotriva exploatării și ine
galității sociale. încleștarea de 
la Lupeni și cu deosebire ma
rile bătălii de clasă din ianua- 
rie-februarie 1933 au rămas în 
istorie nu numai ca minunate 
pilde de eroism muncitoresc, cît 
mai‘ales ca un simbol al capa
cității partidului comunist de a 
organiza și conduce mari lupte 
revoluționare, de a găsi drumul 
cel mai scurt spre inima și con
știința maselor muncitoare, ex- 
primînd cu fidelitate și nepre
cupețind nici un sacrificiu pen
tru apărarea intereselor lor vi
tale.

Traian Udrea : Iubind fierbin
te poporul, Partidul Comunist 
Român s-a dovedit forța care 
a știut deopotrivă să stea demn 
în fruntea luptei împotriva ori
căror lezări ale independenței și 
integrității teritoriale ; partidul 
a fost forța cea mai consecven
tă a luptei împotriva fascismu
lui, dezvăluind de la început 
primejdia gravă pe care acesta 
o reprezenta pentru existența 
liberă a țării.

Impresionant ne apare, în 
perspectiva deceniilor, efortul 
statornic al partidului în vede

sale. Consecvenței eforturilor 
sale. Spiritului său de inițiati
vă. Capacității sale de mobili
zare.

A fost un mare examen tre
cut atunci cu succes de parti
dul comunist. Pentru că în lup
ta cu autoritățile ce doreau ca 
ziua da 1 Mai să fie un prilej 
de afirmare a adeziunii poporu- , 
lui la politica dictaturii regale, 
partidul nu avea de partea sa 
decît forța de atracție a ideilor 
sale, elanul și abnegația mili- 
tanților săi, convingerea lor că 
aceasta este calea dreaptă, ade
vărată de slujire a poporului și 

nătățirea stării materiale și cul
turale a celor mulți și asupriți, 
pentru înlăturarea exploatării, 
pentru ridicarea lumii satelor și 
pentru industrializarea țării ; 
gîndurile și acțiunile îndreptate 
spre democratizarea vieții social- 
politice, spre accesul maselor la 
drepturi politice largi ; atitudi
nea profund patriotică, pecetlui
tă și prin jertfe de singe, pen
tru apărarea independenței și 
realizarea unității naționale — 
stau prin vreme mărturie că 
partidul clasei muncitoare a 
propus țării cel mai înaintat pro
gram de propășire, că el s-a 
dovedit capabil să apere și să 
promoveze nu numai interesele 
proprii, de clasă, ci și aspira
țiile și dezideratele întregii na
țiuni.

Stau mărturie, deopotrivă, că 
in patrimoniul gindirii social- 
politice, al practicii revoluționa
re, vechea mișcare socialistă a 
Înscris idei, atitudini, fapte de 
inestimabilă valoare.

rea activizării și atragerii unor 
largi categorii de cetățeni la ac
țiune deschisă antifascistă, la 
coalizarea tuturor forțelor vii 
ale poporului pe platforma fron
tului popular. Și este mai pre
sus de orice îndoială că dacă în 
țara noastră mișcarea antifas
cistă s-a bucurat de o largă a- 
deziune de masă, aceasta se da
torează și energicei activități 
desfășurate în acest sens de 
partidul comunist. Activitate 
care, pe fundalul atrocităților 
comise de fascism în statele în 
care acaparase puterea, al me
todelor prin care încerca să pe
netreze spre cîrma țării, a avut 
un larg și răscolitor ecou, inte- 
grînd acțiunii antifasciste noi și 
noi categorii ale populației, de- 
terminind ieșirea din inerție și 
pasivitate a unor importante 
forțe sociale, a unor prestigioa
se personalități politice, cultu
rale, științifice. Stau mărturie 
acordurile de front popular an
tifascist încheiate din inițiativa 
P.C.R. în anii 1934—1935, ma
rile manifestații antifasciste din 
anii 1935—1937, succesele forțe
lor democratice în alegerile din 
anii 1936—1937, condamnarea 
fermă de către imensa majori
tate a opiniei publice românești 
a agresiunii statelor fasciste și 
revizioniste.

a țării. Și comuniștii au reușit. 
Acționînd alături de militanți 
socialiști, realizînd efectiv uni
tatea de acțiune muncitorească, 
ei au transformat acea zi intr-o 
fierbinte zi de luptă antifascis
tă și antirăzboinică.

Ion Iacoș : într-adevăr, suc
cesele politice, precum cel de 
la 1 Mai 1939, ale partidului co
munist își au sursa in munca 
plină de abnegație și dăruire a 
militanților săi. în luptele din 
acei ani, în confruntările cu a- 
paratul represiv s-au călit nu
meroși luptători revoluționari, 
cadre de nădejde ale partidului. 

între aceștia se numără și acel 
care este astăzi cirmaciul cute
zător și vizionar al destinelor 
națiunii noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Intrat de tî- 
năr în mișcarea revoluționară, 
a dovedit alese*calități — pasi
une, cutezanță, spirit organiza
toric, tărie de caracter. Aptitu
dini care au determinat condu
cerea partidului să-i încredințeze 
importante misiuni politice și 
organizatorice : reprezentant al 
tineretului muncitoresc în Comi
tetul Național Antifascist (1934), 
conducător al acțiunii de reor
ganizare și consolidare a mișcă
rii uteciste din județele Dîmbo
vița și Prahova (1935—1936) ș.a. 
Activitate care l-a făcut cunos
cut organelor de siguran
ță ca „un agitator și propagan
dist comunist periculos" și i-a 
adus numeroase arestări și con

Partidul comunist, inițiatorul și conducătorul 
revoluției de eliberare socială și națională

Florin Constantiniu: Imagi
nea acestei formațiuni patriotice 
de luptă în acțiune în zilele in
surecției din august 1944 chea
mă în minte miniaturile ce în
fățișează bătălia de la Po
sada. Asocierea poate să sur
prindă, la prima vedere, dar în 
fond, în pofida distanței de se
cole care le separă, cele două 
evenimente pun în lumină 
același mare efort popular în 
momente de răscruce din istoria 
românească. Atestînd că lupta 
Partidului Comunist Român, 
pentru realizarea celei mâi largi 
coaliții de forțe social-politice 
cunoscute în istoria noastră s-a 
înscris într-o tradiție multisecu
lară, în cadrul căreia, în clipe 
de gravitate extremă, s-a rea
lizat acea solidaritate a tuturor 
forțelor politice care a făcut 
posibilă apărarea sau redobîndi- 
rea independenței naționale.

Dar pînă la făurirea acelei 
larg cuprinzătoare coaliții prin 
care practic a fost izolată și, in 
cele din urmă, răsturnată dic

Traian Udrea : Conducînd la 
victorie insurecția din August, 
partidul comunist nu a conside- 

yat-o ca un punct final al luptei 
tale, ci ca un moment de început 
al unui proces care trebuia să 
ducă la profunde transformări 

‘politice și social-economice, co
respunzător cerințelor de dez
voltare ale țării, năzuințelor de 
progres ale maselor. Tocmai în 
această viziune, partidul a des
fășurat o vastă muncă politică 
și organizatorică de conștienti
zare și mobilizare a maselor 
populare la lupta revoluționară. 
In toamna și iama lui 1944 și în 
primele luni ale lui 1945, la 
chemarea comuniștilor și avîn- 
du-i în frunte pe comuniști, 
imense mulțimi muncitoare s-au 
revărsat și înstăpînit asupra 
străzilor și piețelor pretutindeni 
în țară, înfăptuind peste capul 
autorităților reforma agrară, în- 
lăturînd prefecții și primarii 
reacționari, impunînd noi orga
ne locale ale puterii de stat. Era 
o participare fără precedent a 
maselor la creația istorică con
știentă.

în cursul acestor mari bătălii 
sociale, noi și noi pîrghii ale 
puterii au fost smulse din mîi- 
nile claselor exploatatoare, ra
portul de forțe politice încli- 
nînd tot mai mult în favoarea 
forțelor democratice și progre
siste. Un moment crucial în 
această evoluție l-a constituit 
instaurarea la cîrma țării ia 
6 Martie 1945 a guvernului re- 
voluționar-democratic, condus 
de dr. Petru Groza.

Vasile Bozga : Aș Vrea să 
adaug că această luptă politică 
s-a împletit strîns cu bătălia 
refacerii economice. Războiul, 
jaful hitlerist, seceta ruina
seră economia românească. 
Partidul comunist are meritul 
de a fi înțeles uriașa însem
nătate a acestei bătălii, fap
tul că de cîștigarea ei depin
dea însăși soarta puterii popu
lare, De aceea, partidul a fost

Măreața operă a poporului, condus de partid, 
victoria definitivă a socialismului la orașe și sate

Vasile Bozga : într-adevăr, 
prin abolirea monarhiei și in
staurarea Republicii se deschi
dea o epocă de ample și struc
turale transformări economice și 
sociale ce aveau să culmineze 
cu o măreață cucerire : victoria 
deplină a socialismului la orașe 
și sate. Fără a urmări să refa
cem tabloul acestei perioade 

damnări. Dar nimic nu i-a pu
tut infringe voința de luptă. 
După ieșirea din Închisoare în 
1938, partidul i-a încredințat 
sarcina de a mobiliza tineretul 
muncitoresc la marea demon
strație antifascistă de 4a 1 Mai 
1939 — sarcină care, ca și multe 
altele ce vor urma, a fost cu 
strălucire îndeplinită, tinerii 
muncitori constituind o prezen
ță activă pe traseele marii ma
nifestații, ca și la serbările cîm- 
penești ce au urmat. Cei care 
l-au cunoscut atunci pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu își a- 
mintesc de energia sa inepuiza
bilă, de capacitatea organizato
rică și de discernămîntul politic 
ale tinărului revoluționar. Sînt 
trăsături pe care luptele viitoa
re aveau să le șlefuiască și să 
le îmbogățească cu caratele 
unor noi experiențe.

tatura antonesciană au fost ne
cesari din partea partidului co
munist ani mulți de eforturi și 
încercări. Căutînd să găsească o 
formulă organizatorică aptă să 
asigure ralierea acestui larg e- 
vantai de forțe, partidul a ela
borat o platformă în măsură 
să netezească calea colaboră
rii și cu acele partide și gru
pări cu care pînă atunci comu
niștii fuseseră într-un conflict 
politic deschis. Și trebuie subli
niat că realismul, suplețea, per
severența au fost principalele 
arme, cu care, în vara lui 1944, 
comuniștii au biruit toate ob
stacolele. făurind coaliția forțe
lor antifasciste.

Meritele partidului ne apar cu 
atît mai însemnate cu cît în 
pregătirea insurecției el a avut 
de înfruntat cei mai înverșu
nați și mai bine pregătiți ad
versari din întreaga lui istorie : 
pe de o parte, dictatura anto
nesciană, care a acționat într-a
devăr nemilos împotriva comu
niștilor, iar pe de altă parte 

Puterea politică in miinile poporului

sufletul bătăliei pentru refa
cerea economică a țării. La che
marea sa, clasa muncitoare a 
desfășurat o susținută activitate 
productivă, reclădind uzinele, 
reparînd utilajele și instalațiile, 
refăcînd căile ferate. Anii aceia 
de mari privațiuni și lipsuri au 
dat măsura capacității de mo
bilizare a clasei noastre munci
toare, a imenselor sale resurse 
de energie și creație, a atașa
mentului său fierbinte față de 
cauza înălțării patriei. Și, deo
potrivă, au arătat că numai 
prin eforturi proprii, numai ac- 
ționîndu-se în unitate se pot 
învinge dificultăți oricît de mari.

Uriașele eforturi muncitorești, 

complexe și tumultuoase, vom 
puncta două momente deosebit 
de importante care au înrîurit 
profund viața poporului nostru : 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție și încheierea 
cooperativizării agriculturii.

Cohtemporan acestor eveni
mente, pot spune că ceea ce m-a 
impresionat în mod deosebit în

prezența pe teritoriul românesc 
a unităților Wehrmachtului, a 
serviciilor de informații germa
ne, a altor organizații naziste. 
Nu trebuie uitat că înseși par
tidele și grupările burgheze exis
tente atunci, prin anticomunis
mul lor, prin încercările lor de 
a salva regimul burghez, au ri
dicat alte greutăți în calea co
laborării. Prin urmare, izbinda 
Partidului Comunist Român în 
unirea sub același steag, pe a-' 
ceeași platformă politică a unor 
forțe politice largi a fost dova
da că partidul nostru are capa
citatea politică de a realiza 
obiectivele propuse, că poate să 
se măsoare în calitate de con
ducător al întregului popor și 
să iasă victorios din confrun
tarea cu uriașe dificultăți și 
primejdii.

Traian Udrea : Este și temeiul 
uriașului prestigiu pe care l-a 

politica economică a guvernului, 
îmbinînd sarcinile redresării 
imediate cu cele de perspectivă, 
au dat roadele așteptate : în 
august 1947 s-a pus capăt in
flației și haosului monetar, în 
același an principalele ramuri 
industriale au atins niveluri de 
producție apropiate de cele 
antebelice.

Traian Udrea : Cîștigarea bă
tăliei economice, consolidarea 
puterii revoluționar-democratice 
prin victoria în alegeri a Blo
cului partidelor democratice 
(noiembrie 1946), măsurile cu 
caracter anticapitalist adoptate 
în 1947 au adus la ordinea zilei 
cucerirea deplină a puterii poli

înfăptuirea naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție 
a fost desfășurarea sa rapidă, 
într-un termen extrem de scurt 
și fără pierderi. Marii proprie
tari au fost luați total prin 
surprindere. Mai tîrziii, cînd 
aveam să studiez epoca, am 
aflat cu cîtă minuțiozitate a 
pregătit partidul acest act fun

dobîndit partidul în masele cel» 
mai largi ale poporului în 
zilele insurecției. Prestigiu des
pre care ne vorbește expresiv 
și imaginea de mai jos, ce sur
prinde participanți la o mani
festație din august 1944 pur- 
tînd pancarte cu inscripția 
„Trăiască Partidul Comunist".

Florin Constantiniu : Insurec
ția din august 1944, prin conse
cințele sale strategice si politice/ 
a avut un rol deosebit de im
portant în desfășurarea celui 
de-al II-lea război mondial, 
grăbind victoria asupra Reich- 
ului nazist. Se poate spune, 
așadar, că prin organizarea in
surecției, clasa muncitoare din 
România și partidul său comu
nist au îndeplinit, deopotrivă, O 
sarcină patriotică și națională de 
salvare a țării și în același timp 
o sarcină de pondere internațio
nală.

tice de către clasa muncitoare 
și aliații săi. Este ceea ce s-a 
înfăptuit la 30 decembrie 1947, 
prin abolirea monarhiei și pro
clamarea Republicii. Iar horele 
de bucurie care s-au întins in 
piețele orașelor, amplele ma
nifestații populare, precum aceea 
surprinsă în fotografia de mai 
sus, au dat expresie faptului că 
această schimbare împlinea o 
năzuință generală și, deopotri
vă, speranța că în noul ev al 
patriei se vor realiza aspira
țiile cele mai scumpe ale oame
nilor muncii : dreptatea și ega
litatea socială, domnirea po
porului prin popor și pentru 
popor.

damental : inventariind între
prinderile economice, stabilind 
răspunderi precise, prevenind o 
operațiune care putea deveni 
foarte periculoasă : evaziunea 
capitalului. Dar oricît de atent 
ar fi fost pregătită, naționali
zarea nu ar fi decurs așa de
(Continuare în pag. a III-aJ
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rapid și de eficient dacă nu 
s-ar fi bucurat de sprijinul sus
ținut al celor mulți.

Fapt perfect explicabil, întru- 
cit naționalizarea principalelor 
mijloace de producție a dus la 
desființarea pentru totdeauna, 
în largi stere de activitate, a 
exploatării omului de către om, 
împlinind astfel visul de veacuri 
al maselor muncitoare. în plan 
economic vorbind, naționalizarea 
a determinat constituirea unui 
puternic sector socialist, care 
permitea concentrarea in mii- 
nile statului a surselor de avu
ție publică, a surselor de acu
mulare și orientarea lor spre 
direcțiile prioritare ale construc
ției socialiste. Sectorul socialist 
căpăta un rol preponderent și 
devenea pirghia principală a 
transformărilor economice ulte
rioare. S-au creat condiții pen
tru dezvoltarea planificată a e- 
conomiei naționale, pentru diri
jarea conștientă a eforturilor 
materiale și umane în concor
danță cu cerințele și obiectivele 
majore ale construcției socia
liste. Primul plan cincinal, 
1951—1955, a concretizat pentru 
întîia oară, într-o concepție 
unitară, obiectivele fundamen
tale ale politicii partidului de 
dezvoltare economico-socială a 
țării și îmbunătățire a nivelului 
de trai. Iată de ce se poate 
spune că naționalizarea princi
palelor mijloace de producție 
poate fi comparată,. în multe 
privințe, cu așezarea temeliei 
unei case : marile noastre rea
lizări — atît în domeniul econo
mic propriu-zis, cit și în cel 
social — se cer asociate de acest 
act de majoră însemnătate.

Firește, o operă de prefacere 
profundă nu putea să vizeze 
numai industria. Pentru făurirea 
economiei socialiste unitare și 
generalizarea relațiilor de pro
ducție socialiste decisivă și de 
importanță vitală era atragerea 
pe făgașul socialismului a micii 
producții țărănești. Plecînd și 
de la anumite tradiții coopera
tiste proprii, partidul a proiec
tat un sistem de transformări 
care să ducă la realizarea în 
trepte a cooperativizării agri
culturii. Durata de 13 ani a 
procesului arată că, în concor
danță cu unul din principiile 
inițiale, partidul a desfășurat o 
îndelungată muncă de lămurire, 
pentru a determina adeziunea 
conștientă a țărănimii la noua 
formă de organizare a agricul
turii, menită Să descătușeze 
energiile țărănești, să le cana
lizeze spre făurirea noului des
tin, socialist. Cu adeziunea ma
selor largi țărănești a fost în
făptuit acest vast proces trans
formator.

Ion Blaga : Subliniez im-

consum ale populației. Agricul- 
tufa a sprijinit efortul de in
dustrializare al poporului, atît 
prin resursele de dezvoltare, cît 
și prin brațele de muncă elibe
rate și puse la dispoziția indus
triei și a celorlalte ramuri eco
nomice. ca urmare a mecaniză
rii producției agricole. Dacă noi 
am cunoscut ritmuri atît de 
înalte de industrializare, aceasta 
se datorește și aportului mul
tilateral pe care l-a înscris 
agricultura in procesul de trans
formare rapidă a structurilor 
economice.

Vasile Bozga : Aș vrea să 
întregesc cele spuse de profeso
rul Blaga, cu următoarea preci
zare : nu este vorba, așa cum 
s-au petrecut lucrurile in anii 
dezvoltării capitaliste a Româ
niei, de o exploatare a resurse
lor agricole de către industrie 
sau de sacrificarea intereselor 
dezvoltării agriculturii, ci despre 
o firească și necesară transfe
rare de resurse în efortul so
cietății românești de a-și moder
niza rapid și profund structurile, 
în fond, țărănimea se numără 
printre principalii beneficiari ai 
sporurilor d& tehnicitate pe care 
le aduce cu ea marea industrie : 
de la aplicarea științei și agro
tehnicii avansate în producție și 
perfecționarea mașinilor și utila
jelor agricole, pînă la transfor
marea urbanistică a localităților 
rurale.

Este adevărat că această pe
rioadă a cunoscut și o serie de 
lipsuri, neajunsuri și greșeli în 
rezolvarea unor probleme. Esen
țial însă este faptul că partidul 
a avut puterea de a depăși toate 
acestea, asigurînd dezvoltarea 
susținută pe făgașul construcției 
socialiste.

Victor Duculescu : Tri
umful sectorului socialist, gene
ralizarea relațiilor socialiste au 
reprezentat condiția de bază 
pentru ca dreptul la muncă — 
dreptul fundamental al oame
nilor — să poată fi asigurat in 
țara noastră. Lucrul acesta me
rită cu atît mai mult subliniat in 
condițiile de astăzi, cînd se dis
cută atît de mult pe plan mon
dial în legătură cu drepturile 
omului. Mi se pare că experien
ța țării noastre demonstrează cît 
se poate de pregnant că acest 
drept își are originea în trans
formările de ordin economic și 
social care se produc într-o 
anumită țară. Există o corelație 
politică adîncă : transformările 
amintite au deschis de fapt și 
au făcut posibilă făurirea unei 
vieți noi pentru poporul nostru.

I. Blaga : Anul 1965 încheie 
o etapă în edificarea societății 
socialiste în România. Aș dori 
să punctez cîteva date care ilus
trează rezultatele eforturilor fă
cute în toată această perioadă, 
în anul 1965, venitul național de 
circa 400 dolari (la cursul din

CU FA ȚA SPRE VIITOR, CONSTRUIM VIITORUL COMUNIST
Congresul al IX-lea— 

evenimentul politic cure a deschis 
țării perioada cea mai rodnică

din istoria sa

portanța deosebită a cooperativi
zării agriculturii în țara noastră 
care, inițial, în teoria economică 
socialistă, a fost justificată mai 
ales prin faptul că socialismul 
nu se poate construi pe două 
baze : proprietatea de stat în 
industrie și particulară in agri
cultură. Teză adevărată, dar care 
nu exprimă temeiurile adinei 
ale transformării socialiste a 
agriculturii. Cooperativizarea re
prezenta, în concepția partidului 
nostru, modalitatea esențială de 
•porire a producției agricole. Și,

anul 1972) față de numai 100 în 
1950 marca depășirea stadiului 
de țară slab dezvoltată. Produc
ția industrială era de peste 6 
ori mai mare comparativ cu 
1950, iar cea agricolă aproape 
de două ori mai mare ; in in
dustrie și construcții era ocu
pată mai mult de un sfert din 
populația activă a țării ; se 
dezvoltaseră puternic citeva ra
muri de bază ale industriei, care 
urmau să asigure progresul nos
tru ; nivelul de trai sporise con
siderabil față de anii de început

Intr-adevăr, după cooperativizare 
producția agricolă a.început să 
crească. Aceasta a sporit con
siderabil posibilitățile agricul
turii de a susține dezvoltarea 
industriei și a celorlalte ramuri 
și, totodată, a constituit un fac
tor deosebit de important in 
echilibrarea economiei națio
nale, în satisfacerea nevoilor de

ai construcției socialiste. Ca ur
mare a politicii partidului de 
dezvoltare a învățămintului și 
culturii, se lichidase analfabe
tismul, se formaseră numeroase 
cadre, necesare tuturor sectoa
relor de activitate, dispuneam 
de un sistem de modalități de 
influențare și educare socialistă 
a maselor.

Petru Pînzaru : Triumful
deplin al socialismului, făurirea 
economiei socialiste unitare con
stituiau doar o bază de pornire 
pentru noi victorii. Ceea ce se 
cerea acum era consolidarea 
acestor cuceriri, valorificarea 
amplelor disponibilități de pro
gres pe care le prezentau noile 
relații sociale, într-un cuvînt 
edificarea noii societăți pe te
melia ei firească. . Largi ori
zonturi în toate aceste direcții a 
deschis Congresul al IX-lea al 
partidului. (Un moment de la 
acest istoric congres este surprins 
și in ilustrația de sus). Pe 
bună dreptate s-a apreciat că 
acest congres va rămine înscris 
cu litere de aur în istoria parti
dului și a țării. înainte de a 
puncta, chiar și în mod sumar, 
citeva din contribuțiile profund 
novatoare pe care le-a înscris 
Congresul al IX-lea în toate do
meniile de activitate, aș dori să 
relev meritele imense care revin 
in această privință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cînd de
numim perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea „epoca 
Ceaușescu" nu folosim o simplă 
figură de stil, ci exprimăm o 
realitate vie, aceea că tot ceea 
Ce s-a înfăptuit in acești ani 
poartă amprenta gîndirii și acțiu
nii revoluționare a secretarului 
general al partidului, a spiritului 
profund înnoitor pe care l-a in
trodus și promovat in viața și 
activitatea partidului, a întregii 
noastre societăți.

Odată cu Congresul al IX-lea 
s-a subliniat și recunoscut carac
terul procesual al construcției 
socialiste, faptul că edificarea 
noii societăți este o operă gran
dioasă care se cere eșalonată in 
timp, care presupune perfecțio
narea permanentă a formelor și 
mijloacelor de conducere, a 
relațiilor socialiste, adecvarea lor 
la exigențele fiecărei etape.

Documentele acestui Congres 
au promovat o viziune sistemi- 
că despre societate, subliniind 
cu pregnanță ideea că procesul 
revoluționar trebuie să urmă
rească edificarea noii societăți 
in toate laturile și componente
le sale, că neglijarea unor la
turi in favoarea altora, oricît de 
importante ar fi ele,, dăunează 
construcției socialiste. în con
formitate cu această concepție, 
in perioada următoare a fost a- 
doptat un ansamblu de măsuri 
privind dezvoltarea forțelor de 
producție, perfecționarea rela
țiilor sociale, așezarea lor pe 
principiile eticii și echității so
cialiste, adîncirea permanentă 
a democrației socialiste, inten
sificarea activității politico-edu
cative de formare a omului nou.

însemnele spiritului creator 
le putem identifica și în însuși 
modul cum este concepută in 
documentele congresului și cum 
s-a realizat ulterior in viață în
tărirea rolului conducător al 
partidului, prin integrarea sa 
profundă in societate, prin e- 
xercitarea acestui rol din inte
riorul colectivelor. Cu adevărat 
in acești ani partidul s-a afir
mat ca centrul vital al intregii 
națiuni, de la care emană gin- 
direa cutezătoare, menită să a- 
sigure transformarea revoluțio
nară a societății românești, să 
însuflețească toate energiile, să 
pună în valoare geniul construc
tiv al poporului român.

Vasile Bozga : Un aspect care 
s-ar cuveni reliefat privește 
faptul că Congresul al IX-lea, 
raportul prezentat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu au efec
tuat o analiză științifică a dru
mului parcurs, au elaborat ori
entări strategice pornind de la 
propria experiență, de la învă
țămintele mișcării muncitorești 
internaționale, de la implicații
le profunde ale revoluției teh- 
nlco-științifice contemporane. 
In documentele de partid ulte
rioare vom găsi mereu această 
triplă perspectivă, care a per
mis afirmarea la cote superioa
re a spiritului creator.

I. Blaga : Această abordare 
creatoare este deosebit de preg
nantă în plan economic. Cu 
contribuția directă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, s-a ela
borat o strategie de lungă per
spectivă privind continuarea 
procesului de industrializare la 
nivelul de exigență pe care-1 
impunea etapa respectivă. De
finirea clară și modernă a aces
tei strategii a contribuit intr-un 
mod esențial ca anii care au ar-, 
mat congresului să se înscrie 
drept cei mai fructuoși din in
treaga istorie a construcției so
cialiste. După Congresul al IX- 
lea. rata acumulării este ridi
cată pinâ la acel nivel care să 
asigure creșterea economică și, 
mai departe, satisfacerea nevoi
lor materiale și spirituale ale 
poporului nostru intr-un ritm 
cît mai rapid, înfăptuirea unor 
obiective foarte importante in
tr-un termen cît mai scurt. Toc
mai în acest fel producția in
dustrială a sporit în ultimii 15 
ani de peste 5 ori, într-un ritm 
mediu anual de peste 11 la sută, 
ajungînd să dețină in prezent o

pondere de circa 60 la sută 
din venitul național.
tantă este nu numai crește
rea în ritm înalt a producției 
industriale, ci mai ales modifi
cările de structură ale industriei, 
crearea unor subramuri noi, ge
neratoare de progres tehnic șl 
care valorifică într-un grad 
înalt resursele de materii prime 
ale țării. Agricultura a cunoscut 
și ea în această etapă realizări 
importante pe planul moderni
zării bâzei materiale a creșterii 
producției și a randamentelor la 
hectar.

O dezvoltare cu totul aparte 
a consemnat cercetarea știin
țifică. Să amintim doar că în
tre 1971—1978, ‘ "
sfera 
dublat, ceea ce 
mult. Concomitent, s-a dezvol
tat și modernizat învățămintul 
prin legarea lui de nevoile eco
nomiei naționale, prin afirma
rea sa ca principal factor 
cultură.

O realizare de prestigiu 
care partidul și poporul 
dreptul să se mindrească

Impor-

personalul din 
cercetării științifice s-a 

spune foarte

de

cu 
au 

este 
repartizarea armonioasă pe în
treg teritoriul țării a forțelor și 
ramurilor de producție. Puțin se 
făcuse in acest domeniu pînă la 
Congresul al IX-lea. După acest 
congres, partidul nostru, cu con
tribuția hotărîtoare a secretaru
lui sau general, a definit o 
concepție unitară și de perspec
tivă In această direcție, concep
ție cu profunde resorturi uma
niste și democratice care are in 
vedere asigurarea pentru fiecare 
cetățean a unui loc de muncă 
corespunzător cu pregătirea, 
posibilitățile și aspirațiile sale. 
Un moment foarte important in 
domeniul repartizării teritoriale 
a forțelor de producție il repreX 
zintă organizarea teritorial-ad- 
ministrativă a țării, urmată de 
elaborarea programului de sis
tematizare a teritoriului care au 
dat un puternic avînt vieții 
economico-sociale din toate zo
nele țării.

Democrația socialistă, exercitată

de popor pentru popor, 

măreață cucerire a acestor ani
Ladislau Lorincz t Pentru că 

s-a vorbit aici despre concep
țiile profund înnoitoare in lu
mina cărora s-a continuat după 
Congresul al IX-lea procesul 
edificării noii societăți, aș dori 
să subliniez două aspecte de 
cardinală importanță, fără de 
căre nu numai că tabloul reali
zărilor ar fi incomplet, dar 
această perioadă nu ar putea fi 
ea însăși. Este vorba, în primul 
rînd, de crearea și perfecțio
narea continuă a unui cuprinză
tor și complex sistem unitar de 
conducere a țării de către po
por, format din organisme larg 
reprezentative la 
nai, cît și In unitățile 
mico-sociale 
teritoriale, despre o democrație 
politică, economică și socială de 
tip nou, care asigură partici
parea directă, permanentă și 
sistematică a clasei muncitoare, 
a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, la 
conducerea statului, a unităților 
economice, a instituțiilor știin
țifice, cultural-educative, a lo
calităților țării și a întregii so
cietăți.

Configurația și modul de func
ționare a acestui sistem reflectă 
orientarea partidului nostru vi- 
zind o reprezentare și o iustă 
corelare a intereselor general- 
sociale cu cele specifice diferi
telor categorii sociale. Ele atestă,

nivel națio- 
econo- 

și administrativ-

totodată, preocuparea consecven
tă le a asigura mijloace orga
nizate ie 
ia diferite 
domenii, 
adecvate, 
damentale 
fesionale, regionale etc., partici
parea efectivă a maselor la 
fundamentarea și realizarea po
liticii partidului și statului.

în acest sistem profund de
mocratic se integrează tot mai 
adine și cetățenii naționalități
lor conlocuitoare, găsind cadrul 
tot mal adecvat de exprimare și 
de rezolvare a problemelor lor 
specifice. Putem spune că parti-

exprimare și îmbinare, 
niveluri și in diferite 
in forme cît mai 
a intereselor fun- 
comune cu cele pro-

cip'area egală a tuturor cetățe
nilor la conducerea societății, 
fără deosebire de naționalitate, 
posibilitatea creată 
noastră de folosire a 
terne în învățămînt, 
tatea cillturală etc. 
printre realizările de 
tigiu ale acestor ani. în ultimă 
instanță, aceste condiții minu
nate de dezvoltare au determi
nat întărirea și sudarea indes
tructibilă a frăției și unității in 
jurul partidului, al secretarului 
său general, potențează munca și 
lupta comună pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.

Victor Duculescu : Este locul 
să amintim că în perioada ulti
milor 16 ani s-a conturat o 
nouă concepție, unitară și cu
prinzătoare privind condiția 
omului societății noastre, locul 
său în viața cetății. Identi
ficăm în ansamblul de măsuri

in țara 
limbii ma
in activi- 

se numără 
nobil pres-

tui obiectiv de bază stabilit de 
Congresul al XII-lea în domeniul 
economic — anume înfăptuirea 
unei profunde revoluții in agri
cultură. La Congresul al II-lea 
al țărănimii, secretarul general 
al partidului a reluat și îmbogă
țit acest concept, care presupune, 
în esență, dezvoltarea considera
bilă a bazei tehnico-măteriale 
prin încorporarea celor mai noi 

mai de preț, creatorul și bene- cuceriri ale științei și tehnicii, 
ficiaru! tuturor realizărilor. . ..

în spiritul acestei conbepțll, 
o vastă activitate educativă ur
mărește formarea omului nou 
— un om nou care se gîndește 
pe sine ca om al colectivității, 
avînd conștiința clară a dreptu
rilor, dar și a îndatoririlor, in- 
țelegînd pe deplin că depinde 
de el in primu) rînd, de activi
tatea sa creatoare ca orînduirea 
socialistă să-și valorifice nelimi
tatele resurse de progres, ca 
orinduire a omului pentru om.

adoptate privind perfecționarea 
vieții sociale preocuparea cen
trală de nobil umanism a parti
dului, a secretaruluj său gene
ral pentru a crea un cadru 
optim de afirmare socială' a 
personalității umane. în cel mai 
autentic spirit al concepției cla
sei muncitoare despre societate, 
omul este situat în centrul 
atenției, considerat bogăția cea

Struts uniți in jurul partidului, 
al celui mai iubit fiu al țării,
tovarășul Nicolae Ceausescu

Pînzaru : Congresul al 
marchează o nouă 

economi- 
și tehnicii

Petru 
XII-lea 
treaptă in evoluția 
ei, științei și tehnicii in 
țara noastră — este etapa afir
mării unei calități noi, superioa
re, în toate domeniile de activi
tate. El a făcut o apreciere mul
tilaterală a prefacerilor din eco
nomie, din organizarea statală, 
din sistemul politic în general și 
a deschis o largă perspectivă 
pînă către anul 2000. Aș afirma 
că teza esențială conținută in 
documentele congresului, ca și in 
documentele de partid din ulti
mii ani, este ideea continuității 
procesului de dezvoltare, care 
pune în lumină acea permanentă 
stare de veghe, de neodihnă a 
spiritului creator, a spiritului 
revoluționar, proprii partidului 
nostru. Din toate cuvîntările 
secretarului- general al partidu
lui transpare limpede că nu tre
buie în nici un caz să ne decla
răm mulțumiți cu ceea ce am 
făcut, că mai avem multe de 
realizat pentru a asigura dezvol
tarea în continuare a țării, co
respunzător exigențelor etapei 
actuale. Programele-directivă a- 
doptate de Congres ilustrează 
tocmai preocuparea de a sesiza 
fenomenele noi, factorii decisivi 
ai dezvoltării. Bucuria cu care 
oamenii muncii au înconjurat pe 
conducătorii partidului și statu
lui in cadrul mitingului ce a 
urmat congresului — manifesta
re surprinsă și în imaginea de 
mai sus — exprimă sentimente
le de vie recunoștință ale între
gului nostru popor față de mo
dul in care partidul conduce 
destinele țării, iși exercită rolul 
de forță politică conducătoare a 
societății noastre.

>
Blaga : Unul din obiec- 

fundamentale stabi- 
Congresul al XII-lea și 

fă-

Ion 
tivele 
lite de 
care sintetizează eforturile 
cute în direcția dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării privește 
trecerea României, Ia sfîrșitul 
actualului cincinal, in rindul ță
rilor cu dezvoltare medie. Pe de 
altă parte, nu putem scăpa din 
vedere că dezvoltarea noastră 
are loc în condiții specifice : 
anume faptul că cele mai impor
tante și mai eficiente resurse 
naturale ale țării nu sînt inepui
zabile, că binecunoscuta criză a 
petrolului, a materiilor prime se 
prelungește, că criza economică 
izbucnită în lumea capitalistă în 
anii 1974—1975 s-a cronîcizat.
Epicentrul acestei crize îl for
mează capitalismul dezvoltat. 
Dar de efectele ei nu poate fi 
nimeni ferit. Prin urmare, dez
voltarea noastră economică se 
va baza pe afirmarea factorilor 
intensivi și calitativi, 
lorificarea superioară 
surselor naturale și 
de muncă, creșterea

pe va- 
a 

a forței 
produc

tivității muncii, introducerea ra
pidă a tehnicii noi. în același 
timp, industria va cunoaște un 
proces de restructurare în sensul 
că se reduce ca importanță pon
derea ramurilor mari consuma
toare de energie Șl de materii 
prime și se dezvoltă mai rapid 
producția ramurilor înalt pro
ductive, a ramurilor moderne. 
Stabilirea, între obiectivele 
prioritare ale actualului cincinal, 
a obținerii independenței ener
getice a țării, a dezvoltării ba
zei proprii de materii prime are 
în vedere tocmai aceste rațiuni.

Vasile Bozga : Aș vrea să 
stărui in continuare, asupra al-

rc-

astfel îneîț producția agricolă să 
sporească pe măsura cerințelor 
etapei actuale.

Aș dori să mai adaug că agri
cultura reprezintă în prezent în 
țara noastră, mai mult dfecît- 
altădată, unul din cei mai im
portanți furnizori de materii pri
me pentru economie și, în ace
lași timp, unul din factorii fun
damentali care asigură transpu
nerea în 
directivă 
de trai.

Victor
despre semnificațiile 
ale Congresului al XII-lea 
partidului, despre 
adus nou în viața partidului și a 
țării întreaga perioadă inaugura
tă de Congresul al IX-lea se 
cuvine să subliniem și orientă
rile clarvăzătoare în 
politicii externe.
toții un sentiment de legitimă 
mindrie pentru faptul că Româ
nia socialistă este apreciată șl 
prețuită în întreaga lume, că are 
prieteni și admiratori mai mulți 
ca oricind. Este o realitate 
profundă ce-și are originea în 
consecvența politicii externe ro
mânești, în atașamentul ei față 
de asemenea idealuri scumpe ale 
lumii contemporane, cum ar fl 
asigurarea păcii; atenuarea 
inegalităților, crearea condițiilor 
pentru afirmarea geniului crea
tor al popoarelor. Preocupat în
deaproape de destinul națiunii 
sale, ca și de progresul civiliza
ției universale, partidul nostru a 
înscris o contribuție de seamă la 
descifrarea fenomenelor majore 
ale vieții contemporane, a pro
ceselor și tendințelor majore ce 
se afirmă pe plan mondial, la 
fundamentarea unor principii 
larg acceptate privind relațiile 
noi între state, unitatea țărilor 
socialiste, a partidelor comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțe-

- lor democratice, progresiste, sta
tornicirea unei noi ordini politice 
și economice mondiale, înfăp
tuirea dezarmării, întărirea 
securității în Europa șl în lume, 
soluționarea pe cale politică a 
litigiilor și diferendelor dintre 
state ș.a.

Atît în domeniul activității 
teoretice, cît și practice, de lăr
gire și amplificare a relațiilor 
internaționale ale României, de 
promovare a principiilor noi în
tre state, un rol determinant îi 
revine secretarului general al 
partidului, militant ferm și 
neobosit pentru dreptul la viată 
liberă și independentă a tuturor 
națiunilor, a cărui activitate fer
tilă pe plan internațional l-a 
impus în conștiința popoarelor 
ca o personalitate proeminentă 
a vieții politice mondiale.

viață a Programului- 
de creștere a nivelului

Duculescu t Vorbind 
profunde 

al 
ceea ce a

domeniul
încercăm cu

De pe noua treaptă de progres ți civilizație pe care se află 
astăzi țara, rememorind acum, Ia aniversarea a 60 de ani de la 
crearea P.C.R., citeva din momentele acestui drum luminos, putem 
spune cu certitudinea pe care singure faptele o pot oferi că a 
fost un drum eroic de luptă și victorii, o istorie plină de strălucire. 
O istorie glorioasă desfășurată la flacăra vie a unității de 
simțire, de gînd ți acțiune dintre partid ți popor.

Dacă perioada care a trecut de la Congresul al IX-iea a fost 
cea mai bogată in împliniri din intreaga istorie a patriei, aceasta 
se datorește tocmai faptului că unitatea dintre partid și popor 
s-a afirmat mai puternic decit oricind, că partidul s-a identificat 
pe deplin cu năzuințele ți aspirațiile maselor populare, că in 
fruntea partidului se află un comunist clarvăzător, un revoluționar 
cu strălucite virtuți, un înflăcărat patriot, un militant comunist al 
cărui nume ți a cărui operă sint cinstite cu profundă admirație de

poporul nostru ți de popoarele lumii, un mare om politic al țării, 
pe care țara il urmează cu nețărmuritul devotament al 
conștiințelor ei.

La gloriosul jubileu se cuvine deci să omagiem cu sentimente 
de profundă recunoștință activitatea partidului, a strălucitului său 
conducător, care, in ultimii 16 ani, a avut rolul decisiv în elabora
rea programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, in făurirea 
unei Românii libere, independente, mereu mai prospere, 
rostim intr-un singur glas și într-o unică voință : La mulți
partid, inima de aur a țării, la mulți ani, cirmaci înțelept I Să 
facem totul ca unitatea in jurul partidului, al secretarului 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se intărească perma
nent, spre gloria României socialiste, spre binele și fericirea 
poporului român.

Să 
ani

său

Pagini realizate de Silviu ACHIM și Paul DOBRESCU
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AMPLE Manifestări OMAGIALE
Sesiune de comunicări științifice Expoziție jubiliară

„Concepția P. C. R. cu privire la formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste

a tinerei
"La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-au des
fășurat, miercuri, 6 mai, lucrările se
siunii de comunicări științifice „Con
cepția P.C.R. cu privire la formarea 
și dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tinerei generații", organizată de Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Au participat cadre de partid și 
de stat, personalități ale vieții cul
turale, cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R., 
cercetători științifici, tineri munci
tori, elevi, studenți, intelectuali.

în comunicările prezentate șl în 
cadrul dezbaterilor a fost reliefat ro
lul P.C.R. în creșterea, educarea și 
formarea tinerei generații în spirit 
comunist, patriotic și revoluționar, in 
perfecționarea continuă a activității 
organizațiilor de tineret din patria 
noastră.

S-a evidențiat faptul că preo
cuparea statornică a partidului co
munist pentru formarea tinerei ge
nerații a dobîndit, îndeosebi în pe
rioada istorică inaugurată de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., din ini
țiativa și sub directa îndrumare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o vi
ziune nouă privind rolul și locul ti
neretului în viața societății noastre 
socialiste.

Participanții Ia sesiune au adre
sat o telegramă TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care se spune, 
printre altele : Aniversînd 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
RomJn, tineretul patriei aduce un 
fierbinte omagiu eroicelor bătălii 
sociale și de clasă, organizate și con
duse de partid, pentru triumful idei
lor de libertate națională și socială, 
pentru victoria socialismului în 
România, pentru făurirea pe pămin- 
tul patriei a unei noi orinduiri, orîn- 
duirea muncii libere, creatoare, a 
dreptății, egalității și progresului.

Pentru Uniunea Tineretului Comu
nist, pentru fiecare tînăr al patriei 
constituie cea mai înaltă mîndrie 
faptul că în focul acestor bătălii v-ați 
afirmat dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai bun dintre cei mai buni 
tineri revoluționari, a cărui viață și 
activitate, consacrată de la cea mai 
fragedă vîrstă slujirii, fără preget, a 
cauzei clasei muncitoare, a întregului 
popor, reprezintă pentru întregul ti
neret exemplul suprem, idealul cel 
mai minunat de gindire și acțiune

generații"
revoluționară, întruchiparea celor 
mal alese virtuți ale comunistului de 
omenie. Anii revoluției și construc
ției socialiste — in mod cu totul 
deosebit perioada istorică inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidului
— au deschis tineretului perspective 
noi, minunate, pe măsura entuzias
mului, priceperii și pasiunii sale 
creatoare. Din inițiativa și sub direc
ta dumneavoastră îndrumare benefi
ciem azi de o concepție profund 
științifică, consecvent revoluționară 
despre rolul și locul tinerei generații
— puternică forță socială, viitorul în
suși al națiunii noastre socialiste — pe 
baza căreia crește continuu partici
parea tineretului la întreaga viață 
economică, politică și socială a pa
triei, la creația materială și spiri
tuală a întregului popor. Dind glas 
sentimentelor de profundă dragoste 
și recunoștință ale tuturor tinerilor
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — vă rugăm să 
primiți cele mai alese mulțumiri 
pentru condițiile minunate de mun
că și învățătură, de formare și edu
care pe care ni le-a creat partidul 
in anii luminoși ai socialismului.

Participanții la lucrările sesiunii
— se spune în telegramă — au ex
primat adeziunea puternică a în
tregului tineret al patriei la politi
ca externă a partidului și statului 
nostru, politică al cărei exponent 
strălucit și promotor neobosit sînteți 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
reafirmînd hotărîrea tineretului pa
triei de a face totul pentru triumful 
cauzei păcii, securității și libertății 
popoarelor.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se arata 
în încheierea telegramei, că pentru 
toți tinerii României socialiste — 
din industrie și agricultură, din școli 
și facultăți, din institute de cerceta
re și proiectare — supremul omagiu 
Pe care îl aduc Partidului Comunist 
Român, la aniversarea a 60 de ani 
de la făurirea sa, îl constituie hotă- 
rirea de a vă urma exemplul fără 
egal, de slujite credincioasă, fără 
preget, a cauzei partidului și po
porului, făcind, zi de zi, dovada ata
șamentului lor fierbinte la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, afirmîndu-se tot 
mai puternic în primele rînduri ale 
luptei de înfăptuire a Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Miercuri s-a deschis expoziția ju
biliară „60 de ani de la făurirea 
P.C.R.", organizată de Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

Expoziția înfățișează, prin nume
roase documente, fotografii, grafice, 
hărți, etapele principale de apariție 
și dezvoltare a mișcării muncitorești 
în România, crearea, în 1893, a Parti
dului Social Democrat al Muncitori
lor din România. Sînt redate aspec
tele principale ale dezvoltării mișcă
rii muncitorești în primele decenii 
ale secolului al XX-lea. Este înfăți
șat, pe larg, momentul istoric de 
acum 60 de ani al făuririi P.C.R. 
Expoziția redă, de asemenea, aspec
te principale ale luptei revoluționa
re a clasei muncitoare, sub condu
cerea partidului comunist, împotriva 
exploatării capitaliste, pentru elibe
rare națională și socială. Numeroase 
exponate redau aspecte de la marile 
demonstrații antifasciste din anii 
1934—1940. Un loc central îl ocupă

exponatele referitoare la demonstra
ția antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939. Sint redate momentele 
principale ale mișcării de rezistență 
din anii 1940—1944, victoria revoluți
ei de eliberare națională și socială 
de la 23 August 1944. Prin variate 
exponate sînt înfățișate marile reali
zări obținute de poporul nostru în 
edificarea societății socialiste. Sint 
evidențiate succesele deosebite obți
nute în ultimii 16 ani, de cînd în 
fruntea conducerii partidului și sta
tului nostru se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sînt redate rezultatele 
politicii de industrializare socialistă 
a țării, de modernizare și dezvoltare 
a agriculturii, ridicare a nivelului 
vieții oamenilor muncii, succesele ob
ținute în dezvoltarea învățămîntului, 
științei, artei și culturii. Sînt înfăți
șate, de asemenea, aspectele princi
pale ale politicii internaționale a 
partidului și statului nostru. Expo
ziția înfățișează perspectivele dez
voltării României în deceniul 1980— 
1990.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT :

Un imn în imagini
A surprinde chipul clipei, a-i 

fixa pecetea in dinamica realității, 
a-i releva semnificațiile in curgerea 
neostenită a timpului, a transforma 
efemerul in durată și a-l conserva 
astfel pentru memoria celor de azi 
și de miine — iată citeva dintre 
tilcurile majore pe care le implică 
nobila menire a fotoreporterului, a 
„gazetarului cu aparatul de foto
grafiat" șt, totodată, citeva din re
flecțiile iscate de vernisajul de ieri 
al expoziției de fotografii organi
zate de Consiliul ziariștilor și de 
Asociația fotoreporterilor in cinstea 
marelui eveniment ce marchează in 
aceste zile viața social-politică a so
cietății noastre, aniversarea glorio
sului jubileu al partidului. (Expozi
ția este deschisă in sala din bd. 
Schitu Măgureanu nr. 4).

Există prejudecata că fotografia 
nu poate fi decit o artă a concre
tului, că ea nu poate exprima idei 
generale, nu se poate ridica in sfera 
înaltei cugetări. Vizitind această 
expoziție — florilegiu al creației 
din ultimii ani a harnicilor noștri 
colegi fotoreporteri de la principa
lele instituții de presă ale țării — 
constați cu plăcută surprindere toc
mai capacitatea fotografiei publi
cistice de a fi înzestrată cu o pu
ternică încărcătură ideatică și afec
tivă, de a sugera, prin impactul 
imaginii semnificative, ideile direc
toare ale noii noastre realități — 
și in primul rind, și înainte de 
orice, forța transformatoare a parti
dului, rolul său de strălucit arhitect 
al noii orinduiri, de făuritor al 
României libere, independente și 
prospere de azi. Imagini ale vastei 
ctitorii socialiste, chipuri ale zidi
torilor ei, împreună cu secvențe ale 
unui cotidian plin de optimismul 
gindului și faptei zămislitoare de 
bine și frumos se prefac, pe mă
sura derulării lor, intr-un superb 
imn vizual dedicat partidului, care 
a mobilizat și canalizat toate ener
giile poporului pentru edificarea 
acestei realități in plină, dinamică 
ascensiune spre viitorul comunist.

Iar nucleul acestui imn vizual il 
constituie, in chip firesc, imaginile 
dedicate — sub genericul semnifi
cativ „Un om intre oameni" — in-

suflețitoarei prezențe cotidiene a 
secretarului general al partidului in 
miezul vieții, in mijlocul celor ce 
muncesc, sfătuindu-se zilnic cu ei, 
elaborînd împreună cu masele largi 
de cetățeni politica internă și inter
națională a partidului și statului. 
Imnul in imagini dedicat partidu- 
lui-erou dobindește astfel dimensiu
nile și tonalitățile de amplă și lu
minoasă rezonanță ale unui imn 
înălțat eroului acestui partid, celui 
mai iubit fiu al patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

*
In organizarea Sindicatului pre- 

să-București a avut loc la „Casa 
Scînteii" vernisarea unei expoziții 
filatelice dedicată aniversării parti
dului. Exponatele înfățișează mo
mente semnificative din lupta parti
dului pentru eliberarea patriei, 
pentru edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate, pentru 
pace și colaborare între popoare.

Victor BtRLADEANU

Ip cadrul manifestărilor dedicate 
împlinirii a șase decenii de la făuri
rea gloriosului nostru partid, la 
Sibiu s-a deschis expoziția reali
zărilor economiei județului Sibiu. 
Prin numeroasele produse — între 
acestea autobasculanta de 100 de 
tone, cea de 50 de tone, care a pri
mit anul trecut medalia de aur la 
Tîrgul internațional de la Plovdiv, 
noi tipuri de autocisterne și autotre
nuri frigorifice, mașini și utilaje 
pentru prelucrarea metalelor, o lar
gă gamă de bunuri de consum — 
realizate de binecunoscute întreprin
deri din Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Ag
nita, Ocna Sibiului, Avrig ș.a. și 
prezentate la casa de cultură a sin
dicatelor, precum și pe platformele 
din împrejurimi, expoziția sibiană 
vorbește despre hărnicia și talentul 
oamenilor muncii români, maghiari, 
germani din această parte a țării.

Din șase colțuri ale județului Olt 
au sosit în municipiul Slatina șta
fete ce oglindesc realizările in mun
că a peste 40 000 de tineri uteciști 
din localitățile Oltului. Festivitatea 
de primire a ștafetelor, organizată sub 
genericul „Omagiu partidului", a 
avut loc la Casa de cultură a sindica
telor din municipiul Slatina.

La Universitatea din Craiova a 
avut loc, în organizarea Comi
tetului județean Dolj al P.C.R., un 
simpozion cu tema „Bilanț și per
spective în activitatea de creație teh- 
nico-științifică de masă". Au prezen
tat comunicări cadre didactice uni
versitare, specialiști din unități eco
nomice, activiști de partid și de stat. 
Cu această ocazie, în holul univer
sității a fost vernisată o reușită ex
poziție, ce se constituie într-o eloc
ventă demonstrație a capacității de 
creație tehnico-științifică a persona
lului muncitor din economia județu
lui.

In această săptămînă, la Hîrlău 
se desfășoară cea de-a patra ediție a 
„Salonului de carte social-politică". 
Manifestarea, care a debutat cu ver
nisarea unei expoziții de carte so
cial-politică la biblioteca orășeneas
că, cuprinde expuneri și dezbateri 
privind lupta și activitatea P.C.R., 
construcția socialismului în țara 
noastră, precum și reviste vorbite și 
concursuri pe teme referitoare la 
dezvoltarea social-economică și cul
turală a țării, montaje muzical-lite- 
rare, recitaluri de versuri patriotice 
etc.

Sub genericul „P.C.R. — 60 de ani 
de glorii", la sediul filialei Mureș a 
Arhivelor statului din Tg. Mureș 
a fost deschisă o cuprinzătoare expo
ziție documentară ilustrînd aspecte 
din trecutul glorios de luptă al cla
sei muncitoare, precum și victoriile 
repurtate sub conducerea partidului. 
Totodată, la sediul cinematografului 
„Arta" din aceeași localitate a fost 
vernisată expoziția omagială „60 de 
ani, 60 de trepte pe un drum încu
nunat de strălucite victorii", organi
zată de întreprinderea cinematogra
fică, biblioteca județeană și centrul 
de librării.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Slobozia, în cinstea 
mărețului eveniment de la 8 mai, a 
fost vernisată expoziția fotodocumen- 
tară „60 de ani de istorie eroică, re
voluționară", organizată de Muzeul 
județean Ialomița, în colaborare cu 
filiala Arhivelor statului Slobozia și 
Oficiul de expoziții București. In 
comunele Brazi și Dridu s-au 
desfășurat două interesante simpo
zioane avînd ca generic „Partidul 
Comunist Român, realizatorul nă
zuințelor de veacuri ale poporului ro
mân". în comuna Vlădeni s-a

desfășurat o interesantă dezbatere pe 
tema „Gîndirea social-politică a to
varășului Nicolae Ceaușescu reflecta
tă în documentele Congresului al 
XII-lea al P.C.R.".

în organizarea secției de propa
gandă a Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., la Casa de cultură din 
municipiul Miercurea Ciuc a fost 
vernisată o amplă expoziție documen
tară de grafice și fotografii, care ofe
ră o imagine cuprinzătoare asupra 
marilor prefaceri economico-sociale 
și culturale petrecute în județul 
Harghita în anii luminoși ai socialis
mului, sub conducerea înțeleaptă și 
clarvăzătoare a P.C.R.

„Argeșul la a 60-a aniversare a 
partidului" se intitulează expoziția 
omagială vernisată la Muzeul de 
istorie din Pitești. Prin documen
te și fotocopii este înfățișată ac
tivitatea partidului din timpul ile
galității pe teritoriul județului, pre
cum și marile înfăptuiri ce au avut 
loc aici în anii socialismului.

La Muzeul județean de istorie și 
arheologie din Ploiești s-a desfășurat 
faza județeană a concursului „Parti
dul la a 60-a aniversare", organizat 
de Comitetul județean al U.T.C. în 
cadrul ciclului de manifestări poli- 
tico-ideologice și cultural-educative 
„Primăvara tinereții prahovene". Au 
luat parte peste 10 000 de muncitori, 
țărani, intelectuali din orașele și sa
tele județului.

La Medgidia a avut loc o adunare 
festivă la care au participat meta- 
lurgiști, cimentiști, constructori și 
montori de pe șantierul Canalului 
Dunăre-Marea Neagră. Cu acest pri
lej a fost inaugurată noua casă de 
cultură a sindicatelor. în aceeași zi, 
la Muzeul de istorie națională și 
arheologie din Constanța a avut loc 
vernisajul expoziției intitulate „Șase 
decenii de luptă și împliniri sub 
conducerea partidului".

în orașele județului Olt, pe agenda 
manifestărilor omagiale dedicate 
aniversării a 60 de ani de la crearea 
P.C.R., la Casa de cultură a muni
cipiului Slatina a fost înscris mon
tajul literar-muzical „Cinstire ție, 
glorios partid !“, la Casa de cultură 
din Balș simpozionul intitulat „60 de 
ani de la făurirea P.C.R., 60 de ani 
de luptă și activitate creatoare pen
tru birțele poporului", iar în între
prinderi și instituții din Corabia au 
fost programare simpozioane avînd 
ca temă „P.C.R. la a 60-a aniversare".

Gloriosului jubileu al P.C.R. i-au 
fost consacrate in județul Argeș o 
interesantă expoziție de carte social- 
politică, ipectacolul eu piesa „Ade
vărata lumină" de Ștefan Berciu, 
prezentată, în premieră absolută, pe 
scena Teatrului piteștean „Alexan
dru Davila", precum și montajul 
literar itinerant „Slavă partidului la 
cea de-a 60-a aniversare", susținut 
de membrii cenaclurilor literare „C. 
D. Aricescu" și „Tudor Mușatescu" 
din Cîmpulung, în fața colectivelor 
de muncă ale sectoarelor miniere de 
la Poenari, Jugur, Godeni, Berevoești 
și Aninoasa.

Miercuri în sălile Muzeului de Artă 
contemporană românească din Galați 
a avut ioc vernisajul expoziției in
titulate : „Artiștii plastici omagiază 
partidul".

Miercuri s-au încheiat lucrările 
celui de-al 15-lea simpozion național 
de biofizică, manifestare științifică 
organizată de societatea de biofizică 
și filiala Dolj ale uniunii societăților 
de științe medicale, în colaborare cu 
Universitatea din Craiova și Direcția 
sanitară a județului Dolj.

Simpozion științific 
la Ministerul Afacerilor Externe

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc un simpozion științific con
sacrat aniversării partidului. în re
feratele prezentate s-au relevat în
semnătatea istorică a creării P.C.R., 
locul său in istoria contemporană a 
României, afirmarea sa ca detașa
ment activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. S-a sub
liniat contribuția hotăritoare a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea șl transpu
nerea în» viață a politicii externe a 
României, relevindu-se activitatea 
neobosită a conducătorului partidului 
și statului nostru consacrată instau
rării unor relații de prietenie și 
colaborare între toate popoarele lu
mii, bazate pe principii de egalitate 
și echitate, de respect al independen
ței și suveranității naționale, demo
cratizării relațiilor internaționale, edi
ficării unei noi ordini economice și 
politice mondiale, înfăptuirii dezar
mării, și în primul rind a dezarmării 
nucleare, asigurării unui climat de 
pace, securitate și înțelegere între 
popoare.

Participanții Ia simpozion au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU o telegramă în care se 
arată că anii de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. au cunoscut cea mai 
vie efervescență a gîndirii și faptei 
comuniste românești, care s-a tradus 
în multiplicarea accelerată a bogăției 
naționale și în înflorirea multilaterală 
a omului, în angajarea plenară a 
României în întreaga evoluție a vieții 
internaționale ca unul din factorii cei 
mai activi și mai înaintați ai luptei 
pentru pace și progres, pentru Înțele
gere și cooperare între popoare.

Exprimîndu-și mîndria de a fi 
membri ai gloriosului nostru partid, 
se spune in telegramă, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Ministerul 
Afacerilor Externe se angajează ca, 
urmînd luminosul exemplu al secre
tarului general al partidului, de dă
ruire și devotament revoluționar pen
tru cauza poporului, pentru propă
șirea patriei, pentru socialism, pace și 
colaborare internațională, să acțione
ze cu fermitate pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin, să 
contribuie la transpunerea în viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la creșterea 
necontenită a prestigiului României 
socialiste in lume.

La CASA DE CULTURA A MINIS
TERULUI DE INTERNE a avut Ioc 
un simpozion dedicat aniversării a 60 
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român. în comunicările pre
zentate cu acest prilej, membri ai 
conducerii ministerului, cadre didac
tice universitare au evidențiat princi
palele modalități prin care partidul iși 
exercită rolul conducător in întreaga 
activitate a unităților și formațiunilor 
Ministerului de Interne.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
participanții au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, președinte al Re
publicii Socialiste România, coman
dant suprem al forțelor armate, o te
legramă în care se subliniază : „Vă 
raportăm, mult stimate tovarășe co
mandant suprem, că, urmînd perma
nent strălucitul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, sîntem ferm 
angajați în îndeplinirea întocmai a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului, a sarcinilor ce revin 
organelor Ministerului de Interne din 
istoricele hotărîri ale celui de-al XII- 
lea Congres al P.C.R., a ordinelor și 
indicațiilor primite din partea dum
neavoastră, veghind cu strășnicie la 
apărarea valorilor materiale și spiri
tuale făurite de poporul român, a 
muncii sale pașnice, creatoare".

La Muzeul literaturii române din 
Capitală a fost deschisă, miercuri, ex
poziția omagială „Scriitorii și tradi
ția militantismului clasei muncitoa
re — mărturii din colecțiile muzeu
lui". Articole, fotografii, manuscrise, 
publicații, documente relevă strînsa 
legătură care a existat intre activita
tea scriitorilor români reprezentativi 
și tradițiile de luptă ale clasei noas
tre muncitoare.

în Capitală a avut loc sesiunea de 
comunicări științifice cu tema „Co
merțul exterior al României în ulti
mii 15 ani și căile de creștere a efi
cienței sale economice". în cadrul se
siunii au fost subliniate concepția 
clarvăzătoare, activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
participarea activă a României la di
viziunea internațională a muncii, 
fiind evidențiate căile de dezvoltare 
și de creștere a eficienței comerțului 
exterior și .cooperării economice cu 
alte state.

(Agerpres)
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Desen de Gh. CALARAȘU

Răsfrîntă-n noi e vremea 
Răsfrintă-n noi e vremea teribililor ani 
cu rane ce-anevoie se închid, 
acelor ani de luptâ, subterani, 
cind ne erai lumină și călăuz, Partid.

De-atunci lumina a ajuns văpaie, 
ca să râmînă-aprinsă-n veșnicie, 
cu rădăcina-n stîncă și flacăra-n tărie, 
răzbind peste virtejuri de vînt și peste ploaie.

Tu ai sădit în noi, iubit Partid,
nu gesturi ne-nsemnate ca boabele de linte, 
nu ploconeala gestului cuminte,
nici mîrșăvia gestului avid. 1

Nimic din toate-aceste triste goluri, 
mișcări evlavioase, veșnic tunse, 
sărman ceaslov mucegăit de frunze 
și silnic drum prin mlaștini și nămoluri.

Vilvoarea cea fierbinte hrănită-a fost mereu 
de făurari ce-n roșul jar mlădie, 
oțelul, gîndul, zborul și născocesc o mie 
de minunate scule cu zăngănitul greu.

îngăduie în ziua înaltă să contemplu 
rotirile luminii în nestemata piatră 
din care-a fost durată această scumpă vatră: 
cearcăn de vis ce-ncinge mărețul țării templu. ,

VIRGIL TEODORESCU

„ROMÂNIA-FILM" prezintd

pe ecranele din București, lași, Cluj-Napoca, Timișoara filmul

PARTIDUL, INIMA ȚĂRII

(Urmare din pag. I)
sența fenomenelor vieții, de a le în
țelege în profunzime mecanismele și 
a acționa în sensul transformator al 
realității, antrenînd în această miș
care conștientă milioanele de oameni 
ai muncii. De aceea, în rîndurile par
tidului se află cele mai strălucite 
minți ale țării, tot ce are mai bun 
poporul nostru ca valoare umană. In 
acest fel statul major al conducerii 
luptei pentru edificarea socialismu
lui și comunismului este expresia cea 
mai exactă a puterii de creație a în
tregului popor. Toate categoriile so
ciale sînt reprezentate proporțional 
in partid, ponderea deținind-o mun
citorii, așa cum este și în viață. Nu 
poți să nu urmezi un astfel de par
tid. identificat organic cu interesele 
fundamentale ale națiunii și care, 
practic, este un partid al întregului 
popor, inima și conștiința lui înain
tată.

— La acest moment aniversar, plin 
de semnificații politice și sociale de 
o covîrșitoare importanță — ne spu
ne tovarășul Radu Riciu, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coo
perativei agricole de producție din 
Drăgânești-Vlașca. județul Teleor
man — gindul mă duce mai ales la 
ce a însemnat in viața generației mele 
transformarea revoluționară a satu

lui românesc. Cu clarviziune științi
fică, cu dîrzenie revoluționară nea
bătută, partidul a condus țărănimea, 
sprijinind-o să înfăptuiască două re
voluții în agricultură : reforma agra
ră din 1945, clasa moșierească dispă- 
rînd de pe scena istoriei, și, apoi, coo
perativizarea, proces revoluționar și

care angajează energiile întregului 
popor, vom asculta, de la tribuna 
unui viitor congres al țărănimii, for
mula izbînzii cu care am fost atit de 
obișnuiți în acești ani : „Viața a con
firmat pe deplin justețea orientărilor 
partidului nostru".

La Cluj-Napoca am întîlnit-o pe

tui pămînt românesc in lupta comu
nă pentru o viață mai bună, liberă 
și tot el ne unește și mai puternic, 
acum, cînd sîntem constructorii celei 
mai drepte și mai libere societăți. 
Muncesc în fabrică, la fel ca tatăl și 
soțul meu. De la partid am învățat 
că pentru un comunist nimic nu este

PARTIDUL
mai adine, pentru că opera, mai ales, 
în structurile de conștiință ale țără
nimii. De aceea, Partidul Comunist 
Român este și partidul muncitorilor 
pămintului, cum este; de fapt, parti
dul întregului nostru popor. Trăim 
astăzi începutul unei noi revoluții a- 
grare, cea de-a treia, menită să cree
ze o agricultură intensivă, de înalt 
nivel, în care organizarea superioară 
a producției și a muncii, introduce
rea pe scară largă a cuceririlor știin
ței vor face ca satul să țină strins 
pasul cu ritmurile generale accelera
te ale dezvoltării noastre social-eco- 
nomice. Și sînt convins că, în finalul 
acestui proces revoluționar complex

tovarășa Maria Nagy III, muncitoare 
la întreprinderea „Flacăra", trăind 
încă emoțiile celui mai important 
eveniment din viața sa : a primit de 
curînd carnetul 'roșu de membru al 
Partidului. Comunist Român. Felici- 
tînd-o, tinăra comunistă ne-a decla
rat :

Cred că cel mai de seamă oma
giu pe care îl aducem noi la aniver
sarea partidului este munca unită, 
înfrățită a românilor, maghiarilor, 
germanilor și a celor de alte națio
nalități. Limbajul muncii este comun 
— așa cum spunea atît de frumos 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — și acest 
limbaj i-a unit de secole pe fiii aces-

imposibil, că nu am dreptul să spun 
vreodată : „nu pot". Așa voi acționa 
în munca și in viața mea, dorind din 
tot sufletul să fiu un exemplu pen
tru tovarășii mei de muncă.

— O idee nouă, eficientă, o per
fecționare care determină înnoirea 
unui întreg flux tehnologic socotit 
pînă atunci ajuns la „limita de sus", 
o inițiativă cetățenească valoroasă 
care însuflețește mii și mii de oa
meni, infinitele manifestări ale nou
lui în viguroasă afirmare și care sînt, 
concret, acțiuni ale muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor — toate aces
tea eu le socotesc rezultate ale ne
mulțumirii creatoare, care-i caracte

rizează în primul rînd pe comuniști
— răspunde la ancheta noastră tova
rășul Roman Vistian, șef de echipă 
la întreprinderea de construcții nava
le și prelucrări la cald din Drobeta- 
Turnu Severin. Noțiunea de spirit re
voluționar iși are izvorul în dorința 
fiecărui comunist de a se autodepăși, 
trezind puternic și la cei din jur a- 
celași nobil sentiment, de a nu se 
împăca nicicum cu vechiul, de a 
căuta permanent soluții mai bune de 
rezolvare a greutăților prezentului cu 
gîndul că „viitorul de aur", comu
nismul, nu vine de la sine, ci se în
făptuiește numai prin munca noas
tră, prin dăruire, prin spirit de sa
crificiu chiar. în fiecare comunist 
însuflețit de acest spirit se oglindesc 
întregul partid, lupta sa neabătută 
împotriva a tot ce a devenit peri
mat și impiedieă înaintarea. La acest 
moment aniversar — 60 de ani de la 
crearea partidului nostru comunist
— simțim mai profund decît oricind 
că puternicul suflu revoluționar im
primat societății noastre in perioada 
de după Congresul IX este garanția 
împlinirii mărețelor obiective înscri
se în Programul partidului.

Dionisie ȘINCA.N
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

O vibrantă mârturie cinematografică despre 60 de ani de glorioasă luptă 
revoluționară a Partidului Comunist Român. Scenariul : Nicolae Dragoș, 
Dinu Săraru. Regia : Virgil Calotescu. Producție a Casei de filme 5, reali
zată de Centrul de producție cinematografică „București" șl studioul 

„Alexandru Sahia”
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TOVARĂȘUL MCOLAL CEAUȘESCU
S-A 1NT1LNIT Cil ANDREAS PAPANDREU,

președintele
(Urmare din pag. I)
tegrală în viață a prevederilor Ac
tului final de la Helsinki, să des
chidă calea adoptării unor măsuri 
concrete pentru realizarea unei coo
perări neîngrădite pe continent, să 
pună bazele organizării unei confe
rințe consacrate încrederii și dezar
mării. S-a reliefat, totodată, însem
nătatea dezvoltării colaborării în 
Balcani, a transformării acestei re
giuni într-o zonă a bunei vecinătăți, 
a înțelegerii și cooperării bilaterale 
ți multilaterale. S-a apreciat că in-

Rîul Jijia - 
pe o nouă albie

în cursul dimineții de miercuri, 
rîul Jijia s-a înscris pe o nouă al
bie, prin devierea sa în Prut, pe un 
traseu lung de aproape 6 km, între 
localitățile Chiperești și Oprișeni din 
raza județului Iași, situat cu circa 
40 de km în amonte de vechiul punct 
de confluență de la Gorban. în a- 
cest fel au fost scoase de sub pe
ricolul inundațiilor peste 11 000 ha 
terenuri de cea mai bună fertilitate, 
precum și numeroase localități. Lu
crarea se înscrie în contextul regu
larizării și îndiguirii Jijiei, cuprin- 

1 i în „Programul național de per
spectivă pentru amenajarea bazinelor 
hidrografice**, elaborat sub directa 
îndrumare a conducerii de partid, lu
crare care va rezolva, în final, pro
blema apărării de inundații și pu
nerii în valoare a unei suprafețe de 
circa 30 000 hectare situate în lunca 
comună a Jijiei și a Prutului.

Devierea Jijiei pe noua albie a 
fost inaugurată în prezența tovară
șilor Leonard Constantin, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Iași, Ion Iliescu, președintele Con
ciliului Național al Apelor, alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși construc
tori, proiectanți și specialiști hidro- 
amelloratori. Noua albie a Jijiei, din 
care .s-au excavat peste 3,5 milioane 
mc terasamente, are o capacitate de 
preluare de circa 400 mc apă pe se
cundă și reprezintă un prestigios 
succes realizat în cinstea gloriosului 
jubileu al partidului.

(Agerpres)

SIBIU: O nouă fabrică 
a industriei ușoare
La Săliște, una din cele mai pito

rești comune sibiene, aflată în plin 
proces de urbanizare, a fost con
semnat un eveniment important de
dicat celei de-a 60-a aniversări a 
partidului : intrarea în funcțiune a 
unei noi capacități industriale — fa
brica de marochinărie, unitate mo
dernă a întreprinderii „13 Decem
brie** din Sibiu, care asigură aproape 
1 000 de locuri de muncă pentru lo
cuitorii din zonă. De subliniat fap
tul că, prin folosirea unor tehnologii 
moderne de croire și prelucrare, 
peste 50 la sută din produsele noii 
fabrici sînt realizate din materiale 
refolosibile din piele și înlocuitori 
de piele. De asemenea, datorită gra
dului înalt de tehnicitate și califi
care a personalului, noua fabrică 
produce din primele zile și pentru 
export. (N. Brujan).

Intrăm într-o fază hotărîtoare pentru recolta acestui an

ÎNTREȚINEREA culturilor
In aceste zile trebuie să se acționeze în unitățile agricole 
pentru a asigura condiții optime dezvoltării plantelor prăsitoare

BOTOȘANI. In majoritatea 
unităților agricole din județul Boto
șani, culturile semănate in prima e- 
pocă — sfecla de zahăr, inul pentru 
sămințâ și fibră, cinepa, floarea-soa- 
relui etc. — au răsărit. Acum, oa
menii muncii din unitățile consilii
lor agroindustriale Albești, Tru- 
șești, Ripiceni și Coțușca au început 
lucrările de întreținere. In acest con
text, o inițiativă adoptată în consi
liul agroindustrial Vorona se dove
dește a fi eficientă pentru realizarea 
integrală a densității plantelor la 
hectar. Și tocmai din acest motiv o 
consemnăm aici, așa cum ne-a fost 
prezentată de tovarășul Mihal Jită- 
rașu, organizatorul de partid al a- 
cestui consiliu : „Simultan cu sem
narea angajamentelor de lucru în 
acord global pe echipe — acțiune 
desfășurată pe teren, la fața locului 
— în toate unitățile agricole din ra
za consiliului nostru s-a trecut la 
verificarea densității plantelor la 
hectar, pentru culturile semănate in 
această primăvară. Concret, cum

Partidului Mișcarea Socialistă Panelenă
tensificarea relațiilor dintre țările 
balcanice și îmbunătățirea în conti
nuare a atmosferei din această re
giune pot influența pozitiv între
gul climat politic din Europa și din 
lume.

S-au subliniat necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, adoptării unor 
măsuri practice de dezangajare mi
litară și dezarmare, împiedicării am
plasării de noi rachete și arme nu
cleare pe continentul european și în 
lume, însemnătatea lichidării subdez
voltării și instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, care să

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România va face o vizită oficială 

in Republica Orientală a Uruguayului
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andret, va efectua o vizită oficială

Cronica
Miercuri au avut loc la București 

convorbiri intre Petre Gigea, minis
trul finanțelor, și Alphons Van Der 
Stee, ministrul finanțelor al Olan
dei, aflat în vizită în țara noastră. 
A fost evidențiată evoluția pozitivă 
a raporturilor dintre România și O- 
landa, raporturi ce cunosc o continuă 
dezvoltare ca urmare a rodnicului 
dialog la nivel înalt româno-olandez. 
Pornind de la realizările 'obținute 
pînă în prezent, de la potențialul e- 
conomic de care dispun cele două 
țări, în dorința de a amplifica pe 
mai departe cooperarea bilaterală, 
cei doi miniștri au discutat noi po
sibilități de lărgire a colaborării pe 
plan economic și, în acest cadru, a 
relațiilor financiar-bancare, precum 
și în legătură cu conlucrarea dintre 
cele două țări la F.M.I. și B.I.R.D.

Au participat Iulian Bituleanu, ad
junct ai ministrului finanțelor, Va- 
sile Răuță, guvernatorul Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia.

A apărut „Munca
Actualul număr al revistei apare 

sub genericul „Glorioasa aniversare 
a partidului — sărbătoare a între
gului popor**. Editorialul „Tot mai 
puternicul nostru partid** este urmat 
de o suită de articole în care se re
levă gindirea revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, șecretaru) 
general al P.C.R., fundament trainic 
al activității creatoare, constructive 
a partidului și poporului, extinderea 
și adîncirea funcției conducătoare a 
nucleului politic al societății noastre, 
spiritul creator — coordonată esen
țială a activității partidului.

Duminică, o nouă tragere Loto 2
Autoturismele și marile cîștiguri 

in bani răsplătesc cu regularitate 
perseverența și inspirația a tot mai 
numeroși participanți la tragerile 
Loto 2. Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la sfîrșitul 
acestei săptămâni o nouă tragere 
Loto 2, după aceeași formulă simplă 
și avantajoasă : trei extrageri a cite 
patru numere fiecare, însumînd 12 
numere ciștigătoare din totalul de

procedăm ? Se numără cîte plante au 
germinat pe un metru pătrat in di
ferite puncte ale solelor. Dacă nu
mărul rezultat corespunde normei- 
stabilite, acesta se consemnează in. 
angajamentul de lucru ce se adoptă, 
cu obligația de a se menține ace
eași densitate pînă în momentul re
coltării. In cazul în care semințele 
nu au germinat în totalitate, se tre
ce urgent la completarea lor prin 
reînsămînțări. Procedînd astfel, avem 
un plus de certitudine în realizarea 
și apoi in respectarea densităților 
stabilite și, prin urmare, în obține
rea producțiilor planificate. La a- 
ceastă acțiune participă toate cadre
le tehnice ale consiliului".

Am supus această inițiativă aten
ției mai multor factori de răspundere 
din cadrul agriculturii județului. Ing. 
Iulian Strutinsky, directorul I.V.C.P.T., 
ne-a declarat : „Adoptat pentru pri
ma dată in județul nostru, procedeul 
inițiat în consiliul agroindustrial Vo
rona mi se pare foarte util. In ceea 
ce o privește, unitatea noastră dispu
ne de cantitățile necesare de semințe 

ducă la crearea unei lumi mai drep
te și mai bune.

S-a relevat, de asemenea, necesi
tatea întăririi prieteniei, solidarității 
și colaborării dintre partidele comu
niste și muncitorești, partidele so
cialiste, social-democrate, dintre toa
te forțele democratice și progresiste, 
antiimperialiste în lupta pentru li
bertate, pentru securitate și dezar
mare, pentru independență, demo
crație și progres social.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă prietenească, de stimă și în
țelegere reciprocă.

în Republică Orientală a Uruguayu- 
lui, in perioada 8—9 mai a.c., la in
vitația guvernului acestei țări.

zilei
In aceeași zi, oaspetele olandez 

s-a întîlnit cu Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe.

Cu acest prilej a fost relevat cu 
satisfacție cursul ascendent al cola
borării pe multiple planuri dintre 
România și Olanda, manifestîndu-se 
dorința comună de a diversifica și 
spori schimburile și cooperarea bi
laterală, în concordanță cu interese
le popoarelor român și olandez, al 
cauzei destinderii, păcii și înțelege
rii internaționale. Au fost discutate, 
de asemenea, unele probleme inter
naționale actuale.

La întrevederi a fost de față Adri
en Mansvelt, ambasadorul Olandei 
la București.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Sta

tului Israei, ambasadorul acestei țări 
la București, Aba Gefen, a vorbit 
miercuri la posturile noastre de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

de partid" nr. 5/81
Revista publică, de asemenea, ar

ticole care marchează pregătirea ce
lui de-al II-lea Congres al consili
ilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe.

A apărut 
Magazin istoric,

nr. 5/1981

75. Un bilet de participare costă 10 
lei și poate fi completat fie cu o 
variantă achitată sută la sută, fie 
cu patru variante achitate in cotă 
de 25 la sută ; indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet participă la 
toate extragerile. C.îștigul maxim 
posibil pe o variantă este un auto
turism „Dacia 1300“, iar cel minim 
de 100 lei. Sîmbătă 9 mai 1981 este 
ultima zi de participare.

în eventualitatea completării densității 
necorespunzătoare pe unele suprafe
țe. Aș adăuga că același procedeu ar 
trebui aplicat neîntîrziat, deci chiar 
in aceste zile, și pe-suprafețele înșă- 
mînțate cu porumb". La rîndul său, 
tovarășa Maria Apostoaie, vicepre
ședinte al U.J.C.A.P., ne-a spus : 
„Apreciind inițiativa adoptată în con
siliul unic Vorona, am trecut îndată, 
prin intermediul activiștilor noștri, la 
popularizarea ei în întreg județul. 
Vom folosi in același scop și alte 
mijloace de informare operativă a lu
crătorilor din agricultura județului, 
astfel îneît aceasta să fie aplicată în 
unitățile agricole". (Silvestri Ailenei).

TULCEA. Marți, S mai, în uni
tățile agricole din județul Tulcea au 
început lucrările de întreținere a cul
turilor prășitoare — în special a sfe
clei de zahăr și florii-soarelui — cul
turi care, însămințate mai devreme, 
au răsărit șl se dezvoltă frumos. La 
aceste lucrări sînt folosite atît mijloa
cele mecanice, cît și forța de muncă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă mulțumim cordial pentru sentimentele de compasiune exprimate în 
legătură cu încetarea din viață a tovarășului Gerhard Griineberg.

Poporul Republicii Democrate Germane va păstra tovarășului Gerhard 
Griineberg, militant remarcabil pentru pace, socialism și colaborare intre po
poarele și partidele noastre, o amintire veșnică.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

în noua serie
„DIN GINDIREA FILOZOFICĂ 

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, 
NICOLAE CEAUȘESCU"

A apărut primul volum :
Concepția materialist-dialectică, baza ideologică 
a politicii și activității Partidului Comunist Român

Adunare cetățenească pentru desemnarea candidatului 
Frontului Democrației și Unității Socialiste în vederea 

alegerii unui deputat în Marea Adunare Națională
Miercuri, 6 mai a.c., în circumscrip

ția electorală a Marii Adunări Națio
nale nr. 7 Nehoiu, județul Buzău, 
devenită vacantă, a avut loc adu
narea cetățenească pentru depunerea 
candidaturii în vederea alegerilor 
parțiale care vor avea loc la data de 

■31 mai 1981. La adunare au parti
cipat reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Unitățile economico- 
sociale și comunele care compun 
circumscripția electorală.

ȘTIRI SPORTIVE
Campionatele europene de box. 

După ce, marți, pugiliștii Marinică 
Ouatu (71 kg) și Mihai Ciubotaru 
(67 kg) debutaseră la campionate cu 
victorii prin KO, în gala de ieri 
după-arniază alți boxeri români au 
repurtat succese la primele lor me
ciuri, deși au avut în față adversari 
puternici. Astfel, Georgică Donici 
(81 kg) și-a luat revanșa asupra lui 
Pawel Skrzecz (Polonia), vicecampi- 
on olimpic în 1980, printr-o detașată 
victorie la puncte (decizia juriului :
5— 0). De asemenea, Constantin Tițo-
iu (51 kg) a învins la puncte un ad
versar foarte dificil, pe W. Prosch 
(R. D. Germană). In gala de seară, 
Valentin Silaghi (75 kg) a obținut o 
frumoasă victorie în fața campionu
lui european 1979 — UUsivirta
(Finlanda).

Din cauza timpului nefavorabil, 
campionatele internaționale de tenis 
ale țării noastre au continuat miercuri 
in sălile de la „23 August** (meciurile 
feminine) și Steaua (partidele mas
culine). O mare surpriză a furnizat 
Sorin Popa, care l-a învins cu 1—6, 
7—6, 6—2 pe Florin Segărceanu. Alte 
rezultate : L. Mancas — I. Șesu 7—-5,
6— 1 ; Tr. Marcu — Led Shu Hua 
(R. P. Chineză) 6—4, 6—3 ; You Wei 
(R. P. Chineză) — loan Florin 6—1, 
2—6, 6—2. Iată cîteva rezultate înre
gistrate în turneul feminin : Alice 
Dănilă — Simona Nunweiller 6—0, 
6—3 ; Maria Hadgiu — Mihaela Tes- 
tiban 6—3, 6—3 ; Daniela Moișe — 
Monica Radu 6—0, 6—1.

La Izmir, in turneul de calificare 
pentru campionatul european mascu
lin de baschet, selecționata României 
a învins cu scorul de 91—75 (47—32) 
formația Portugaliei. Coșgeterii e- 
chipei române au fost Dan Nicules- 
cu (15 puncte), Căpușan și Uglai 
(ambii cite 14 puncte). Alte rezulta
te : Bulgaria — Suedia 80—70 ; R.F. 
Germania — Olanda 81—79.

In clasament, după trei zile de în

din unitățile agricole. Președintele 
consiliului agroindustrial Valea Nuca- 
rilor, Ion Atodiresei, ne spune : „La 
cooperativa agricolă de producție 
Agighiol, in prima zi de lucru s-a 
efectuat prima prașiiă pe 40 din cele 
90 de hectare cultivate cu floarea- 
soarelui". Asemenea lucrări au. Înce
put și în alte unități agricole.

întrucît în aceste zile vremea este 
încă ploioasă, oamenii ogoarelor din 
județ muncesc fără răgaz in grădini. 
In toate unitățile cultivatoare de 
legume se lucrează la plantarea ră
sadurilor pe cele 9 206 hectare. Pri
mii au început plantarea tomatelor 
în cîmp cei din asociația legumicolă 
Ceainurlia de Jos. Aici s-ău plantat 
40 de hectare cu roșii, din cele 380 
prevăzute a fi cultivate in acest an. 
„Lucrăm la plantarea roșiilor — ne 
spune Egor Cherbatoi, președintele 
consiliului agroindustrial Ceamurlia 
de Jos, cu 7 mașini. Peste 200 de 
oameni plantează tomate la asocia
ția legumicolă din consiliul nostru. 
Ploile care au căzut in ultimele zile 
nu au oprit munca în cimp, pentru 
că noi sîntem hotărîți să realizăm 
un obiectiv important : plantarea 
legumelor în epoca optimă. (N. Ami- 
hulesei).

TELEORMAN. Lucrările de în
treținere a culturilor In cimp șl în 
grădinile de legume concentrează, 
în aceste zile, o bună parte din forța 
de muncă din comunele județului 
Teleorman. Pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate in chemarea 
la întrecere adresată de organizația 
județeană de partid în vederea de
pășirii sarcinilor de plan la produc
ția agricolă, organizațiile de partid

A fost propus candidat al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste tovarășul Gheorghe Matei, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Buzău al Partidului Comunist 
Român. Participanții la adunare au 
susținut în unanimitate candidatura 
propusă și s-au angajat să acționeze 
împreună cu toți cetățenii pentru 
înfăptuirea obiectivelor de dezvol
tare economico-socială și edilițar- 
gospodărească a localităților din 
circumscripția electorală.

treceri, conduc echipele Olandei, 
României, R.F. Germania și Suediei 
— cu cite 5 puncte, urmate de Bul
garia — 4 puncte și Portugalia — 3 
puncte.

Rezultatele înregistrate în turneul 
de la Istanbul : Turcia — Finlanda 
90—81 ; Belgia — Ungaria 95—92 ; 
Grecia — Anglia 80—74.

Competiția dc șah pentru junioare 
„Cupa Europei" s-a încheiat la Pa- 
nonia (Iugoslavia) cu succesul maes- 
trei sovietice Elena Stupina, care a 
totalizat 11,5 puncte din 14 posibile. 
La acest concurs, rezervat jucătoare
lor pînă în 20 de ani, o comportare 
meritorie a avut foarte tînăra șahis- 
tă româncă Smaranda Boicu, în 
virstă de numai 14 ani (elevă la li
ceul „Ion Creangă** din București), 
care a încheiat turneul pe locui 
cinci, cu 8 puncte.

Trei echipaje românești (Gh. Ur- 
dea — C. Țiț, D. Banca — I. Mălă- 
uț, M. Bucur — C. Simeanu) vor 
lua startul Ia sfîrșitul acestei săp- 
tămini în „Raliul nisipurilor de aur", 
competiție organizată de forul de 
specialitate al Bulgariei. Cotat, cu 3 
stele și făcînd parte d_in campiona
tul european de raliuri al F.Î.A. și 
din concursul internațional dotat cu 
„Cupa păcii și prieteniei", acest ra- 

. iiu reunește echipaje dintre cele mai 
cunoscute în automobilismul euro
pean.

în vederea meciului amioal An
glia — Brazilia, ce se va disputa, la 
12 mai ia Londra, federația engleză 
de specialitate a selecționat un lot 
de 22 de jucători. Vor juca, proba
bil, printre alții, și Kevin Keegan 
(Southampton), Derek Mortimer 
(Aston Villa) și Graham Rix (Arse
nal).

Următorul joc al echipei engleze 
în grupa a 4-a europeană a campio
natului mondial va avea loc la 30 
mai, in deplasare, cu formația Elve
ției.

urmăresc îndeaproape ca toate lu
crările de întreținere să fie execu
tate la timp și de cea mai bună cali
tate. Dealtfel, prășitul sfeclei de 
zahăr a și Început, iar pe unele su
prafețe- cultivate cu floarea-soarelui 
și cu porumb a fost executată „pra* 
șila oarbă", ceea ce înseamnă un 
avans substanțial în efectuarea. lu
crărilor de întreținere în condițiile 
acestei primăveri ploioase. Pinâ 
acum au fost prășite aproape 2 000 
de hectare, lucrare care se va inten
sifica în zilele următoare. Erbicida- 
rea cerealelor păioase s-a executat 
pe 71 966 hectare, reprezentind 99 la 
sută din prevederi.

Importante forțe sînt concentrate 
și in grădinile de legume, ia între
ținerea culturilor, plantarea tomate
lor, ardeiului, vinetelor etc. „Acor
dăm cea mai mare atenție acestor 
lucrări — ne spune tovarășul Marin 
Nisipașu, secretar al comitetului ju
dețean de partid. Cine plantează 
acum legumele, cind pâmîntui are. 
suficientă apă, poate fi sigur că se 
vor prinde sută la sută". Din datele 
oferite de organele de specialitate 
rezultă că din cele 10 500 hectare 
prevăzute a fi cultivate cu legume 
au și fost plantate 9 700 hectare. Lu
crările sînt avansate in cooperativele 
agricole Piatra, Slobozia Mindra, 
Segarcea Vale, Frumoasa, Smirdioa- 
sa, precum și la I.L.F. Zimnicea. La 
chemarea organizației Județene de 
partid, această săptămînă este, in în
treg județul Teleorman, săptămînă 
record la plantarea legumelor. Tot
odată, importante forțe mecanice și 
manuale vor fi concentrate în cimp 
la întreținerea culturilor prășitoare. 
(I. Teodorescu).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ISRAELULW

Excelenței Sale Domnului YITZHAK NAVON 
Președintele Statului Israel

Cu prilejul aniversării Zilei naționale' a Statului Israel, am plăcerea să 
vă adresez dumneavoastră și poporului israelian sincere felicitări, urări de 
pace, prosperitate și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

La 7 mai se împlinesc 33 de ani 
de la proclamarea independenței 
de stat a Israelului — sărbătoarea 
națională a acestei țări.

In perioada care s-a scurs din 
1948 și pînă azi, in Israel au fost 
înregistrate o serie de progrese 
importante în dezvoltarea econo
miei. prin edificarea unei industrii 
avansate, fertilizarea terenurilor 
deșertice și practicarea unei , agri
culturi intensive, dezvoltarea teh
nicii și științei, a învățămîntului și 
culturii.

Eforturile depuse de poporul is
raelian în vederea progresului eco
nomic și social continuă înșă să fie 
considerabil afectate de persisten
ța conflictului din Orientul Mijlo
ciu, care implică irosirea în 
scopuri militare a unor vaste re
surse materiale ce apasă din greu 
asupra celor ce muncesc, alimen- 
tînd inflația și instabilitatea. în 
același timp, perpetuarea focarului 
de încordare și război — care, chiar 
în aceste zile, a cunoscut noi ră
bufniri prin acțiunile militare con
tra Libanului — constituie un pe
ricol permanent la adresa păcii 
generale. Reglementarea politică 
globală a acestui conflict, instau
rarea unei păci trainice și juste se 
înscriu, de aceea, ca o cerință de

tv
Programul 1

9,00 Teleșcoală
10,20 Film serial TV: „Anul 1348". Re

luarea episodului 5.
11,10 Partidul năzuințelor șl al împlini

rilor socialiste. Promotor al cul
turii umânist-revolutionare.

11.40 Telex
11,50 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală. „Olimpicii*
16,30 Emisiune in limba germană.

• Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare In Republica 
Socialistă România. Comentariu
• oameni intre oameni: Peter 
Fool, directorul Fabricii de mobilă 
din codlea • Te slăvim, partlți iu
bit. Versuri și cintece patriotice

17.40 Viața culturală
13,35 Desene animate. „Pentru voi, drag! 

copii"
19,00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru «ilele de 8, S 

și 10 mai. In (ară : Vreme scniinbătoa- 
re. Cerul va fi variabil. Innorări mai 
accentuate în estul și nordul tării, la în
ceputul intervalului, unde vor cădea ploi, 
mai ales sub formă de averse, însoțite 
de descărcări electrice. în rest — averse 
locale după-amlaza. Vint slab pîna la

cinema
• Partidul, inima țării: SCALA
— • 9.30; 11,30; 14; 16.30; 19.
• Puterea și Adevărul: EFORIE
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Detașamentul „Concordia* : 
VICTORIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, GRI VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,13.
• Spectacolul spectacolelor x BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,45; 19,45.
• Castelul din Carpați: DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Croaziera: MIORIȚA — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Stele de iarnă: VIITORUL — 
15,30; 17,30; 19,30, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragostea mea călătoare: AU
RORA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL — V: 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Gioconda fără surls: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Febra aurului: SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
• Pîine, aur, nagan: BUCUREȘTI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Kojak la Budapesta: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,43: 18; 20,13.
• Milă pentru cel vii: CENTRAL
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
> Operațiunea „Stadion*: DACIA 
9; 11,151 13,30: 15,45; 18; 20.
• Șansa: FERENTARI — 15,30 î 
17,30: 19,30.
• Soarta Aurei șl Argentinei: 
FLACARA ~ 15; 17,30; 19,45.
• întoarcerea lui Hordubalt 
POPULAR — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți: FA
VORIT — 8,45; 11.30; 14,15; 17;
19,45, MODERN — 8,45; 11,15; 14; 
16,45; 19,30.
• împușcături la poliția secretă: 
COTROCENI — 15; 17,30; 20.
Ci Contrabandiștii din Rajgrnd : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Tristan și Isold a: PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19,15, CAPITOL
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Jack și vrejul de fasole — 9,15; 
11; 12,45; 14,30; 16,15; Călina roșie
— 18; 20 1 DOINA.
• Sacrificiul din dragoste: LIRA
— 13.30; 19, FLOREASCA — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Infernul din zgîrie-nori: GÎU- 
LEȘTI - 9; 12; 16; 19. 

prim ordin, ca un imperativ al 
întregii vieți internaționale, care ar 
da posibilitate atît poporului iSrae- 
lian, cît și celorlalte popoare din 
zonă să-și concentreze toate ener
giile spre țelurile muncii pașnice, 
constructive.

O asemenea reglementare, în fa
voarea căreia România s-a pronun
țat cu consecvență, presupune in 
concepția țării noastre retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, înfăptuirea dreptu
lui poporului palestinian la auto
determinare, în conformitate bu 
năzuințele sale naționale, inclusiv 
crearea unui stat propriu, asigura
rea independenței și suveranității 
tuturor statelor din zonă. O impor
tanță evidentă în acest sens ar 
avea organizarea unei conferințe 
internaționale — sub egida O.N.U. 
— cu participarea tuturor celor in
teresați, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

în spiritul politicii sale consec
vente de coexistență pașnică cu 
toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială, România dezvol
tă relații cu Statul Israel, corespun
zător intereselor reciproce, cerin
țelor destinderii și înțelegerii între 
popoare, cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

19.30 Actualitatea economică
19,55 Ora tineretului. Ediție specială. Ti

nerețe, spirit revoluționar
20.35 Partidului erou — clntul inimilor 

noastre. Emisiune muztcal-literară
21,00 Partidul luptelor și victoriilor noas

tre. consultant științific prof. univ. 
dr. Ion Ardeleanu. Documentar de 
Eugen Mândrie

21.40 Cintece de viață noua — program 
muzical folcloric

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2

17.00 Cîntarea României : „De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran". Ju
dețul Prahova

18.35 Desene animate
19,00 Telejurnal
19.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii dedicat aniversă
rii Partidului Comunist Român. 
Transmisiune directă. Dirijor Paul 
Popescu

21.30 Partidul năzuințelor și al Împlini
rilor socialiste. 6. știința în avan
garda dezvoltării forțelor de pro- 
ducțiș. Reportaj-documentar

22,05 Telejurnal
22.30 închiderea programului 

moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată. Temperatura In creștere 
ușoară. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 12 grade, iar cele ma
xime. între 12 și 22 grade, local mal 
ridicate. Izolat condiții de grindină. în 
București : Vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros. Ploaie sub formă de 
averse, însoțită de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatura 
în creștere. Temperaturile minime vor 
l'i cuprinse între S și 8 grade, iar cele 
maxime între 18 și 22 grade. (Ileana 
Mihâilâ, meteorolog de serviciu).

> îmi sare țandăra: VOLGA — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Jandarmul și extratereștrii: 
PACEA — 15,30; 17,30; 19,30.
• Omul și fiara: MUNCA — 9 ; 
12; 16; 19, COSMOS — 15,30; 19.
• Superman: FEROVIAR — 8,45;
11.30; 14,15; 17; 19,45, GLORIA - 
8.30; 11,30; 14,15; 17,15; 20,15, FLA
MURA — 843; 11,30; 14,15; 17;
19,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 19,30; (sala 
Atelier): Așteptîndu-i pe Godot — 
19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic dedicat aniversării Partidului 
Comunist Român. Dirijor : Ovidiu 
Bălan. Solist : Valentin Gheorghiu
— 19,30.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic de
dicat aniversării Partidului Co
munist Român. Dirijor : Paul Po
pescu. Dirijorul corului : Aurel 
Grigoraș — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala Schitu Mâgureanu): 
Mobilă și durere — 19,30; (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcam pe 
cei goi — 19,30
• Teatrul Foarte Mic ; Mîrîiala —
19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19,30.
A Teatrul „Nottara* (sala Maghe- 
ru): Noi, subsemnați! — 19,30 ; 
(sală Studio) : Noaptea umbrelor
— 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
Noaptea pe asfalt — 19,30.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19 30.
• Teatrul evreiesc ♦ Iubiri — 18,30. 
a Teatrul „Constantin Tănase*, 
(sala Victoria) : Idolul femeilor —
19,30.
• Teatrul „Ion Vâsli eseu" : Para
dis de ocazie — 19.30.
< Teatrul „Ion Creangă* : Pufu
șor și Mustăcioară; Păpușa cu pi
ciorul rupt — 10. Snoave cu măști 
-17.
A Teatrul „Țăndărică* : Boroboa
ță — 10, Anotimpurile nnnzului
— 17.
• Circul București : Mondo-clrc 
■*- 19,30.

• PENTRU CONSER
VAREA FONDULUI SIL
VIC Potrivit unui raport 
întocmit de biroul britanic 
pentru studii economice „Eco
nomist Intelligence Unit", ne
cesarul de lemn al omenirii 
se va dubla pină la sfîrșitul 
acestui secol. Pe de altă parte, 
se constată tendința, justificată, 
ca țările producătoare să opteze 
pentru politici de conservare a 
fondului lor silvic. în același 
timp, producția de lemn nu 
poate spori de la o zi la alta, iar 
pădurile ce pot fi exploatate se 
află situate în zone care nece
sită investiții enorme. Consu
mul industrial de lemn, în spe
cial pentru fabricarea de hirtie, 
carton și plăci aglomerate, va

crește cu 100 la sută pînă în 
anul 2000.

• UZINA ROBOT
PRODUCĂTOARE DE...
ROBOJI. Compania japone
ză „Fudzitsu" este pe cale să 
realizeze în viitorul apropiat o
uzină în întregime automatizată. 
Noua uzină este deservită de
numai 100 de muncitori, care fac 
de serviciu, cîte opt ore pe zi, 
pentru a urmări liniile de roboti 
ce produc... roboți. Fiecare sec
tor al uzinei este compus din- 
tr-o mașină-unealtă și dintr-un 
manipulator complex condus de 
un calculator. Cărucioare auto
mate circulă între magazie și

diversele sectoare ale halei de 
montaj. Materia primă se în
carcă automat în cărucioare, a- 
junge la sectorul respectiv, unde 
este prelucrată, se reîntoarce la 
cărucior și se transmite automat 
următorului stadiu al procesului 
de producție. După aprecierile 
companiei, unei uzine obișnuite 
i-ar fi fost necesar un număr 
de muncitori de cinci ori mai 
mare pentru aceeași producție.

• SINTETIZATOR AL 
VOCII UMANE. -Vocoder" 
este un nou tip de sintetizator 
electronic de sunete, al cărui rol 
este să sintetizeze vocea umană 
în studiourile de televiziune 
dintr-un șir de țări occidenta
le. Sinteza nu este totală în

trucît pentru ca aparatul să 
funcționeze, la intrarea sa în 
activitate este necesară o voce 
umană „naturală". Sistemul e- 
lectronic „codifică" această voce, 
o ia ca „eșantion" șl cu ajuto
rul fonogeneratorilor săi repro
duce o suită de sunete inteligi
bile, care au aceeași bază, dar 
ale căror caracteristici și timbru 
sint schimbate. „Vocoder" este 
folosit pentru efectuarea de tru
caje sonore, pentru crearea de 
sunete speciale, pentru a face 
să „vorbească" instrumentele 
muzicale ș.a.

• BRICHETĂ CON
TRA... FUMATULUI. Dacâ 
ar fi tot timpul conștiehți de 
numărul de țigări pe care le 
fumează și de nocivitatea aces
tora, mulți oameni ar fuma mai 
puțin. Pornind de ta această 
presupunere, în Italia a fost 
realizată o brichetă electronică 
specială, dotată cu un mic ecran, 
pe care sînt afișate două cifre 
luminoase, pîlpiitoare (ca la 
beculețele de alarmă). Una re
prezintă numărul de țigări fu
mate în ziua respectivă (con
torul este pus la zero în fiecare

seară), îar cea de-a doua, tim
pul scurs de la aprinderea Ulti
mei țigări. Dispozitivul electro
nic din interiorul brichetei, care 
memorizează cei doi parametri, 
este alimentat de o minibaterie. 
Mai rămine, desigur, un lucru : 
cel decis să o folosească, pentru 
a avea o situație exactă, tre
buie să refuze pe oricine l-ar 
cere un foc !

• RUBENS, PRIN 
PRISMĂ MEDICALĂ. Spe~ 
cialiștii centrului medical „Al
bert Einstein" din Philadelphia, 
urmărind tablourile lui Rubens 
au constatat că personajele sale, 
și chiar pictorul, sufereau de 
artrită. Studiind brațele persoa
nelor, ei au remarcat că articu

lațiile mlinllor șl ale coatelor 
sînt îngroșate, dovadă a îmbol
năvirii de artrită. Specialiștii 
exclud posibilitatea ca aceasta 
să reprezinte „stilul pictorului", 
întrucît tablourile lui Rubens 
reprezintă și numeroase persoa
ne... sănătoase. Din autoportre
tele pictorului, medicii au con
statat că Însuși Rubens suferea 
de artrită, boală al cărei pro
gres este vizibil pe măsură ce 
tablourile îl înfățișează din ce în 
ce mai bătrîn.

• CUM „ECONOMI
SEȘTE" CĂMILA APA? 
Iată o întrebare pe care oame
nii de știință și-au pus-o de 
nenumărate ori, fără a avea un 
răspuns satisfăcător. Cercetări 
recente au descoperit că „instru

mentul" folosit de cămilă in 
această acțiune este... nasul său. 
Mai concret spus, este vorba de 
o mucozitate higroscopică pe 
care o produce organismul cămi
lei atunci cînd corpul său este 
foarte deshidratat. Această mu
cozitate usucă aerul care iese din 
plămini spre exterior. Apa ab
sorbită de mucozitate este apoi 
eliberată în aerul foarte uscat 
pe care cămila îl inspiră. Șavan- 
ții și-au dat seama de impor
tanța acestei mucozități cînd au 
examinat structura nasului că
milei, asemănătoare unor suluri 
de papirus, cu o suprafață deo
sebit de mare (1 000 cmp). spre 
deosebire de cel al omului (12 
cmp) — ceea ce contribuie efi
cient ia uscarea aerului saturat 
de apă.
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Dreptul fiecărui popor la dezvoltare 
liberă, suverană, independentă-principiu 
fundamental al activității internaționale 

a Partidului Comunist Român
Respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 

singur destinul, fără nici un amestec din afară, a devenit 
un imperativ fundamental al vieții politice contemporane, de 
realizarea căruia depind însuși mersul înainte al societății 
omenești, evitarea unor noi conflagrații mondiale, instaurarea 
unei păci trainice pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Comuniștii, Întregul nostru popor 

Sărbătoresc miine jubileul glorios, 
de 60 de ani, al partidului, în 
această atotbiruitoare primăvară 
românească, cu sentimentul pro
fundei mîndrii izvorîte din con
știința calității lor de oameni li
beri, de unici stăpîni ai propriilor 
destine, ai avuțiilor naționale, ai 
roadelor muncii lor creatoare, în- 
tr-o țară independentă și suvera
nă, care se bucură de respectul, 
prețuirea și admirația tuturor na
țiunilor lumii. Este meritul nepie
ritor al Partidului Comunist Ro
mân, continuator al celor mai stră
lucite tradiții revoluționare ale
clasei muncitoare, al celor mai 
înalte aspirații și idealuri ale fiilor 
acestui străvechi pămînt, că — 
neprecupețind nici un efort, nici 
un sacrificiu pentru înfăptuirea 
visului de veacuri al poporului ro
mân de a fi deplin stăpîn în pro
pria casă — a militat, în același 
timp, cu dîrzenie, încă din pri
mul moment al existenței sale, 
pentru neatîrnarea tuturor popoa
relor, pentru drep
tul fiecărei na
țiuni de a-și făuri 
liber destinele, de 
a se dezvolta in
dependent și su
veran.

Această trăsă
tură fundamenta
lă a activității 
partidului, aceas
tă orientare ne
abătută decurge 
din însăși expe
riența de veacuri 
a poporului ro
mân, care, cu- 
noscînd vicisitu
dinile asupririi 
străine, purtind 
crincene bătălii 
pentru apărarea 
ființei naționale, 
și-a manifestat 
fără rezerve spri
jinul față de nă
zuințele celorlal
te popoare ale 
lumii spre o via
ță liberă și dem
nă. în același 
timp, ea izvorăș
te din concepțiile socialismului 
științific, potrivit cărora proleta
riatului îi revine misiunea isto
rică de a lupta atît împotriva ex
ploatării omului de către om, cît 
și împotriva asupririi unor popoa
re de către clasele dominante ale 
altor popoare, din analiza profun
dă a realităților lumii contempora
ne, care atestă că afirmarea dez
voltării libere a tuturor țărilor și 
popoarelor, împotriva politicii în
robitoare a imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, 
constituie o componentă insepara
bilă a mersului înainte al umani
tății, a păcii și progresului.

Istoria va consemna, fără îndoia
lă, contribuția esențială a secreta
rului general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — înflăcărat și 
neobosit militant revoluționar pen
tru înfăptuirea aspirațiilor de li
bertate și progres ale omenirii 
contemporane — la fundamentarea 
conceptului cu privire la dreptul 
sacru, imprescriptibil și intangibil 
al fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
propriile destine, de a-și hotărî su
veran căile și formele dezvoltării 
economico-sociale, de a promova 
in viața internațională o politică in 
conformitate cu propriile interese.

în ultimă instanță, așa cum ara
tă în permanență secretarul gene
ral al partidului, afirmarea acestui 
drept, a voinței popoarelor de a-și 
făuri viața așa cum o doresc, in 
totală opoziție cu vechea politică 
imperialistă de dominație, forță și 
dictat, constituie conținutul princi
pal al epocii noastre, determină 
principalele tendințe și procese ale 
lumii contemporane.

Acțiunile energice, eforturile neo
bosite ale partidului nostru pentru 
promovarea neabătută a dreptului 
la dezvoltare liberă a fiecărui po
por pornesc de la postulatul că 
în înfăptuirea acestui drept își gă
sesc, de fapt, expresie sintetică 
toate principiile noi ale relațiilor 
internaționale : respectul indepen
denței și suveranității naționale 
ca și egalitatea în drepturi, nea
mestecul în treburile interne și 
avantajul reciproc, ca și renunța
rea la forță sau amenințarea cu 
forța.

Este evident că a fi stăpîn pe 
propria soartă înseamnă a fi inde
pendent, a exercita toate atri
butele suveranității ; a trăi în de
plină libertate înseamnă că unica 
sursă a deciziilor o constituie voin
ța poporului și a organelor sale li
ber alese; înseamnă inviolabilitatea 
granițelor, respectarea riguroasă a 
integrității teritoriale a fiecărei 
țări. Cu neabătută perseverență 
proiectează P.C.R lumină asupra 
marelui adevăr al contemporanei
tății că nu există forță capabilă să 
stea in calea luptei pentru liber
tate, pentru apărarea suveranității 
și independenței, pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare a popoarelor, că 
un popor gata de orice sacrificiu 
pentru apărarea acestui drept sacru, 
.și care se bucură de solidaritatea 

și sprijinul celorlalte forțe înainta
te ale lumii e^e de neînvins, ni
meni și nimic neputîndu-i infringe 
voința — teză revoluționară care 
dă o perspectivă profund optimistă 
luptei popoarelor de pretutindeni 
pentru o viață nouă, liberă și dem
nă, inclusiv a popoarelor din acele 
puține zone unde se mai mențin 
perimatele rînduieli coloniale.

în același timp, în concepția 
partidului nostru, asigurarea drep
tului fiecărui popor de a avea pri
mul și ultimul cuvînt asupra tutu
ror problemelor proprii implică, în 
mod necesar, deplina egalitate în 
drepturi între toate statele și po
poarele, indiferent de mărime, po
tențial, regim social-politic, situare 
geografică sau „vechime" a inde
pendenței. în virtutea acestui 
principiu, toate statele, fără excep
ție, au dreptul de a participa în 
condiții egale la întreaga viață in
ternațională, la dezbaterea și so
luționarea tuturor marilor proble
me ale actualității și, așa cum e 
și normal, în primul rînd asupra 

PE STINDARDUL 

PARTIDULUI : 

obiective de luptă 

in concordanță 

cu interesele vitale 

ale poporului român, 

ale întregii umanități

celor care le privesc nemijlocit, 
aceasta oferind chezășia că rezol
vările cristalizate corespund inte
reselor tuturor națiunilor.

în mod firesc, promovarea și 
respectarea neabătută a dreptului 
de a decide asupra propriei sorți 
exclude cu desăvîrșire orice imix
tiuni din partea imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu
lui în afacerile interne ale altor 
state, orice Încercări de amestec, 
presiunile și discriminările de 
orice natură — economice, po
litice, militare — intr-un cuvînt, 
orice tentativă de a impune unui 
popor voința altuia. Revine 
Partidului Comunist Român, secre
tarului său general marele merit 
de a fi relevat cu perseverență, în 
toate împrejurările, că nu poate fi 
cu adevărat liber un popor care 
asuprește sau tinde să. domine alte 
popoare.

Dreptul de a stabili de sine stătă
tor modul de organizare a propriei 
vieți, opțiunea liberă asupra căilor 
dezvoltării economico-sociale, ca și 
asupra orientărilor pe plan extern 
înseamnă, în optica de largă cu
prindere a partidului nostru, sti
mularea căutării creatoare de către 
fiecare popor a drumului celui mai 
potrivit condițiilor sale specifice, 
particularităților și tradițiilor sale.

Pe drept cuvînt consideră parti
dul nostru că respectarea cu stric
tețe a independenței și suveranității 
naționale, a dreptului fiecărui popor 
de a dispune de propria soartă con
stituie insăși cheia de boltă a 
dezvoltării pașnice a omenirii, a 
instaurării pe întreg globul a 
unui climat de securitate, înțe
legere și conlucrare rodnică.

Nenumărate fapte ale istoriei de 
ieri și mai ales de azi arată, fără 
putință de tăgadă, că numai prin 
respectarea de către toți și față de 
toți a voinței popoarelor de a se 
dezvolta liber, suveran, este asi
gurată pacea, se pot statornici în 
lume relații de înțelegere, destin
dere, colaborare. Și invers, ori de 
cite ori această voință este încăl
cată, iar dreptul națiunilor de a-și 
făuri destinul în mod independent 
este nesocotit, destinderea se află 
în primejdie, apar focare de în
cordare și conflict, se profilează 
spectrul războaielor.

Făurirea unei lumi noi, mai bune 
și mai drepte înseamnă, in ultimă 
instanță, în viziunea partidului nos
tru, făurirea unei lumi in care 
dreptul popoarelor la dezvoltare li
beră, de sine stătătoare își va găsi o 
deplină și generală materializare, o 
unanimă respectare. Aceasta va fi o 
lume în care toate națiunile plane
tei, dezvoltîndu-se de sine stătător, 
își vor putea alege forma de orîn- 
duire -cea mai potrivită specificului 
și particularităților lor, își vor putea 
valorifica propriile resurse exclusiv 
în interesul înfloririi și prosperității 
fiecăreia, vor dezvolta între ele o 
colaborare liber consimțită, în spiri
tul stimei, respectului și deplinului 
avantaj reciproc.

Firește, într-o asemenea lume,

conflictele, războaiele — suprema 
negare a dreptului la dezvoltare li
beră, a însăși existenței popoare
lor — trebuie să fie cu desăvîr
șire excluse, ceea ce creează con
dițiile realizării dezarmării univer
sale, întrucît prin renunțarea la fo
losirea forței, la intervențiile milita
re ca mijloc de rezolvare a proble
melor, armele devin caduce, arsena
lele — inutile. ’

în același sens se înscrie și rela
ția dintre afirmarea dreptului po
poarelor de a fi stăpine pe pro
priile destine și pe avuțiile națio
nale și edificarea noii ordini eco
nomice — acest drept constituind 
una din premisele eliminării deca
lajelor, a subdezvoltării.

în ampla operă istorică de trans
formare într-o realitate ireversibilă 
a dreptului popoarelor de a se dez
volta suveran, de sine stătă
tor, rolul hotăritor, determinant, 
potrivit aceleiași concepții, re
vine maselor celor mai largi, 
popoarelor inseși, partidelor lor re
voluționare, tuturor forțelor social- 

politice înaintate. 
Unirea tuturor a- 
cestor forțe pe 
plan atît național, 
cît și internațio
nal constituie con
diția fundamen
tală a împlinirii 
aspirațiilor de 
dezvoltare liberă 
a fiecărei națiuni, 
a abolirii vechii 
politici imperia
liste de domina
ție, imixtiune și 
dictat, a respectă
rii stricte a drep
tului fiecărui po
por de a dispune 
de propria soartă. 

Expresie a pro
fundei înțelegeri 
a acestui impe
rativ vital, Parti
dul Comunist Ro
mân a înscris 
lupta pentru cau
za libertății și in
dependenței po
poarelor ca una 
din orientările 
fundamentale ale 

întregii sale activități internaționa
le. Este un adevăr de necontestat că, 
de-a lungul întregii existențe a 
P.C.R., cu deosebire de la Congresul 
al IX-lea încoace, epoca cea mai 
aureolată de glorii a patriei, nu a e- 
xistat cauză dreaptă, nu a fost popor 
dornic de a-și dobîndi sau apăra 
neatîrnarea, dreptul de a se dez
volta liber, independent, care să nu 
se fi bucurat de sprijinul neprecu
pețit și multilateral al partidului și 
statului nostru.

Acest sprijin și-a găsit și-și gă
sește materializare în formele și sub 
aspectele cele mai variate, de la 
semnarea unor documente mareînd 
primele „atestări" internaționale a 
numeroase mișcări de eliberare și 
pînă la acțiunile energice la O.N.U. 
și în alte foruri mondiale pentru era
dicarea ultimelor vestigii ale împi
lării coloniale, pentru abolirea ra
sismului și apartheidului în Africa 
de Sud, pentru acordarea indepen
denței Namibiei; și de la recunoaș
terea, din primul moment, a fie
cărui nou stat independent și 
ajutorul acordat pentru respinge
rea oricăror încercări de știr
bire, pe plan politic sau e- 
conomic, a libertății nou cuce
rite, pînă la solidaritatea în fapte 
cu eforturile tinerelor state, în ge
neral ale tuturor țărilor dornice să 
lichideze rămînerile în urmă, pen
tru valorificarea în propriul in
teres a avuțiilor naționale, inclusiv 
prin dezvoltarea cu aceste țări a 
unor ample relații in toate dome
niile de activitate, model al unei 
conlucrări noi, cu adevărat egale în 
drepturi.

La gloriosul său jubileu, este un 
titlu de mîndrie pentru partidul 
nostru, făuritor și apărător de nă
dejde al independenței și suvera
nității patriei, de a se afirma ca 
una din forțele cele mai active, ca 
unul din promotorii cei mai dîrji 
și consecvenți ai marii cauze a dez
voltării libere a tuturor națiunilor 
lumii, ceea ce i-a adus un bineme
ritat "prestigiu pînă în cele mai în
depărtate meleaguri. Măsurînd cu 
îndreptățită satisfacție, de pe cul
mile celor șase decenii, drumul de 
jertfe și victorii parcurs, scrutînd 
cutezător viitorul pe care-1 profi
lează. Programul partidului, pentru 
comuniștii români, pentru poporul 
nostru, momentul jubiliar de 
astăzi constituie, în același timp, un 
prilej de reafirmare a angajamen
tului, pe care de atîtea ori l-a pro
clamat în mod solemn secretarul 
general al partidului, de a nu pre
cupeți nici pe viitor nici un efort, 
în strînsă unire cu celelalte forțe 
revoluționare ale contemporaneită
ții, pentru instaurarea unei politici 
noi de respect al independenței, de 
egalitate, stimă și încredere reci
procă, astfel ca fiecare popor, exer- 
citindu-și liber și suveran voința, 
să se poată dezvolta plenar, să poa
tă beneficia de toate cuceririle civi
lizației, într-o lume a păcii, drep
tății și progresului.

Romulus CAPLESCU,

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
GLORIOSULUI JUBILEU AL P.C.R.

In întîmpinarea gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român, 
peste hotare continuă manifestările in cadrul cărora sint puse in evidență 
insemnătatea creării P.C.R., transformările revoluționare petrecute in 
viața politică, economică și socială din țara noastră, consecvența politicii 
de pace și conlucrare promovate de partidul și statul nostru, rolul deter
minant al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea politicii interne și 
externe a României socialiste.

La Moscova, la Institutul de mar
xism-leninism, de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S., a avut Ioc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 60-a ani
versări a făuririi Partidului Comu
nist Român.

In prezidiul adunării au luat loc 
M. V. Zimianin, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. I. Konotop, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-română, G. A. Kiseliov, ad
junct al șefului Secției relații exter
ne a C.C. al P.C.U.S., A. V. Vikto
rov, membru al C.C. al P.C.U.S., se
cretar al Consiliului Central al Sin
dicatelor, membru al Conducerii cen
trale a A.P.S.R., reprezentanți ai 
conducerii institutului, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe.

D. I. Antoniuk, adjunct al direc
torului institutului, și Traian Dudaș, 
ambasadorul României în U.R.S.S., 
au evidențiat drumul parcurs de 
Partidul Comunist Român în cele 
șase decenii de activitate pusă în 
slujba poporului, subliniind că fău
rirea P.C.R. a reprezentat o etapă 
nouă, superioară în mișcarea revolu
ționară și democratică din România.

S-a reliefat că întregul popor ro
mân, strîns unit în jurul partidului 
său comunist, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, depune o activi
tate neobosită pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Vorbitorii au relevat că P.C.R. și 
P.C.U.S. acordă o atenție deosebită 
dezvoltării pe multiple planuri a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Uniunea Sovieti
că, dintre popoarele celor două țări.

A fost reliefată importanța deose
bită, pentru întărirea și adîncirea 
prieteniei și colaborării româno-so- 
vietice, a întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul L. I. 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

D. I. Antoniuk a dat expresie 
bucuriei cu care comuniștii, oamenii 
muncii din Uniunea Sov.etică urmă
resc succesele tot mai mari obținute 
de poporul român, sub conducerea 
P.C.R.

La Ambasada României din Phe
nian a avut loc o conferință de pre
să. Ambasadorul țării noastre, Paul 
Marinescu, a vorbit despre semnifi
cația făuririi partidului și despre ro
lul său în marile înfăptuiri ale po
porului român în anii construcției 
socialismului, vasta activitate desfă
șurată de partidul și statul nostru 
pe plan extern. Au fost evidențiate 
bunele relații de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, dintre România și R.P.D. 
Coreeană, ce se dezvoltă necontenit 
in spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul frecventelor întîlniri dintre

Președintele Indoneziei a primit 
delegația parlamentară română

JAKARTA 6 (Agerpres). — Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
transmis un călduros mesaj de salut, 
cele mal bune urări de sănătate șl 
fericire personală președintelui Re
publicii Indonezia, generalul Suharto, 
împreună cu urări de pace, progres 
și prosperitate pentru poporul indo
nezian prieten.

Exprimînd deosebite mulțumiri 
pentru urările transmise, președin
tele Republicii Indonezia, generalul 
Suharto, a transmis președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un cald 
mesaj de salut, urări de sănătate și 
fericire personală, de progres, pace 
și bunăstare pentru poporul român.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către președintele 
Republicii Indonezia a delegației 
parlamentare române, condusă de 
Iosif Szasz, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, care a întreprins 
o vizită oficială de prietenie în aceas
tă țară, la invitația Parlamentului 
indonezian. Exprimîndu-se deosebita 
satisfacție față de cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, în 
cadrul primirii a fost evidențiată do
rința celor două părți de a lărgi și 
diversifica conlucrarea bilaterală, mai 
ales în domeniul cooperării în indus
trie și agricultură. Totodată, au fost 
relevate importanță deosebită a strin-

Vizita parlamentarilor
KUALA LUMPUR (Agerpres). — 

în cadrul vizitei oficiale de prietenie 
pe care o întreprinde în Malayezia, 
delegația parlamentară română, con
dusă de Iosif Szasz, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a fost pri
mită de Mahathir Mohamad, vice- 
prim-ministru și ministrul malaye- 
zian al comerțului și industriei. în 
cadrul întrevederii s-a evidențiat 
existența unor reale posibilități pen
tru creșterea schimburilor comerciale,

FRANȚA

Dezbatere radiotelevizată între candidații 
la al doilea tur al scrutinului prezidențial

PARIS 6 (Agerpres). — Cei doi 
candidați la al doilea tur de scrutin, 
de la 10 mai, al alegerilor preziden
țiale din Franța, actualul președinte, 
Valdry Giscard d’Estaing, și liderul 
socialist Franțois Mitterrand, au 
participat, marți seara, la o dezba
tere radiotelevizată, care a consti
tuit unul dintre momentele impor
tante ale campaniei electorale.

Dezbaterea a fost consacrată unor 
probleme cu caracter economic și so
cial, în special șomajului și inflației, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.

La Institutul de economie naționa
lă din Phenian a avut loc o întîlnire 
prietenească. în expunerile prezen
tate, Ko Bong Ho, secretarul comi
tetului de partid al institutului, și 
ambasadorul român au reliefat im
portanța evenimentului aniversat, 
succesele obținute de poporul român 
în perioada de după 23 August 1944 
și, îndeosebi, după Congresul al IX- 
lea al P.C.R., de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La Sofia a avut loc vernisajul ex
poziției „60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român", orga
nizată de Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, în 
colaborare cu Muzeul național 
„Gheorghi Dimitrov" din Bulgaria. 
Expoziția se constituie într-o oglindă 
a principalelor etape parcurse de 
mișcarea muncitorească, revoluționa
ră și democratică din România, de 
partidul său comunist în cele 6 de
cenii de existență, înfățișează lupta 
de eliberare socială și națională a 
poporului român, legăturile de soli
daritate ale mișcării muncitorești 
din România cu mișcarea muncito
rească din alte țări, marile înfăptuiri 
obținute de poporul nostru în anii 
socialismului, sub conducerea parti
dului.

La festivitatea deschiderii expozi
ției au luat cuvîntul acad. Sava Ga- 
novski, membru al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Asociației de priete
nie bulgaro-română, și ambasadorul 
României la Sofia, Petre Duminică. 
Au participat veterani ai mișcării 
muncitorești și revoluționare din Bul
garia, activiști de partid și de stat, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.B., reprezentanți ai M.A.E., 
membri ai corpului diplomatic, zia
riști, un numeros public.

La cinematograful „Prietenia" din 
Sofia are loc „Panorama filmului 
românesc contemporan". Manifesta
rea a fost inaugurată prin prezenta
rea filmului „Puterea și adevărul".

La librăria „Dodonis", din Atena, 
a fost inaugurată o expoziție per
manentă de carte românească. La loc 
de frunte se află volume din operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu publi
cate in limbile română și greacă și 
în limbi de circulație universală. De 
un deosebit succes se bucură, de a- 
semenea, lucrările de specialitate ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, traduse în limba 
greacă.

Sub titlul „Politica externă a Româ
niei — contribuție la întărirea păcii 
și destinderii internaționale", ziarul 
grec „Exormisi" inserează un articol 
in care, după ce scoate în evidență 
faptul că „politica externă de pace a 
României asigură țării un loc de 
frunte pe arena internațională", sub
liniază : „Arhitectul acestei politici 
este președintele Nicolae Ceaușescu". 
„Prestigiul pe care l-a dobîndit 
România in relațiile internaționale 

■este rezultatul inițiativelor prezentate 
și actelor concrete de politică internă 
și externă", arată în continuare zia

sei conlucrări dintre România și In
donezia pe plan internațional, pozi
țiile lor identice sau foarte apropiate 
privind necesitatea promovării unei 
politici de pace, prietenie și colabo
rare între toate națiunile, imperativul 
unor măsuri hotărîte pentru realiza
rea dezarmării, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, soluționa
rea exclusiv .pe calea politică, a tra
tativelor, a tuturor conflictelor, nefo- 
losirea forței sau amenințării cu forța 
în raporturile interstatale, necesitatea 
respectării de către toate țările a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, dreptului fiecărei 
națiuni de a-și hotărî singură des
tinele.

Pornindu-se de la înaltele respon
sabilități care revin parlamentelor și 
parlamentarilor în adîncirea mai 
bunei cunoașteri și apropieri dintre 
popoare, in promovarea năzuințelor 
lor de pace, înțelegere și colaborare, 
a fost exprimată satisfacția față de 
noua colaborare existentă între parla
mentele român și indonezian. S-a re
levat voința ambelor părți de a 
promova contacte directe la diferite 
niveluri, de natură să permită veri
ficarea unor noi posibilități (de in
tensificare și diversificare a' rapor
turilor bilaterale. în concordanță cu 
programele de dezvoltare in perspec
tivă ale celor două țări.

români în Malayezia
pentru perfectarea unor importante 
acțiuni de cooperare în diferite ra
muri ale industriei. A fost subliniată 
importanța intensificării contactelor 
directe pe plan parlamentar, guver
namental și la alte niveluri, pentru 
mai buna cunoaștere și apropiere din
tre cele două țări și popoare) pentru 
identificarea unor noi posibilități de 
diversificare și extindere a legături
lor bilaterale.

cu care este confruntată în prezent 
Franța, precum și principalelor as
pecte ale politicii externe a țării. Pre
sa franceză apreciază că „dezbaterea 
n-a adus cu sine elemente noi pri
vind proiectele politice ale candida- 
ților". Totodată, se precizează că, în
trucît legislația franceză nu permite 
în această perioadă publicarea nici 
unui sondaj de opinie, , învingătorul" 
duelului verbal radiotelevizat nu va 
putea fi cunoscut decit dhpă scruti
nul de la 10 mai. 

rul, evidențiind faptul că „întreaga 
această politică, ca și prestigiul 
României sint legate de ideile 
și activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu".

Ziarul „L’Umanita", organul Parti
dului Socialist Democratic Italian, 
publică articolul „Prezența activă a 
României în politica internațională", 
în care se arată: „România, care este 
angajată cu toate forțele și capacită
țile sale creatoare în ampla operă de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, acționează pentru 
crearea unor condiții internaționale 
de destindere, securitate și coopera
re. în același timp, România promo
vează o politică externă pusă în în
tregime în slujba cauzei generale a 
păcii și socialismului, idealurilor de 
libertate, independență, democrație și 
progresului tuturor națiunilor".

în cadrul unei conferințe de presă, 
ambasadorul țării noastre la Bru
xelles, Iulian Văcărel, a evocat sem
nificația istorică a creării P.C.R., ac
tivitatea desfășurată de partidul nos
tru pentru unirea tuturor forțelor po
litice patriotice într-un larg front 
antifascist, rolul său conducător în 
înfăptuirea revoluției de eliberare na
țională și socială, antifascistă și anti- 
imperialistă, în succesele obținute de 
poporul român în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate.

La Rabat, în clădirea Ministerului 
Culturii, a avut loc vernisajul expozi
ției de carte românească. Un loc cen
tral îl ocupă volumele din operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Tot în 
capitala Marocului a avut loc verni
sajul expoziției de artă grafică „Mo
mente istorice în artele grafice con
temporane românești".

La Ambasada română din Delhi a 
avut loc inaugurarea unei expoziții 
de fotografii înfățișînd momente 
principale din istoria poporului ro
mân, precum și realizările obținute 
de România socialistă. A fost organi
zat, de asemenea, un stand de cărți, 
care prezintă lucrări publicate în 
India despre viața și gindirea social- 
politică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

O seară culturală dedicată Româ
niei a fost organizată la Ambasada 
țării noastre din Rangoon, la care au 
participat persoane oficiale birma- 
neze, cadre universitare, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști. Lucian 
Petrescu, însărcinat cu afaceri a.i., a 
evidențiat semnificația aniversării a 
șase decenii de la făurirea P.C.R., 
marile înfăptuiri dobîndite de po
porul nostru sub conducerea P.C.R., 
prestigioasa activitate internă și in
ternațională desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asistența a urmă
rit un program de filme și a vizitat 
expoziția de carte deschisă cu acest 
prilej.

Sub titlul „Industria României in 
plină dezvoltare", ziarul brazilian 
„Jornal de Brasilia" a publicat un ar
ticol in care subliniază creșterea în 
ritmuri înalte a industriei românești 
în cincinalul trecut, sporirea, în ace
eași perioadă, a volumului comerțu
lui exterior și a numărului țărilor cu 
care România întreține - relații eco
nomice. Ziarul arată, de asemenea, 
că in cincinalul 1981—1985 venitul 
național și nivelul de trai vor crește 
„într-o măsură care să transforme 
în realitate trecerea României de la 
stadiul de țară socialistă in curs de 
dezvoltare la cel de țară socialistă 
cu dezvoltare medie". (Agerpres)

^AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

„ZILELE CULTURII ROMANEȘTI" LA AMMAN. In copitolo Iordaniei 
au fost inaugurate „Zilele culturii românești", in deschiderea manifestă
rilor fiind vernisată expoziția de fotografii „București - capitala Româ
niei". In cadrul expoziției, la loc de frunte se află Imagini care înfăți
șează momente din activitatea neobosită a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dialogul continuu cu po
porul. La vernisaj au participat reprezentanți ai municipalității iordaniene, 
șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Amman, specialiști români aflați 
în Iordania, ziariști, un numeros public.

I „PERSPECTIVELE PENTRU A- 
| FRICA ALE INSTAURĂRII UNEI 

NOI ORDINI ECONOMICE IN-
■ TERNAȚIONALE" — aceasta este 
I tema unui simpozion ce se desfă- 
I șoară în capitala Etiopiei, sub aus

piciile Universității din Addis Abe- 
j ba și ale O.N.U. Reuniunea va per- 
j mite un schimb de păreri asupra 

problemei dobindirii unei inde- 
Ipendențe economice reale a țărilor 

africane, pentru folosirea bogății
lor naționale in scopul dezvoltării 

. lor economice.
SIMPOZION DEDICAT LUI AR- 

GHEZI. In cadrul manifestărilor 
I organizate in S.U.A. pentru marca

rea centenarului lui Tudor Arghe- 
zi, la Columbus a avut loc un sim- 

Ipozion consacrat vieții și operei 
marelui poet. Referatele și comu
nicările prezentate, precum și dez
baterile pe marginea acestora s-au 

I bucurat de o deosebită apreciere 
din partea asistenței.

. CONVORBIRI LA BONN. La 
Bonn au avut loc convorbiri între

I cancelarul federal al R.F. Germa
nia, Helmut Schmidt, și președin-

I tele Bangladeshului, Ziaur Rahman, 
aflat într-o vizită oficială în R.F.G. 
Au fost examinate probleme refe- 

Iritoare la decalajele existente între 
țările industrializate și statele în 
curs de dezvoltare, situația din O- 
rientul Mijlociu și din Asia de sud- 

Iest, precum și aspecte ale relațiilor 
bilaterale.

• ACȚIUNE ANTITERORISTA IN 
j BOLIVIA. Un detașament al arma- 
I tei boliviene a pus capăt ocupă

rii instalațiilor petroliere ale so- 
Icietății americane „Occidental Pe

troleum" (del la exploatarea „Tita", 
din sud-estul țării) de către ele-

I mente ale organizației de extremă 
dreaptă „Falanga Socialistă Bo- 
liviană". Extremiștii luaseră 52 de

I ostatici și cereau înlocuirea pre-
, ședintelui juntei militare, genera

lul Luis Garcia Meza, și instau
rarea unui nou guvern.

LEGEA APĂRĂRII CONSTITU
ȚIEI, adoptată de Congresul de- 

Iputaților la 24 aprilie, a intrat in 
vigoare în Spania. Legea prevede, 
între altele, că persoanele care se 
fac vinovate de violarea sau In- 

I citarea la violarea prin forță a

Conferința comisiilor 
naționale UNESCO 

din regiunea europeană 
MADRID 6 (Agerpres). — în cea 

de-a doua zi a Conferinței comisiilor 
naționale pentru UNESCO din re
giunea europeană, care își desfă
șoară lucrările la Madrid, au fost 
luate în dezbatere probleme privind 
orientările celui de-al doilea plan de 
perspectivă al organizației.

Intervenind în dezbateri, delegația 
română s-a referit la contribuția pe 
care UNESCO trebuie să o aducă, 
în domeniile sale de competență, la 
rezolvarea marilor probleme ce con
fruntă astăzi omenirea. A fost sub
liniat rolul ce revine organizației in 
sensibilizarea opiniei publice asupra 
pericolului grav pe care îl repre
zintă pentru omenire cursa înarmări
lor și asupra necesității realizării 
dezarmării generale și totale, în 
primul rînd a dezarmării nucleare. 
Totodată, a fost relevat rolul UNESCO 
în edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale, prin realiza
rea de proiecte operaționale, în
deosebi in țările în curs de dezvol
tare, facilitarea accesului la cuceri
rile științei și tehnicii moderne șl 
sprijinirea formării de cadre naționa
le în aceste țări.

ANIVERSAREA ELIBERĂRII 

CEHOSLOVACIEI

Adunare festive 
la Praga

PRAG A 6 (Agerpres). — în pre
zența lui Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C.C., președinte
le R.S. Cehoslovace, la Praga a avut 
loc adunarea festivă consacrată ce
lei de-a 36-a aniversări a încheie
rii luptei de eliberare națională a 
poporului cehoslovac și eliberării Ce
hoslovaciei.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Josef Korcak, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele Guvernului R. S. Cehe.

Contacte diplomatice 
în Orientul Mijlociu

BEIRUT 6 (Agerpres). — La Bei
rut s-au încheiat convorbirile dintre 
președintele Libanului, Elias Sarkis, 
și vicepremierul și ministrul sirian 
al afacerilor externe, Abdel Halim 
Khaddam. La convorbiri au mai par
ticipat primul ministru, Shafic al 
Wazzan, și ministrul libanez de ex
terne, Fuad Boutros. Au fost exami
nate posibilitățile restabilirii calmu
lui în Liban, asigurării securității ță
rii și integrității sale teritoriale.

RIAD 6 (Agerpres). — Regele 
Khalid al Arabiei Saudite a avut o 
întrevedere cu Yasser Arafat, pre-? 
ședințele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, aflat într-o vizită la Riad. 
Au fost examinate ultimele evoluții 
ale problemei palestiniene, precum 
și situația din Liban.

★
La Riad au început convorbirile 

dintre regele Khalid și cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky.

prevederilor Constituției vor fi a- I 
cuzate de „rebeliune militară", fiind 
pasibile de pedepse cu închisoart.

OMAGIU LUI GEORGE ENES- I 
CU. Radiodifuziunea ivoriană a con- I 
sacrat o emisiune specială lui 
George Enescu, cu prilejul aniver- I 
sării a 100 de ani de la nașterea I 
marelui compozitor. 1

AMNISTIE ÎN THAILANDA. Re- | 
gele Thailandei, Bhumibol Adulyâ- I 
dej, a decretat amnistierea parti- 
cipanților la tentativa de lovitură I 
de stat militară împotriva guver- | 
nului condus de primul ministru 
Prem Tinsulanonda, organizată i 
luna trecută. Amnistia se va a- I 
plica numai persoanelor care s-au ‘ 
predat autorităților după preluarea . 
controlului asupra Bangkokului de I 
către forțele loiale premierului | 
Tinsulanonda.

remaniere guvernamen
tala IN SUEDIA. Premierul 1 
Thorbjoern Faelldin a procedat Ia 
o remaniere a cabinetului său, în 
urma demisiei celor opt membri | 
conservatori ai guvernului. Premie
rul a încredințat portofoliile vacan- J 
te unor membri ai cabinetului re- * 
prezentînd cele două partide răma^ 
se in coaliție — de centru și libe- . 
ral — și unor independenți. La 
Stockholm se subliniază că situația I 
creată de demisii nu antrenează 
automat demisia guvernului, întru- I 
cit partidul conservator nu a pre- I 
cizat dacă decizia amintită va an
trena și retragerea sprijinului pe . 
care îl acordă guvernului în par- I 
lament. •

AVERTISMENT. Republica Sud- I 
Africană trebuie să fie privită ca I 
o putere nucleară care poate pro
duce arme nucleare, dacă nu a I 
făcut-o încă, se spune într-un ra
port dat publicității la Națiunile ‘ 
Unite de Frank Barnaby, director 
al Institutului internațional pentru 
studierea păcii (S.I.P.R.I.), cu sediul | 
la Stockholm. In document se apre
ciază că chiar dacă R.S.A. nu a 1 
fabricat arme nucleare, poate face 
aceasta oricînd, întrucît dispune de 1 
cantități suficiente de uraniu im- , 
bogățit, obținut într-o unitate pilot. I 
precum și de plutoniu provenind | 
de la reactoarele de cercetări nu
cleare. I
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