
TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

In frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!

SlMBÂTÂ 8 MA119766 PAGINI — 30 BANI
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ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Soli steagul 
glorios
*t,; 

al 
partidului

Trăim în fiecare primăvară o sărbătoare scumpă nouă, tuturora : aniversarea creării Partidului Comunist Român. Se împlinesc acum 55 de ani de la acest eveniment de cea mai adincă semnificație care avea să marcheze decisiv istoria și să-și pună amprenta eroici asupra rezolvării marilor probleme legate de destinul. progresul, libertatea si demnitatea țării noastre.La a 55-a aniversare a partidului. România se prezintă cu o economie și o cultură înfloritoare, in plin proces de dezvoltare amplă, multilaterală. Cincinalul pe care l-am încheiat stă mărturie în acest sens. Cincinalul pe care l-am inceput, cel al aplicării cuceririlor revoluției tehnico-științifice. obiectivele noii etape pe care o parcurgem, mobilizează activ toate forțele națiunii, eforturile întregului popor convins că. înfăptuind neabătut politica partidului, iși întărește independenta și suveranitatea patriei, iși asigură condiții tot mai bune de trai material și spiritual. Crearea partidului comunist la 8 mai 1921 avea să exprime victoria forțelor revoluționare și a învățăturii marxist-leniniste in mișcarea muncitorească din țara noastră. Din primele zile ale existenței sale, partidul comuniștilor a trebuit să înfrunte prigoana și teroarea dezlănțuite de reacțiune. După trei ani de activitate legală. P.C.R. a fost scos în afara legii, și timp de două decenii a fost obligat să-și desfășoare activitatea revoluționară, patriotică in împrejurările grele ale ilegalității. infruntind represiunile, tribunalele și închisorile regimului burghezo-moșieresc. în această etapă, partidul a acționat ca organizator și conducător încercat al întregului nostru popor, cu un devotament nețărmurit față de năzuințele de libertate națională și dreptate socială ale celor ce muncesc.In fruntea marilor bătălii de clasă ale vremii, comuniștii și-au afirmat capacitatea de a conduce masele populare la victorie împotriva exploatării, pentru o rezolvare justă, marxist-leni- nistă a problemei naționale, pentru unirea rîn- durilor tuturor forțelor democratice împotriva politicii de fascizare a țării, a pericolului de război, a politicii antinaționale, de trădare a intereselor naționale promovată de cercurile reacționare. Actul istoric de la 23 August 1944 — înfăptuirea insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste — a găsit partidul in fruntea tuturor acțiunilor poporului și ale armatei, afirmindu-se ca inițiatorul și organizatorul luptei pentru eliberarea țării de sub dominația fascistă.Prin răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, în viața poporului nostru s-a deschis calea celor mai profunde schimbări revoluționare, trecin- du-se la înfăptuirea aspirațiilor vitale de libertate, dreptate și progres. Organizînd, conducînd și însuflețind efortul întregii națiuni, P.ț’.R. a desfășurat o intensă activitate de mobilizare a maselor largi populare la procesul de reconstrucție și refacere economică a țării, la industrializarea și transformarea socialistă a agriculturii pentru garantarea progresului general al patriei și consolidarea independenței și suveranității naționale.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. istoria partidului este istoria luptelor sociale și naționale ale clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, comuniștii fiind continuatorii legitimi și fideli ai tradițiilor progresiste ale întregului popor.Pornind de Ia studierea neabătută, științifică a legităților obiective, in spirit marxist-leninist creator, de la respectarea realităților concrete ale României, partidul și-a elaborat politica de făurire a noii societăți, a organizat și condus activitatea de creare și dezvoltare a bazei teh- nico-materiale a socialismului, de consolidare a relațiilor de producție socialiste, (le .ridicare necontenită a nivelului de trai materiat și spiritual al celor ce muncesc.Odată cu Congresul al IX-lea al partidului, în 1965, se deschide o perioadă nouă in dezvoltarea socialistă a țării, în întreaga activitate a Partidului Comunist Român care și-a sporit capacitatea politico-organizatorică, îndeplinindu-și cu cinste rolul de organizator și conducător al construcției socialiste, de forță politică revoluționară ce călăuzește neabătut națiunea noastră pe calea progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii. în această perioadă, în societatea ro-
„SCÎNTEIA TINERETULUI"
(Continuare tn pag. a IV-a)

„...Prin întreaga sa activitate, Partidul Comunist Român a dove
dit ca nu are teluri mai înalte, scopuri mai nobile decit slujirea devota
tă a clasei muncitoare, a poporului din care face parte, a cauzei socia
lismului si comunismului. De aceea, el a cîștigat un înalt prestigiu în fa
ta întregii națiuni, se bucura de stima și dragostea nemărginite ale mun
citorilor, țăranilor și intelectualilor, fără deosebire de naționalitate."

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNTOTDEAUNA CU POPORUL, 
ÎN INTERESUL POPORULUI, 

PENTRU POPOR!Partidul și poporul : un singur gind, o stngură voință, lată realitatea cea mai pregnantă a realităților românești. Măreață înfăptuire a cincizeci și cinci de ani de neostenită jertfă și muncă pentru binele si fericirea poporului, p/tru împlinirea aspirațiilor de dreptate și libertate 
’■ '____________ ______________________________________________

socială și națională ale întregii națiuni - 
unitatea indestructibilă dintre partid și 
popor reprezintă forța de nebiruit care 
ie-a propulsat spre strălucitele izbînzi de 
azi, monolitul pe care, urmind neabătut 
politica partidului, clădim minunatele iz- 
binzi viitoare.

Aceste adevăruri, puternic sădite în 
inima și conștiința fiecăruia, generatoare 
de profundă și unanimă încredere în des
tinul luminos al patriei socialiste, sint re
levate in reportajul nostru anchetă din 
PAGINILE 2-3.

UN SINGUR NUME
De unde-ncepe patria să aibă nume 
iarba-i altfel și vremea se apleacă 
deasupra ei altfel ;
un murmur din adine 
de doine vechi suie prin ea 
și nesfîrșite dorurile toate 
s-adună în acest contur, 
dimensiune generoasă, 
formă-a visului 
și a speranței noastre 
Și-a luptei gloriosului partid.

Totu-i altfel în patrie, acasă, 
aici unde pietre și nuri 
numai rostirea noastră o-nțeleg,

ÎN NUMĂRUL DE AZI
Un legămînt suprem

PATRIA - pe care
PATRIA - pe care

al vîrstei noastre

am moștenit-o 
o construim

(Pag. 2-3)

gîndim și trăim, laViața - așa cum ne-o 
dimensiunile marilor idealuri comuniste

HOTĂRÎRE UNANIMĂ, PARTICIPARE 
ENTUZIASTĂ LA ÎNFĂPTUIREA 

PROGRAMULUI PARTIDULUI 
(Pag. 4)

PARTIDUL COMUNIST ROMAN - 
FĂURITORUL UNEI POLITICI EXTERNE 
CONSTRUCTIVE, REALISTE, DINAMICE 

(Pag. 6)

Singele nostru jurimint ne este 
cu piatra și pămintul, 
soarele trecind 
pe drumul lui.
numai de-aici ne știe 
istoria și viața pe de rost.

Și ne aflăm, pe rind. privirea 
in trei culori etern îmbrățișate 
in purpura fierbinte din stindardul 
desăvîrșirii noastre comuniste, 
egală, de aceea, e vîrsta lor mereu 
cu adevărul vîrstei noastre, 
calm fluturînd în pacea orei, 
Partid și Patrie, un singur nume.
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DARIE NOVĂCEAKU

1

Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu
o Tovarășul Haralambos Drakopoulos, 

secretar al C.C. al P.C. din Grecia (interior)

• Președintele concernului Gutehofnungs 
hiitte (G.H.H.) din R. F. Germania
Relatarea întrevederilor. în pagina a Vl-a

PARTID AL OAMENILORUn ported al oamenilor, emblemă a forței și idealurilor lor. Călăuzitor în toate, pentru că de a el și prin e emană conștiința însăși a istoriei, patria care s-a descoperit pe sine în esența și patosul ei amplu, transformator. Un partid către care converg mereu gînduri și aspirații și de la care se-ntorc, în forma lor de relief, clare, ideile la lumina cărora vedem proiecția însăși a marelui viitor comunist. Viața, așa cum ne-o gin- dim și trăim, are astfel un permanent reazim de spirit și acțiune în cel ce și-a asumat ca nimeni altcineva răspunderea întreagă a istoriei și ne-o ferit de o existență vidată de timp și opresato, pentru a ne ridica la condiția unei fascinante și laborioase construcții. Aceea a libertății în imperiul căre a noi am crescut și creștem odată cu țara, intr-un suprem legămînt de independență și suveranitote. Făcind din lupta și munca însăși un privilegiu care ne întărește în drepturi și datorii, și care, egali cu noi înșine făcindu-ne, ne plasează in perimetrul unei tot mai active democrații. De la acel mereu vast și fecund orizont economic și pînă la orizontul numit om și conștiință a sa revoluționară, pînă la edificarea și afirmarea sa multilaterglă, ca rezultat al propriului său demers. Fiindcă, un partid al oamenilor fiind, partidul comunist de la oameni pornește ca de la o rădăcină puternică a istoriei, de la oameni și pentru oameni, așa cum se fundamentează prin programul însuși al parti

dului, în numele oamenilor și, pentru fericirea mai înalte, mai ridicate trepte de progres și ci- lor. ’ ..............................Singurul care a identificat cu cea mai mare precizie adevăratele aspirații și necesități ale maselor, partidul și-a înscris pentru totdeauna numele în dreptul inimii și conștiinței noastre. II urmăm cum ne-am urma propria lumină a ochilor, într-o impresionantă unitate de crez și voință. Ceea ce ne și explică de fapt și ne întregește în rațiunea noastră de-a fi. Nu o Românie, ci treizeci de Românii într-una singură avem astăzi în față și este suficient să ne dăm seama despre tot ce înseamnă aceasta, privind, fie și numai la noi înșine și la lucrurile cite ne înconjoară, la tot ceea ce am infăptuit și mai avem încă de realizat. Din viitorul pe care-l resimțim și-l trăim cu fiecare fibră a prezentului vin semnele înseși ale certitudinii că sîntem pe un drum ■îndelung cumpănit și de noi toți urmat. Congresul al Xl-lea a dimensionat încă o etapă, aceea a cincinalului afirmării cuceririlor revoluției teh- njco-științifice, dar ne-a conturat, în viziunea sa constructivă, și o nouă, indispensabilă calitate a vieții, un program fascinant, modelator, al perfecțiunii umane. Codul de norme și principii ale comuniștilor conține repere, punctele clare de sprijin ale acestei multiple perfecționări, ele sint oglinda, modul unic prin care ne întoarcem cu fața spre noi înșine pentru a ne construi pe tot

vilizați'e. Ceea ce, în perspectiva înfăptuirii noilor deziderate ale etapei pe care o parcurgem, se poate constitui într-una din cele mai cuprinzătoare. și. semnificative imagini, aceea a unei omniprezente armonii, sudura intimă, inestrico- bilă între progresul material general și progresul de conștiință, progresul din om. Fiindcă, un partid al oamenilor fiind, Partidul Comunist Român construiește și se construiește deopotrivă in oameni, .este al oamenilor, întreg, axa lor permanent trează, nervul vital al întregii națiuni.Omagiul sărbătoresc, pe care-l aducem partidului, de ziua lui, este omagiul pe care zi de zi și noapte de noapte, acolo, fiecare la locul său de muncă și de veghe il aduce prin faptele sale de efort și dăruire, încredințați fiind că astfel ne îndeplinim nu numai o datorie ci ne onorăm însăși viața, ne întărim astfel în libertate și sîntem stăpîni pe noi înșine, sîntem suverani. Un partid al oamenilor fiind, partidul nostru comunist s-a născut pentru oameni, și încă din plămădirea vie, cea mai adîncă a istoriei noastre românești, printre oameni trăiește și iluminează în oameni, trăiește în cugetul și inima tuturor. Și cum oamenilor, de ziua lor, la mulți ani li se spune, partidului, de ziua lui, țara, cu fiecare în parte, ii spune la mulți ani.
A. I. ZĂINESCU
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UN LEGĂMiNT SUPREM AL VÎRSTEI NOASTRE

PAT R IA —

PAT R IA- - - - - - - - -
pe care o construimTrecutul poporului nostru cuprinde in el imaginea continuității și permanenței sale pe meleagurile țârii, a legăturii oamenilor cu solul ancestral. Este o istorie a unui popor iubind glia strămoșească, confundindu-se cu ea, trăind intr-o indestructibilă legătură cu patria sa. Munții, codrii și apele au creat mediul ambiant, au ocrotit pe români, le-au transmis imaginea însăși a patriei. Veacurile s-au scurs, timpurile n-au fost întotdeauna ușoare, dimpotrivă, clipele grele de încercări n-au lipsit, dar înaintașii noștri au învățat și știut a le înfrunta cu dirzenie și demnitate. Re- prezentînd șirul nesfirșit al generațiilor trecute, ele însele legate de același teritoriu intr-o superbă simbioză, românii au . privit întotdeauna înainte, încrezători intr-un viitor, care nu putea fi decit al lor. Și încercările au o- țelit,.. au fost premise ale u- nor biruințe următoare și istoria.poporului .român s-a desfășurat ascendent, mereu optimizant, și tăria înaintașilor a stat irr‘demnitatea-lor, în capacitatea lor* de a refuza orice compromis ttf ei înșiși. ’Istoria patriei se. * desfășoară larg in pagini nemuritoare și pilduitoare. Ea îndeamnă la respect și la indeplinirea de către fiecare a datoriei sale. Istoria este cartea de aur a trecutului în care poporul se regăsește și fiecare ne regăsim și învățăm. Ea nu reprezintă o inseriere de fapte reci, depărtate de noi, ci, dimpotrivă, istoria este cea mai sigură punte spre un trecut care, deși depărtat in negura milenii

lor și a veacurilor, ne este foarte apropiat, căci este al nostru. In filele veșnice ale istoriei regăsim în dimensiuni plenare un aprig trecut de luptă, necurmata bătălie a înaintașilor pentru libertate și independență, imagini ale unui trecut cultural și artistic care ne afirmă în lume ca factor de civilizație. Istoria este ca o oglindă în- care ne regăsim prin intermediul generațiilor trecute, care ne a- parțin prin sentimentul continuității, și ne înțelegem pe noi Înșine și sensul existenței poporului nostru.

înțelegem tot atît de limpede că Partidul se inscrie armonios în ansamblul evoluției istorice a poporului român, că el nu este rupt de trecutul patriei, ci, dimpotrivă, își găsește In acest trecut izvor de inspirație și avint, că înțelege prin acest trecut căile pe care trebuie să se Îndrepte spre culmile civilizației națiunea noastră. Nu rareori, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului și președintele Republicii, se referă la exemplul istoric, evocă împrejurări, fapte și personalități ale trecutului care au contribuit la mersul inainte, la necurmatul mers inainte, subliniază Însemnătatea exemplului istoriei și faptul mai ales că Partidul este și se consideră legitimul continuator al celor mai inain- tate tradiții de luptă ale trecutului, că In numele unui trecut demn, al unei istorii milenare de care nu ne rușinăm, ci ne mindrim. el trebuie sa facă totul pentru ca și istoria viitorului nostru să fie ‘mai departe — și încă pe o treaptă mai înaltă — o istorie a demnității. In fața noastră, a construcțordor României socialiste de astăzi, ai României comuniste de mime se deschide un drum larg de biruințe, afirmare ș; demnitate. Chezășia că-1 vom urma ne-o ca întreaga istorie a poporului nostru, ne-o dau jertfele înaintașilor noștri și mai ales ne-o dau forța și înțelepciunea Partidului sub conducerea căruia se zidește țară nouă pe temeliile ancestrale ale permanenței noastre istorice.

ISTORIE
DEMNĂ

Dan Berindei

- Cunoscind amplul curs al istoriei milenare a locurilor in oare viețuim, urmărind cu pasiune faptele eroice, dar și viața deseori grea, viața cotidiană, de zi cu zi, a celor ce ne-au precedat, împrejurările grele pe care le-au avut de înfruntat ș: pe care le-au înfruntat cu fruntea sus și cu demnitate. înțelegem ce a adus socialismul națiunii noastre, ce a însemnat Partidul in existența sa. ce moment de cotitură radicală au înscris in istoria milenară a acestui popor gindul și fapta comuniștilor. Dar, totodată, dind prin cunoașterea trecutului dimensiunile plenare prezentului, mai
. Pentru noi, românii, munca a însemnat dintotdeauna viață, iar viața n-a putut fi concepută in afara muncii. In cursul istoriei am fost nevoiți să schimbăm deseori coarnele plugului cu securea sau flinta pentru a ține piept dușmanilor de tot felul, dar după fiecare bătălie, ne reintorceam insetați la uneltele de lucru, moștenite din moși-Strămoși, singurele care ne puteau asigura existența, bucuria cea de toate zilele. Românul a înfruntat vicisitudinile vremurilor, lucrînd și lup- tînd, trăind cu credința că munca reprezintă o necesitate pentru existență, pentru progresul societății.în socialism munca este așezată pe cea mai înaltă treaptă a valorilor. In- trucîț reprezintă singura sursă a creării bunurilor materiale și spirituale, singurul izvor al progresului și prosperității. In dubla lor calitate de proprietari ai mijloacelor de producție și producători ai valorilor materiale și spirituale, cetățenii patriei au dreptul și datoria de onoare de a desfășura o activitate utilă societății, potrivit capacității, aptitudinii și pregătirii profesionale, aspirațiilor fiecăruia, bunăstarea și interesele indivi-, duale fiind legate organic de bunăstarea și dezvoltarea societății în ansamblul ei. Eliberată de orice exploatare, munca a devenit mijlocul principal pentru formarea, dezvoltarea și a- firmarea multilaterală a personalității umane, de autoperfec- ționare morală.M-am născut într-o familie de plugari, pentru care munca reprezenta un principiu stint. Cînd le-am spus că plec la Hunedoara ca să muncesc, părinții s-au înseninat străfulgerați de bucuria că au crescut un om de nădejde, un muncitor, așa cum s-au considerat ei totdeauna. Plecam spre noul vis al tinereții, cu arzătoarea sete de muncă a țăranului care pășește într-o nouă lume : cea a industrializării.- Nu m-au

durut bătăturile din palme, nu m-au inspăimintat nici focul și nici dogoarea metalului incandescent, pentru că doream din tot sufletul să devin oțelar, să mă reintorc in satul natal, ca prim stăpinitor al acestei profesii grele și necunoscute. După ce am deprins tainele elaborării metalului, am îndrăznit să mă gindesc mai departe, să aduc unele Îmbunătățiri activității pe care o desfășuram, pentru a o face mai ușoară, mai productivă. Se perforau deseori cuptoarele, boală incurabilă pe vremea aceea, care aduce mari daune producției. Mi-am propus ca leacul să-l găsesc chiar eu, fiu de țăran. Mi-am adus patul în oțe- lărie. Zilele și nopțile le pe

lor ce i se cuvin, repartiția fă- cindu-se in funcție de contribuția pe care și-o aduce fiecare la dezvoltarea producției materiale și spirituale a țârii. Desigur, nu toți putem deveni oameni de știință sau oameni de cultură și artă. Știința și arta trebuie să ne fie numai aliate in orice moment și in orice activitate, fiindcă munca adevărată, generatoare de profunde semnificații, nu poate avea decit un caracter viu, creator. Numai dacă ești animat permanent de dorința autodepășirii poți să muncești mai bine. Ne- astimpărul, căutările și strădaniile siderurgiștilor hunedoreni au schimbat radical profilul meseriei noastre. Cu cîteva decenii în urmă e- rau acceptați pe platformă doar tinerii înalți, vînjoși care puteau să ridice cu ușurință lopata încărcată spre gura cuptorului. Muncă grea, istovitoare. La ieșirea din schimb, topitorii se așezau și începeau să șlefuiască cozile lopeților pentru a face mi- nuirea lor mai ușoară, mai puțin dureroasă. Astăzi, oțe- larul nu mai este un lopătar. Ba, mai mult, pe platformă, pe care cîndva număra! din- tr-odată zeci de lopeți, de-abia mai găsești una ca să faci curățenie. Operațiile grele au fost mecanizate și automatizate, totul este dirijat de la pupitre și panouri de comandă ; materialele se introduc în cuptoare cu a- jutorul mașinilor de șarjare, a- nalizele chimice se efectuează In laboratoare ultramoderne, iar durata de elaborare a unei șarje s-a redus cu aproape 4 ore.Toate acestea au fost obținute prin eforturile susținute ale întregului colectiv, prin integrarea rapidă a noilor generații de oțelarl în uriașul detașament al muncitorilor, prin educarea lor într-un profund cult al muncii — expresie a sudurii dintre însușirea tehnicii avansate și conștiința înaintată, înalta răspundere față de îndeplinirea îndatoririlor profesionale și obștești.

MARELE 

PRIVILEGIU 

AL MUNCII
Ștefan Tripșa

maiitru-ofelar, Erou al Muncii Socialiite

treceam In fața cuptoarelor. Cînd oboseala mă dobora, dormeam clteva ore, apoi mă a- pucam din nou de lucru, reușind în cele din urmă să pun la punct o tehnologie originală de reparație și de sudare la cald a vetrelor, care reduceau durata reparațiilor de la 4 zile și 4 nopți la numai cîteva ore. Pentru această invenție care aducea anual țării economii în valoare de milioane de lei, am fost distins cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. Aveam 26 de ani. Societatea te prețuiește, te recompensează după cît Ii dai, după dăruirea și abnegația pe care le investești in tot ce întreprinzi. Partidul nostru comunist a statornicit munca în folosul societății drept singurul criteriu de apreciere, de determinare a poziției individului în societate, de stabilire a drepturi

Fotografia 
de lîngâ inima

Principiul neabâtut al unei glorioase existente,
izvorul nesecat al tortei si trăinicie; partidului

Flacăra vie a tradițiilor 
muncitorești

Primul interlocutor al anchetei noastre, tînărul frezor Ion Cristea, căruia fotografia după care l-am identificat ii evocă „cea mai mare bucurie pe care o puteam visa vreodată". „Tovarășul Nicolae Ceaușescu m-a întrebat ce lucrez — ișl amintește astăzi tinărul frezor Ion Cristea — cum îmi organizez locul de muncă, dacă sint mulțumit de ceea ce fac, de cum trăiesc. Emoția și bucuria care m-au încercat atunci sint greu de redat in cuvinte. Momentul imi va rămine insă alături de inimă, cit timp in piept inima va bate".Atunci, în 11 februarie 1972. întreprinderea de vagoane din Arad sărbătorea 80 de ani de existență, jubileu Ia care cei peste 10 000 de oameni ai muncii au avut bucuria de a-1 primi in mijlocul lor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. „A fost pentru noi o mare cinste, o nouă și grăitoare expresie a înaltei prețuiri pe care partidul o acordă clasei muncitoare. Ea ne-a dat un puternic imbold in activitatea noastră de muncă și creație pentru a duce mai departe tradițiile muncitorești. spiritul de dăruire al clasei muncitoare, care s-a situat totdeauna in fruntea luptei pentru dreptate socială și națională, pentru progres".Eioemd istoria acestor ani. Ion Cristea ne propune să reținem un adevăr limpede : uzina a cunoscut adevărata dezvoltare abia in timpul din urmă, pe temelia trainică a industrializării socialiste, rod al politicii marxist-leniniste a partidului nostru. De la circa 400 de vagoane, cit producea in 1938. ea a ajuns să producă astăzi, anual, de ordinul miilor, marea și moderna întreprindere realizind întreaga producție de material rulant destinată transportului de călători.„In fața dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — sublinia, cu prilejul aceleiași vizite, inginerul Mihai Scorțeanu — sint purtătorul unui omagiu solemn din partea tinerei generații. Noi. membri ai Uniunii Tineretului Comunist, sau cei care încă nu ne putem numi virstnici, am pus în slujba acestei uzine intreaga noastră energie, toate cunoștințele profesionale, făcind dovada profundului nostru atașament față de socialism, de societatea care ne-a crescut, care ne-a dat totul, și care ne cheamă s-o slujim fără rezerve".Răstimpul scurs, a adăugat, firesc, noi și noi argumente acestei realități. Colectivul întreprinderii a obținut rezultate de seamă în diversificarea producției, creșterea competitivității vagoanelor românești pe piața externă.Generația tinără, formată la flacăra vie a acestor tradiții muncitorești, a repurtat și ea succese însemnate.„Sint succese importante — ne declară tinărul inginer Mihai Scorțeanu — uriași pași înainte pe care i-au făcut industria, economia noastră națională în acest timp. Dar la fel de important, un factor în egală măsură determinant al acestei creșteri îl constituie faptul că am crescut nebănuit de mult noi, tinerele generații, în spiritul muncii, al temeiurilor morale ale politicii partidului. Acționăm și gîndim înaintat, cu combativitate revoluționară, ne însușim în acest proces de muncă și educație trăsăturile omului nou, ale comunistului de omenie, așa cum a stabilit partidul, așa cum ne recomandă secretarul său general. Aș vrea să subliniez că invențiile pe care le-am făcut, cele la care trudesc în nopțile mele de neodihnă constituie ofranda pe care o aduc patriei mele, în nețărmurita mea dragoste pentru pămintul românesc. Ca tinăr specialist înțeleg că numai așa, prin muncă susținută, conștientă, prin tot ceea ce produc și creez, pot întoarce — și aceasta doar în parte — recunoștința mea poporului căruia ii aparțin, partidului, pentru condițiile de învățătură, muncă și afirmare ce ni le-a creat".
Izvor al insăfi bunăstării 
noastre

Pe tinărul strungar din Imagine nu l-am întîlnit în timpul deplasării noastre la Zalău. Dar, după cum ne spune tovarășul inginer loan Albu, directorul întreprinderii. de armături industriale din fontă și oțel, „oricare alt tinăr putea fi în locul lui, alături de el, pentru ci toți tinerii unității noastre au. intr-un fel, o trăsătură comună : toți alcătuiesc intiiul mare contingent muncitoresc al orașului, al județului".Ioan Pop, care ne mărturisește că pe cartea sa de muncă cerneala cu care a fost consemnată apartenență la clasa muncitoare este încă proaspătă, își amintește : „Ca mulți colegi ai mei, eu sint de la țară, din satul Cozla, fiu de țărani din tată în fiu. Pe 28 octombrie

La Întreprinderea metalurgică din Iași In mijlocul cooperatorilor din Contești — Dîmbovița La Întreprinderea de armături industriale din Zalău

;,Noi sîntem comuniști, iar comuniștii doresc sâ discute lucrurile deschis cu întregul popor, pentru 
câ pornim de la faptul câ socialismul nu poate fi decit opera întregului popor și nu se poate construi 
decit în interesul poporului și pentru popor I" NICOLAE CEAUȘESCU

1973, cind a avut loc vizita de lucru a secretarului general al partidului in județul nostru, eu împlineam două luni de la încadrarea in întreprindere. Pentru mine, intilnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost cel mai înalt prilej de a putea mulțumi partidului pentru posibilitatea de a învăța o meserie, de a munci intr-o întreprindere modernă, de a-mi croi un drum in viață. Și toate aceste nebănuite altădată posibilități — create aici, in județul natal".Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la Zalău, in momentul cind orașul aniversa o jumătate de mileniu de existență documentară, a constituit un nou omagiu adus istoriei poporului român, fiind consacrată in același timp înfăptuirii, la înălțimea marilor cerințe ale vremurilor de astăzi, a sarcinilor ce revin oamenilor muncii din județul Sălaj, care in actualul cincinal va trebui să ajungă la o producție anuală industrială de peste 10 miliarde lei. „Se demonstrează, astfel — ne răspunde directorul loan Albu — justețea politicii partidului nostru de repartizare a venitului național pentru fondul de consum și fondul de dezvoltare, atît de expresiv exemplificată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și în cuvintarea rostită recent, la congresul sindicatelor. Județul nostru este unul din „beneficiarii", ca să zic așa, al acestui important principiu. Pe lingă cele două mari intreprinderi. de armături industriale și de conductori emailați, in Sălaj se dezvoltă și se construiesc noi capacități. cum sint : întreprinderile de materiale izolatoare, de țevi fără sudură, de anvelope, de prelucrare a maselor plastice, de țesături fine din in, de talpă și încălțăminte din cauciuc. Iată de ce noi înțelegem — sîntem conștienți și facem totul pentru înfăptuirea acestei politiei — că alocarea unei treimi din venirii! national pentru dezvoltare, realizarea unei rate inalte , a acumulării constituie o problemă fundamentală pentru prezentul și viitorul patriei noastre, pentru progresul ei neîntrerupt, in aceasta avindu-și izvorul însăși creșterea bunăstării noastre, asigurarea independenței și suveranității patriei socialiste".In acest cincinal, Sălajul crește într-un ritm mediu anual de 37.6 la sută, mult superior ritmului mediu pe țară. Numai în industrie se vor crea 28 000 noi locuri de muncă, de care, firesc, vor beneficia în primul rînd tinerii. Sint date pe care ți le evocă cu mîndrie fiecare din acei entuziaști adolescenți care, păstrind neștearsă în amintire culoarea proaspătă a cernelii ce le atestă nobila calitate de muncitori, caută cele mai alese cuvinte pentru a-și exprima recunoștința față de partid.
înfrățiți in muncă și viață, in 
numele aceluiași ideal: servirea 
cu credință a patriei socialiste

Cele două tinere din fotografie se numesc Letiția Borda și Ilona Magyari, sint în vîrstă de 20 de ani, au fost colege de profesională, lucrează după absolvire în aceeași secție a întreprinderii de piele și mănuși din Tîrgu Mureș. La fel de harnice, cele două prietene — care își petrec împreună o bună parte a timpului — își depășesc norma, lună de lună, cu 8—10 procente. Firesc, deci, să le consemnăm și gîndurile, sentimentele, năzuințele — tot împreună : „Faptul de a-1 fi cunoscut direct, la mașina noastră de lucru, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele și ocrotitorul tineretului, a însemnat pentru noi o cinste deosebită. Aici, in fabrică, muncim tinere românce, maghiare, germane, ne înțelegem minunat, avind comună dorința fierbinte de a face totul pentru ea munca noastră să slujească in cît mai înalt grad infloririi patriei socialiste".Ilona Magyari ține să sublinieze : „Eu sint de naționalitate maghiară. Dar atit eu, cit și părinții mei și părinții părinților mei ne-am născut aici, pe acest pă- mînt românesc, aici trăim, înfrățiți în muncă și viață cu compatrioții noștri români sau germani. Iată, în școală, în muncă, m-am bucurat și mă bucur dc drepturi egale cu ceilalți oameni ai muncii și gindul meu este ca prin faptele mele să ajut Ia dezvoltarea patriei comune — România socialistă".Gînduri alese, sentimente nobile prin care tinerii patriei, toți oamenii muncii — indiferent de naționalitate — își dovedesc atașamentul profund față de partidul nostru comunist. Și aceasta datorită justeții politicii naționale a Partidului Comunist Român, în cadrul căreia adevărata egalitate este ilustrată tocmai de armonioasa și puternica dezvoltare economică a întregii națiuni. în această prosperitate economică se află temeiul fundamental al egalității. Nu întimplător, cele două tinere fac referiri la faptul că în urma acelei vizite, harta economică a orașului lor și-a conturat noi dimensiuni prin amplasarea unei puternice platforme a industriei ușoare. Constituie, toate acestea, o nouă și grăitoare expresie a grijii față de toți oamenii muncii, o minunată întruchipare a politicii partidului ‘ nostru.

„Știu, dragi prieteni, că drumul 
acesta nu este ușor..."15 septembrie 1975. Municipiului Craiova, tinără și viguroasă cetate universitară, îl revine, în această zi a jubileului său — împlinirea a 1750 de ani de la prima atestare documentară — deosebita cinste de a găzdui, în prezența secretarului general al partidului, manifestările prilejuite de deschiderea anului de în- vățămint. De Ia această înaltă tribună, chemînd la depunerea tuturor eforturilor pentru însușirea celor mai noi și înaintate cunoștințe din toate domeniile de activitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu se adresa tineretului școlar, întregii generații tinere : „Știu, dragi prieteni, că drumul acesta nu este ușor, că el cere eforturi, chiar sacrificii. Dar nu există satisfacție mai mare pentru un tinăr decît aceea de a ști că este stăpin pe tot ce a creat mai bun civilizația națională și universală, că poate privi demn, atît Ia colegii lui, la tinără generație, cît și la înaintașii săi spunînd : „Da, m-am pregătit ; am făcut totul ca să folosesc condițiile create de partid, de stat — și sint gata, in orice moment, la orice loc de muncă, să-mi servesc patria, poporul, partidul !“-Chemarea secretarului general al partidului către aceste nobile năzuințe, către acest luminos ideal de muncă și viață a fost intimpinată cu bucurie în inimi, cu simțăminte de dragoste și recunoștință. „Mă aflam in mulțimea din fața tribunei — ne spune astăzi studentul Gheorghe Ionaș — aplauzele puternice, aclamațiile în care am izbucnit atunci cu toții sint sinceritatea noastră față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru minunatele condiții de studii și viață create".Gheorghe Ionaș este student în anul IV la Facultatea de electrotehnică. Dar, pînă a urca aceste inalte trepte universitare, tînărul cu care stăm de vorbă s-a maturizat in șase ani de producție, muncind la schele de foraj și rafinării din județul Argeș. In toți anii de facultate, media aprecierilor cunoștințelor sale a fost totdeauna peste 9. Aici„ în mijlocul colegilor studenți, a avut cinstea de a fi primit în rindul membrilor de partid. Sint, toate acestea, argumente capabile să-i valideze opinia.„Munca, învățătura noastră ar fi o nedorită patinare în gol — susține fostul muncitor Gheorghe Ionaș — dacă ea n-ar ajuta producției, dezvoltării patriei. Noi ne formăm aici, pe băncile universitare, nu numai ca huni specialiști, ci și ca înflăcărați patrioți, deciși să 4 facem totul pentru a sluji cu devotament, cu nețărmurită dragoste și recunoștință patria și poporul, partidul comunist".
Uniți, nimic nu ne poate 
infringe!O fotografie-emoție, o imagine-simbol. La data cînd apăreau in presă aceste imagini, ziarele anunțau sub titluri mobilizatoare : In tot cursul zilei de azi, ca și in zilele precedente, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a aflat in mijlocul oamenilor muncii, conducind și in- drumînd nemijlocit acțiunile de prevenire și limitare la maximum a efectelor inundațiilor.Numeroase sint pildele de muncă și eroism cetățenesc, date de oamenii muncii in acele momente de grea încercare pentru patrie. Rememorăm astăzi două asemenea momente — din iulie 1975.Maria David, directoarea întreprinderii de stofe din Sighișoara : „Am fost poate orașul cel mai greu lovit. Apele luau tot ce întîlneau în cale : case, mașini, utilaje. Cetățenii, muncitorii orașului, în frunte cu comuniștii, au făcut zid în calea stihiei. Am avut — o spun cu adîncă recunoștință — totdeauna alături dc noi voința dîrză, de neclintit, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezența sa imbărbătătoare pentru noi toți. Așa am învins. Urmîndu-i indicațiile am repus in funcțiune, în termenul cel mai scurt, toate utilajele și instalațiile".Ileana Georgescu, președinta cooperativei agricole de producție din comuna Contești, județul Dîmbovița : „Muncisem zile in șir, cu apa pină la genunchi, la strîngerea recoltei, vegheasem nopți de-a rindul pe diguri. Simțeam că ne părăsesc puterile. Atunci a sosit in mijlocul nostru tovarășul Nicolae Ceaușescu. Da, fotografia pe care mi-o arătați — și pe care o am și eu și o păstrez în cel mai scump loc inimii mele — o recunosc. Se află in imagine cîteva din consăten- ceie mele : Ioana Dinu. Vasilica Grigorc. Cornelia Mircea. Din mina Corneliei a luat tovarășul Ceaușescu secera, intrind in lan și lucrind alături de noi. Gestul acesta a fost pentru noi dătător de puteri. Am înțeles, o dată in plus, in acele momente grele, că unitatea poporului in jurul partidului este dc neinfrint".
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UN LEGĂMÎNT SUPREM AL VÎRSTEI NOASTRE

PAT RIA- - - - - - - - -
pe care am moștenit-o
PAT RIA- - - - - - - - -

La I.P.M. Tg. Mureș La Liceul „Horia, Cloșca și Cnșan" din Alba Iulia La Institutul de cercetdH șettn certate y> pteate
tehnice de la Fnd---e<

ÎNTOTDEAUNA cu poporul, 
IN INTERESUL POPORULUI, 
PENTRU POPOR!

pe care o construimRealizarea unui nun inalt de ezvoltare a fost și este moto- :1 care potențează istoria con-
a Ro

bune, prin muncă neobosită și lupte eroice pentru păstrarea și cucerirea libertăților sociale și naționale. pentru a fi stăpîn al propriului său destin.Potențarea istorie: pe baza ritmurilor accelerate de industrializare e rodul politicii științifice a partidului de dezvoltare economico-socială generală a țării pe baza industrializării care a condus, nu numai Ia creș-ci și la mo-
Astăzi, in ambele locuri de muncă, activitatea decurge normal — adică în asaltul pașnic pentru producții tot mai înalte. Eroii momentelor relatate, ceilalți oameni care au dat pilde de eroism au intrat — alături de întregul popor — in nobilul anonimat al muncii, nu mai puțin eroică. Ei păstrează, însă, proaspete și curate — efigie în firida inimii — aceste imagini de supremă încercare, cind partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a aflat alături, în mijlocul poporului, împărtășind împreună soarta, învingînd împreună. Așa cum astăzi, totdeauna, partid și popor — o indestructibilă unitate — continuă drumul victorios de edificare a patriei socialiste.

Pregătiți pentru muncă, 
pregătifi pentru viată

— Tovarășe profesor Liviu Hebedeanu. în timp ce revedeți fotografia, îngăduiți-ne să vă reamintim a- precierea făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită anul trecut, pe 28 mai, la Marea adunare populară de la Alba Iulia : ,.Am vizitat (...) și Liceul „Horia, Cloșca și Crișan". M-a bucurat să constat că hotăririle Comitetului nostru Central privind legarea mai strinsă a învățămintului cu producția se infăptuiesc aici în bune condițiuni". Cărui fapt se datorează aprecierea, ce noutăți s-au petrecut după a- ceastă dată ?— A fost un moment istoric, legat de participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a altor conducători de partid și de stat, la festivitățile consacrate împlinirii a 375 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române de către Mihai Viteazul și a două milenii de atestare documentară a orașului Alba Iulia — glorioasă aniversare in această veche vatră strămoșească, simbol al luptei și biruinței pentru unitate, independență națională si progres social. Cu acest prilej, pe itinerarul vizitei de lucru am avut fericirea să se afle și liceul nostru, in cadrul căruia funcționează o microcentrală industrială — prima de acest fel din țară — al cărei coordonator sint. Secretarul general al partidului a vizitat o expoziție cuprinzind aparate electrice, materiale didactice, mobilier școlar, instalații electronice de verificare a cunoștințelor, executate de elevi in timpul orelor afectate pregătirii practice. După memorabila vizită, ca urmare a recomandărilor primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, microcentrala noastră a devenit o puternică centrală industrială școlară, care coordonează activitatea ațelierelor-școală din 22 de unități de invățămint ale județului, avind un rol deosebit in integrarea in- vățămintului cu practica productivă, in educarea prin muncă și pentru muncă a tinerei generații. Nu este întîmplător faptul că mulți dintre absolvenții noștri de anul trecut, pe baza certificatului de atestare obținut în școală, s-au încadrat în producție ca electricieni, sudori, lăcătuși.în fotografia făcută la cel mai vechi liceu românesc de stat din Transilvania se recunoaște și eleva Marcela Eneșel, care ne declară : „A fost cel mai important moment din viața liceului, care a lăsat o puternică amprentă asupra activității și chiar a destinului său. Nouă, elevilor, aprecierile, cuvintele de laudă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu ne-au dat aripi. De a- tunei, am amenajat prin muncă patriotică noi laboratoare, cabinete și ateliere, am confecționat aparatură și mai complexă, iar acum lucrăm la construirea unui sediu propriu al centralei. Grijii pe care ne-o poartă partidul îi răspundem pregătindu-ne tot mai temeinic, t pentru a fi folositori patriei".

eă este rodul eforturilor noastre amplificate, dar tocmai această concentrare de efort și organizare a dat-o prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu".Ca și in industrie. în bătălia pentru producț:: agricole înalte, partidul acordă maximă atenție ștur.tei. promovării progresului tehnic. în timpul aceleiași vizite de lucru, secretarul general al partidului a avut un amplu dialog cu specialiștii Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea (din care vă prezentăm imaginea alăturată). „Instealaaeol fotografic a fost surprins in cimp. in lanurile experimentale de floarea-soarelui — ne spune tovarășul dr. doc. ing. Cristian Hera. director științific al institutului. De atunci, ne-am mai bucurat de vizita si îndrumările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ia prezent, ne-am alcătuit o amplă tematică de cercetare pe baza prețioasei indicații a secretarului general al partidului, in legătură cu constanța de producție a noilor soiuri și hibrizi. Este vorba de crearea unor soiuri rezistente la boli și dăunători, capabile să asigure si in anii eu condiții pedoclimatice nefavorabile producții relativ constante. Exprimind hotărirea tuturor colegilor mei de a duce Ia izbindă și această importantă sarcină, noi. specialiști* institutului, ținem să mulțumim încă o dată, si pe această cale, partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru excelentele condiții de studiu și cercetare create, de muncă și viață".

vertiealL A fost reluată. în aee’ui context, stabilirea 
ampla*ameai«lai întreprinderii de atilaj greu, una din 
principalele investirii ee se va finaliza in actualul cin
cinal. Putem raporta astăzi că. strâduindu-ne să găsim 
tnteții pe măsura indieațiiter. perimetrul care va cu
prinde această întreprindere va fi eu IU ba mai mic 
deett cel prevăzut inițiat".__ Așadar. lașul, străvechea vatră românească de pămint și legendă, urcă pe verticala nou istorii, socialiste. laolaltă cu celelalte înfloritoare localități ale patneu Locul care păstrează vie imaginea marelui Stefan, banului Alexandra. Hore: Unirii înalță astăzi cartiere elegante și confortabde. ce poartă, simbol luminos, tocmai aceste nume în Ticăul lui Creangă ș: pe Copoul I zicea fânul td Poezie: Romanești surid stelelor pastelate blocuri modeme — culoare, sticlă și beton. rod al inteligenței românești. La acestea se adaugă — pnn efortul ieșenilor, care coboară cu fiecare zi schița machetei la scara 11 — numai in actualul cincinal. 26 600 noi apartamente, peste 5 700 locuri in creșe și grădinițe. 326 săli de clasă. 12 săli de gimnastică, numeroase alte locuri în ateiiere-școală. spitale și dispensare, cămine culturale, cinematografe — expresivă dovadă a civilizației socialiste. Argumente pentru justificata mir.drie a arnitectului-inter- locutor : „Nu poate fi satisfacție mai mare deeit a te ști părtaș, indiferent de profesie, de locul de muncă, la innobilarea meleagului străbun, cu expresivele însemne ale civilizației pe care o făurim".

Adevărata noastră democrație

9 martie 1975. Zi de vot. Moment de expresivă manifestare a celei mai autentice democrații, democrația socialistă, cind țara, poporul sint chemate să-și exprime opțiunile, participind astfel, in cel mai înalt grad, la actul de decizie...Mă aflam acolo, intre cei 4ă ttt de oameni ai muncii prezenți la entuziasta adunare de la Secția de votare nr. 1 — ne declară tinărul Constantin Dicu. inginer Ia întreprinderea .23 August*. Lucrez intr-o unitate care a beneficiat in nenumărate noduri de vizita secretarului general al partidului, de prețioasele sale indicații. Locuiesc intr-un cartier bine cunoscut, Fantelimon. un adevărat oraș, edificat, de asemenea, prin statornica grijă gospodărească a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Uzina și cartierul sint cele două realitâți-argument pe care le-am așezat și le voi așeza totdeauna la baza votului meu, a adeziunii nestrămutate la politica partidului".Continuindu-și ideea. tinărul inginer avea să-și exprime argumentele : „Adevărata noastră democrație aici se vede, aici iși probează superioritatea incontestabilă : in faptul eă uzinele sint ale noastre, că tot ceea ce facem ne aparține, aparține cu adevărat poporului chemat, intr-un cadru tot mai larg, să-și exercite puterea suverană, să se pronunțe asupra a tot ceea ce privește bunul mers al fabricilor și uzinelor, al agriculturii. înflorirea tuturor orașelor și satelor patriei, intr-un cuvint, asupra a tot ceea ce privește destinele sale".

Prestigioasă activitate in slujba 
păcii fi cooperării 
intre popoare

Orizontul socialist al satului 
românesc

O imagine decupată din cronica primului an al cincinalului trecut ne propune interlocutori din lumea satului :Mihai Dană, președintele C.A.P. Ileana, își amintește: „Era în iulie, vreme de muncă intensă. Ieșiserăm în cîmp, alături de combine, cu coase și seceri pentru a aduna cit mai repede griul. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în acele momente in mijlocul nostru a fost mai mult decît un îndemn : am simțit cum se declanșează in noi energii nebănuite, puteri de biruință". își amintește și tînărul inginer Mircea Voi cu : „Ne aflam, ca să zic așa, în fața unei bariere peste care credeam că nu mai putem trece. Niciodată in istoria unității nu depășisem la grîu 3 000 kg la hectar, la porumb 4 000 kg, la sfeclă 30 000 kg. De atunci, bariera a fost trecută — și trecută a rămas. Obținem 3 500 kg la griu, peste 5 000 kg la porumb, 40 tone la sfeclă. Știu

însemnele noului pe meleaguri 
străbune

Moldova. Străvechi pămir.t românesc peste care dăinuie umbra înaltă a marilor voievozi și ctitor: de neam. Dragoș. Ștefan. Rareș. vatră durată cu armele păcii, apărata cu aceleași arme ale păcii, dar și cu pieptul inzăuat al neatimăriî și dragostei de libertate. Pămint de adincă și veche conștiință națională — ..că toți de la Râm ne tragem", zice cu veacuri in urmă cronicarul — pe teritoriul căruia numeroase cetăți înalță mărturie înfruntării unor vremuri nu o dată supuse vicisitudinilor.Aceste locuri, ca pretutindeni în țară. etalează astăzi sub soarele socialismului, intr-o armonie și dreptate de destin, cetățile no: ale demnității timpului prezent, ale construcției socialiste, lașul este o asemenea cetate, in izvodirea căreia vechilor ctitorii li se alătură modernele cupole ale chimiei. metalurgiei, electronicii. în vizita de lucru efectuată in iulie 1975, secretarul general al partidului a avut un amplu și fructuos dialog cu oamenii muncii din municipiul Iași, cu colectivele muncitorești de la întreprinderea metalurgică și „Tehnoton", cu specialiști ai Institutului județean de cercetări și proiectări. Părtaș la unul din aceste momente, Radu Cijevschi, inginer proiectant la Institutul de cercetări și proiectări din Iași, ne relatează : „In cadrul discutării schiței de sistematizare, secretarul general al partidului a a- preciat faptul că s-a avut in vedere gruparea obiectivelor industriale pe platforme — o dovadă, zona Țu- țorei — menținind orașul in limitele actualului său teritoriu, prin indesirea construcțiilor și dezvoltarea pe

O fotografie-simboL dragă inimii noastre, a tuturor. Fotografie făcută la aeroport, la întoarcerea secretarului general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ș’ a tovarășe: Elena Ceaușescu, dînjr-una din strălucitele solii peste hotare, intr-unui, deci, din acele momente cind mii și mii de bucureșteni. mesageri ai gindunlor și sentimentelor tuturor cetățenilor patriei, rin la aeroport pentru a ura din inimă un călduros „bun venit", reafirmind astfel, cu însuflețire, deplinul acord și înalta apreciere față de activitatea internațională remarcabilă desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. reprezentant fidel al năzuințelor și idealurilor națiunii noastre, strălucit purtător al aspirațiilor ei de pace, prietenie și colaborare. „Lucrez ia Aeroportul Otopeni — ne mărturisește tinărul comunist Constantin Croitoru. controlor de trafic aerian — și sint prezent la multe din plecările și intoarcerile tovarășului Nicolae Ceaușescu. in cadrul vizitelor peste hotare. De fiecare dată urmăresc, din cel mai inalt punct al aerogării, zborul avionului pinâ la aterizarea lui pe pistă. Și. deși prezent la multe din aceste memorabile evenimente, de fiecare dată mă încearcă o adincă emoție. Această emoție o traduc pentru mine in calda, nestrămutata recunoștință față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de politica externă a țării noastre. Această politică reprezintă insăși voința poporului nostru, exprimată cu limpezime de cristal de partidul comunist. Organizind și mobilizind in- ttegul popor in construirea noii orinduiri. partidul iși indeplinește un fierbinte mandat patriotic ; el face in aceiași timp o inaltă dovadă de internaționalism, afirmarea succeselor interne ducind la sporirea forței de inriurire a socialismului in lume. Avem un partid puternic, o politică externă consecventă, la baza căreia stau principiile egalității in drepturi și avantajului reciproc, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, abținerii de la folosirea forței sau amenințarea cu forța, reglementării diferendelor exclusiv prin mijloace pașnice. In numele acestor principii, transpuse permanent in fapte — care au adus țării noastre un inalt prestigiu internațional — politica externă a partidului nostru este activă, dinamică, ancorată in realitate. eu rezultate concrete și măsurabile in întinderea relațiilor diplomatice, participarea la schimbul internațional de valori, in amploarea dialogului internațional".Un interlocutor, numai unul din milioanele de posibili interlocutori, a căror opinie întregește voința intregului nostru popor, care urmărește cu viu interes și profundă satisfacție misiunile de prietenie și colaborare întreprinse de președintele României socialiste. Aceste vizite se înscriu ca parte integrantă a politicii externe a partidului și statului nostru, pusă in slujba democratizări: relațiilor internaționale, intensificării conlucrării dintre state, instaurării unei noi ordini economice și politice mondiale, edificării unei lumi mai bune, mai drepte.Reportaj-anchetă de ION ANDREIȚA

dueti« materială, cemizarea tuturor ramurilor economiei, inclusiv a agriculturii. pe baza mașinilor, utilajelor ș: tuturor produselor de înaltă tehnicitate pe care le asigură. Prin aceasta industria aduce o contribuție hotăritoare creșterea tinuâ a avuției naționale.Anul 1938 a marcat o culme a progresului e- conomiei românești din perioada antebelică. Tntreaga dustrială a ; realizăm azi zile. Dar dacă țara ar fi menținut ritmul mediu din acea perioadă — de circa 4% — producția echivalentă anului 1975 n-ar fi putut fi realizată decît in 2030 ! Ritmul mediu anual al producției industriale oada 1966—1975 a fost în 1975 am realizat o industrială de 32,8 ori decit cea din 1938.Roadele politicii de lizare in ritm inalt se oglindesc in profundele prefaceri imprimate in peisajul României. Micile urbe patriarhale cu industrii incipiente, cu cartiere insalubre au devenit puternice citadele industriale, cu construcții edilitare impunătoare. S-au construit imense baraje, centrale electrice, uzine, combinate, poduri, șosele, porturi moderne. Prefaceri realizate în alte țări in secole întregi am făptuit într-o treime de secol de orinduire socialistă.Iar ritmul marilor noastre făptuiri, eficacitatea întregii tivități economico-sociale sporit în ultimul deceniu, impulsul suflului înnoitor primat de Congresul al IX-lea al partidului. Din întreaga creștere economică realizată in perioada 1951—1975, cursul a 25 parte se deceniu și

ultimul deceniu a contribuit cu 88*. din creșterea totală a producției industriale, iar ultimul cincinal cu 58%. ceea ce a făcut ca produsul social să reprezinte 
66*, și respectiv 43“«. Avem aici o confirmare incontestabilă a necesității ritmurilor înalte promovate cu consecvență de partidul nostru prin valorificarea superioară a intregului potențial material și uman al țării, prin utilizarea rațională, științifică a venitului național, prin alocarea unei părți însemnate din acesta pentru fondul de dezvoltare economico-socială.Competiția pentru progres e- conomic impulsionată de revoluția tehnico-științifică a făcut ca majoritatea statelor să aloce o parte însemnată din venitul național pentru dezvoltare. Pen-
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din peri- de 12,7%. producție mai mareindustria

în- ac- au sub im-
deci în de- de ani, cea mai mare datorează ultimului ultimului cincinal :

tru România care a intrat în a- ceastă competiție cu un mare handicap, realizarea ritmurilor înalte de dezvoltare este o cerință imperioasă, singura soluție pentru lichidarea rămînerii în urmă pe care am moșteniț-o și pentru ridicarea țării la un înalt nivel de dezvoltare economică, științifică, culturală, pentru asigurarea unui nivel de perior. Poporul român cerințele majore ale sensurile fundamentale greșului său economic, condițiile hotăritoare ale înseși existenței ființei sale naționale, și, într-o impresionantă unitate a realizat cu elan patriotic politica partidului, închinîndu-și toate forțele creatoare luptei pentru accelerarea mersului nostru pe calea progresului economic prosperității, a socialismului comunismului.Programul de potențare mai intensă a economiei naționale lansat de Congresul al XI- lea al P.C.R. va conduce noastră pe calea depășirii diului de țară în curs de voltare, va accelera ritmul greșului pe baza asimilării rapide a roadelor revoluției nico-științifice, a valorificării aptitudinilor creative, originale ale poporului nostru și a perfecționării continue a activități economice și educative.Concepția partidului despre făurirea unei

trai su- a înțeles istoriei, ale pro-

Și 
Șlșițara sta- dez- pro- mai teh-

întregii politico-nostru economii

moderne, puternice și eficiente cu o structură complexă — im- plicind dezvoltarea corelată a industriei cu agricultura, a industriilor ihoderne, de vîrf, cu industriile ușoară și alimentară ce produc bunuri necesare traiului — transpusă in viață prin îndeplinirea ultimelor cincinale, a propulsat România pe linia progresului economic accelerat, iar înfăptuirea obiectivelor mărețe înscrise în Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R. cu privire la planul cincinal 1976— 1980 și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României pe perioada 1981—1990 va asigura făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintarea României spre comunism. Roadele eforturilor deosebite, ale întregului nostru popor se reflectă în creșterea an de an a veniturilor nete ale populației, creșterea ducției și consumului de bu- a nuri materialeși spirituale, în amprentele tot mai ale Și generale, schimbarea înfățișării orașe-' lor și satelor noastre.'Roadele aceri tor eforturi sini observate de în-» treaga ltlms care apreciază tocmai capacitatea României de a-și făuri istoria, de a se dezvolta în ritmuri constant înalte, de a participa tot mai intens la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, cUAProduse competitive, ngl£' România a lume un nume de munca harnicului dorința lui fermă pace și înțelegere poare, prin lupta lui neînfricată de apărare a independenței și suveranității, a dreptului popoarelor de a-și făuri și poten-, ța istoria.Tocmai de aceea, România socialistă a devenit o adevărată platformă de lansare a ideilor de pace, înțelegere și progres general și de aceea politica externă inspirată și condusă cu strălucire și eficiență în ultimul deceniu de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, stîrnește un puternic ecou în conștiința contemporaneității.Bilanțul înfăptuirilor cu care se mindrește România socialistă, acum, la cea de a 55-a aniversare a partidului, constituie un puternic motiv de mîndrie patriotică și, în același timp, un îndemn la reflecții profunde a- supra misiunii importante ce revine tinerei generații care se pregătește să preia ștafeta de făurari, pe pămîntul României, a mult visatei societăți comu-, niște.

în pro-
evidente 

civilizației 
bunăstării 

în

origi- dobîndit in prestigiu prin popor, prin de a trăi în cu alte po-

Viața nouă, frumoasă și demnă, a miilor de tineri care sint tovarășii mei -de muncă, a milioanelor de alți tineri necu- noscuți mie este o realitate pe care o datorăm partidului și pentru care sîntem datori să răspundem prin muncă, prin deplină angajare politică. Drepturile politice și sociale largi, posibilitățile vaste de afirmare a capacităților creatoare, de împlinire a aspirațiilor, a celor mai îndrăznețe idealuri și năzuințe, de valorificare a energiei și priceperii, ascensiunea spre cunoaștere, spre știința și cultura cea mai înaltă, dobîndirea prin învățătură a unor temeinice cunoștințe profesionale și teoretice, formarea unui orizont multilateral, faptul că se poate bucura din plin de roadele muncii sale dau generației noastre o unitate a cărei chezășie este însăși orîn- duirea socialistă care deschide tineretului perspective nelimitate.în întreprinderea noastră, de pildă, tinerii ocupă aproape jumătate numărul rilor de că. mai mult de jumătate din funcțiile de conducători ai locurilor de producție și peste 60 la sută din efectivul specialiștilor institutului nostru de cercetări și proiectări. Școala profesională și liceul mecanic califică în condiții avantajoase aproape 3 500 de elevi. Pentru ei toate porțile vieții sint deschise. Ei vor putea deveni muncitori de înaltă calificare (categoriile predominante la noi sint IV. V, VI, ceea ce face dovada hotărîrii generale de a atinge treptele de vîrf ale măiestriei profesionale), sau vor putea absolvi secția de subingineri a politehnicii deschisă chiar în incinta întreprinderii (deocamdată, o primă serie de 30 de tineri îi urmează seară de seară cursurile).întreprinderea „23 August" și-a serbat, nu de mult, semicentenarul. Dar în pofida vîrstei venerabile ea este tînără îndeo-

sebi prin ceea ce a dobîndit în anii din urmă și continuă să do- bindească în prezent — noi construcții, extinderi, dotări etc. Ceea ce s-a moștenit aici au fost niște ateliere pentru reparații râspîndite pe două hectare. Ceea ce s-a construit este un complex industrial modern întins pe 100 de hectare, implicat profund în dezvoltarea economico-socială a patriei ca unitate de seamă a industriei românești constructoare de mașini. Dincolo de faptul că noi producem utilaj tehnologic pentru viitorul combinat siderurgic de la Călărași, prese, compresoare, motoare de puteri și tipodimensiuni variate destinate obiectivelor industriei chimice care urmează să fie con-

VIITORUL ÎNSUSI
9

din locu- mun-
AL NAȚIUNII

9
Radu Donciu

secretar al comitetului organizației U.T.C. din Întreprinderea 
„23 August" — București

struite în actualul cincinal, turbine și vase sferice pentru hidrocentralele prevăzute în programul amenajărilor hidrografice, grupul de foraj marin etc., sîntem unul din partenerii comerciali români solicitați la export în 26 de țări ale lumii.Sîntem purtătorii unor tradiții revoluționare înscrise astăzi în pagini de istorie. Partidul a creat incă din 1928 la „Malaxa" o celulă utecistă. Știm că tot ce avem este rezultatul muncii și luptei depuse de ge- al unor care se cer pre- dezvoltate neconte-
este luptei nerațiile înaintașilor, eforturi țuite și nit. în sensul acesta își și înțelege organizația U.T.C. de la „23 August" responsabilitățile și acționează sub îndrumarea atentă a comuniștilor pentru integra

rea tuturor tinerilor îa timpul

activității sociale conform pregătirii și aptitudinilor lor; pentru o participare cît mai activă la construirea orînduirii în care omul să se simtă cu adevărat liber și stăpîn pe destinele sale, pe propria sa voință, așa cum ne îndeamnă secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Manifestările a căror inițiativă o avem urmăresc să stimuleze creșterea gradului participării la muncă și a pregătirii profesionale în rîndul tinerilor, a spiritului lor gospodăresc și de creativitate sub influența principiilor de dreptate și echitate socială, de etică comunistă. Acestea le permit să se dezvolte ca adevărați oameni noi, capabili să înfăptuiască mărețul vis de aur al omenirii, soție-- tatea comunistă. Constituirea colectivelor de tineri care munt cesc și trăiesc în spiritul normelor eticii și echității socialiste, urmărirea prin forme proprii a perfecționării In profesiunea a- leasă, ștafetei le muncii patriotice în sprijinul producției, antrenarea Ia mișcarea de invenții și inovații, iată numai cîteva din acțiunile care au ca obiectiv realizarea unor economii în valoare de 4 milioane lei și care conferă tineretului și organizației sale revoluționare un loc de frunte în eforturile generale ale colectivului întreprinderii de înfăptuire exemplară sarcinilor economice. Sîntem ho- tărîți să ne aducem întreaga contribuție la obținerea de către întreprinderea noastră pentru a treia oară consecutiv a Ordinului Muncii clasa I, și dobîndirea titlului de întreprindere Erou al Muncii Socialiste.Noi creștem pentru a construi comunismul. Aceasta ne este răspunderea pentru viitor, semnificația sub chipul căreia înțelegem aprecierea dată în programul partidului generației tinere, „viitorul însuși al națiunii noastre socialiste", idealul luminos in numele căruia trăim.
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NEO GÎNDIM SI TRĂIM, LA DIMENSIUNILE MARILOR IDEALURI

PARTID 
AL UMANISMULUI 
REVOLUȚIONAR

HOTĂRlRE UNANIMĂ, PARTICIPARE ENTUZIASTĂ

ila Înfăptuirea programului partiduluiAcum, cînd facem bilanțul a 55 de ani de luptă și dăruire că au consfințit locul glorios pe care partidul comuniștilor îl ocupă în istoria milenară a acestei patrii și acestui popor, de la înălțimea drumului străbătut, scrutind cu încredere bărbătească viitorul cbmunlst. înțelegem și mai bine că unul dintre cele mai adinei temeiuri prin care partidul și-a binemeritat calitatea de nucleu vital al întregii noastre societăți este și acela că. încă de la crearea sa, și în întreaga lui istorie, el a fost și cămine un partid al umanismului revoluționar.Plămădit și întărit prin abnegația și jertfa celor mai buni fii ai poporului, unind intr-un Șuvoi neîntrerupt toate energiile creatoare ale națiunii noastre socialiste, partidul a făcut din om steaua polară a întregii sale acțiuni, așezind in centrul muncii și luptei sale libertatea și demnitatea persoanei umane, dezvoltarea și afirmarea sa nestingherită. multilaterală și plenară, promovînd cu strălucire umanismul revoluționar, umanism Care, atît in teorie cit și în practică, se călăuzește după axioma lui Marx ,,pentru om — rădăcina ăste însuși Omul".Au fost, desigur, și la noi, ca pretutindeni, partide și grupări politice căre și-au afirmat ca SCop emanciparea omului, dar limite politice și ideologice insurmontabile le-au împiedicat să dezlege ceea ce Marx numea „fenigmâ istoriei", adică să descopere adevăratele căi de Suprimare a înstrăinării omului și ă societății. Să nu uităm, de ase* menea, că nenumărate programe politice din societatea capitalistă de âzi. care recunosc valoarea principiilor umaniste, rămin, totuși, cantonate intr-un urna-

Prof. dr. docent
Al. Tănase

nîsm abstract, contemplativ, atîta vreme cit nu preconizează suprimarea radicală a exploatării, perimării și umilirii ființei umane intr-o societate nedrept întocmită.Partidul nostru s-a angajat Intr-o uriașă luptă revoluționară pentru cucerirea puterii de către popor, pentru instaurarea Unor noi relații economice si sociale. pentru crearea întregului cadru instituțional prin care umanismul să se realizeze, nu numai ca principiu de gindire. dar și ca principiu de acțiune concretă. Documentele Congresului al XI-lea. îndeosebi Programul partidului, ne oferă cadrul ideologic fundamental de afirmare și promovare a unui umanism real, înțeles ca atribut esențial al întregii activități politice, economice și ideologice ș pe care se întemeiază opțiunile și deciziile majore ale part’du- iui și statului nostru. Iar înțelegerea pe care partidul o dă umanismului depășește stadiul unui umanism speculativ, devenind, practic, o problemă de calitate a vieții, o problemă de stil de viață.Din perspectiva acestui umanism al gindului și al fapte:, al acțiunii revoluționare și creatoare. libertatea și fericiră* ti aparțin de drept Oftiulu: Dar nu in afara ș. nu împotriva fericirii comunității, a poporului Său. ci in Și prin acest cadru larg ti genero*. Pierind de la datele reale ale experienței so- ciai-umane. idealul pe care-1 promo. ează consecvent partidul și pe care ni-1 provine Codai

principiilor ți normelor vieții și muncii comuniștilor vizează omul pătruns de nobilele aspirații ale comunismului, luptător devotat pentru infăptuirea crețului comunist, pentru o viață liberă și demnă, pentru o civilizație superioară. CUVÎNTUL TINEREȚII COMUNISTE

Cartea de eăpătii 
a* celui

care învață

Acționind pentru definirea idealului comunist de muncă și viafă. partidul acționează in același timp pentru lărgirea și perfecționarea cadrului democrației socialiste, pornind de la faptul că socialismul, ca realitate obiectivă. este un izvor inepuizabil de posibilități pentru afirmarea unui om nou și a unui nou umanism, tn acest cadra se instituie un nou raport al individului cu societatea, cu realitatea dinamică și multilaterală pe care o făurim și căreia ii aparținem cu toată ființa noastră. Tocmai din conștiința acestei apartenențe decurge sentimentul de răspundere și angajare pentru împlinirea celor mai înalte idealuri ale patriei și poporului.Pnn esența ea. societatea so- cialistâ și-a asumat deschis și definitoriu s alonzarea plenară a tuturor resurselor materiale și um*ne de care diapiinrir amplificând și unind uriașa, inepuizabila energie creatoare a maselor libere. Insptrind și condu- Vind această operă politic* de istorică semnificație, partidul nostru sintetigeaz* într-o vi- trjne prefund or.ginalâ. marcată de însemnele generoase ale fmdufui și faptei secretarului său general, toi arășui Nicolae Ceauseseu umanismul romanist, resatationar prin «cop și prin prairet. ca Ș: prin mijloacele pnn care se Împlinește, proiect ș; acțiune de o netăgăduită fidelitate marxist-ler.ir.istâ in care ce recunoaștem proprute asp - raui ș. cert:*udim. propriile proiecte fi ritari.Reunrad virtuți ale
•r.vr.i

«*iă

odată cu 
al Parti- 
iși con- 
Scrisorile

In clipele unui solemn și bogat bilanț 
al propriei existențe și meniri, 
dobîndirea calității de membru 
dului Comunist Român, tinerii 
fruntă exigent gindul cu fapta,
lor adresate ziarului, acum, la primirea 
în rîndurile comuniștilor, acum, odată cu 
glorioasa aniversare a partidului, mărtu
risesc în rîndurile calde, izvorite din ini
mă. hotărîrea de a dărui țârii și poporu
lui tot ceea ce au mai bun. de a înfăptui, 
consecvent și exemplar, sarcinile ce le re
vin din Programul partidului. Scrisorile 
mărturisesc, de asemenea, dorința lor fier
binte de a se depăși și înălța, pe măsura

•

puterilor, eu fiecare zi. cu fiecare faptă, 
cu fiecare vis. Și, totodată, convingerea 
că a te număra printre cei mai buni fii ai 
poporului înseamnă a te devota pină la 
sacrificiu cauzei acestuia, a lucra neoste
nit pentru bunăstarea și fericirea lui, a fi 
un exemplu pentru toți ceilalți. In fiecare 
rind al scrisorilor stă incrustată mindria 
tinerilor de a se numi comuniști, de a 
trăi și munci, așa cum o fae comuniștii, 
în fraze simple, directe, istorisesc, de fapt, 
un singur, unic și mare eveniment al vie
ții lor, cel mai însemnat: intrarea în rin- 
dul comuniștilor.

„Răspuns la toate

întrebările

conștiinței mele”

.Ara devenit tnetr.bvu d* partid in dtcembne 1975 efnd «e sfîrșea cincinalul si titeepe» 0 nouă etapă ir. Care eu voi fi profesor, vot mod*’.* iăi acte, e măsurindu-mi întreagă existență prin ceea ce fac. De }» fapte pornesc către ele mă 5a- torc că *ă văd eu ce încărcătură ant venit in borrad. ce Xs jg la mutic* c*l*eiațtiAm ventt în partid eu eoc.- vift*esc* pe cer» mi-ărt format-O tn **M**cee*l eă numad •rin muncă poți trăi derttr- G’*dw-’țe tint Jwer'eie. 4r-- tu». tea** e-*v»a m-am rtvt tn—An---râ-at* le CWt:î •rmri- pnJar V oorselar ■cm1 : F vuees șeimrw »• Sbdi r. eeiitătt. uar. i r* : •

îft viziunea partidului, construcția omului nou are drept fundament pe câi-e se înalță școala, Invățămintul in general, fiste o construcție vastă. un șantier în care Viața și munca pulsează fără de încetare, flni- sind conștiințe, individualități și colectivități profesionale și morale pentru marele șantier al edificării noii societăți. Arhitectură acestei construcții de om nou, om al societății socialiste și comuniste, poartă semnătura Partidului — „Arhitectul-prim" al construcției de țară. Frumusețea. Originalitatea și durabilitatea unei asemenea arhitecturi constau, fără îndoială, in modul în care prezentul dialoghează cu viitorul — cum este concepută devenirea copilului adolescent, și a adolescentului tînăr. pregătirea pentru muncă si viată a acelui sfert din populația țării care trece, ca un flux continuu, prin starea de ucenicie a școlii ori a facultății.Dincolo de limba Și literatura română, de matematică si istorie. de fizică, biologie și chimie, dincolo de disciplină nouă introdusă în programul elevului sub denumirea ..muncă", pfe care tânărul le studiază in școală, există acea învățătură fundamentală scrisă in documentele de partid și in cuvintârile secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — in cartea de eăpătii pe care o purtăm cu noi. in inima minții, carte după cate se conduce astăzi pedagogia formării și educării tinerei generații.A răsfoi și numai filele din urmă ale acestei cărți înseamnă, de fapt, „a Citi" destinul tinerei generații:„Pornind de la principiul că școala constituie factorul principal de educare și formare a tinerei generații, a omului in general, in perioada următorului cincinal 1976—1980 se va generaliza și perfecționa prima treaptă a liceului, urmind ca după 1980, pină in 1990, să se treacă treptat la generalizarea celei de-a doua trepte a liceului, astfel incit Să se asigure cuprinderea întregului tineret în invățămintul de 12 ani"— se Spune in Programul partidului. invățămintului i se încredințează, astfel, .misiunea să asigure, numai în actualul cincinal, formarea profesională a unui număr de aproape două milioane de persoane, între care 250 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate, învățămintului superior și post- liceal i se încredințează misiunea să formeze 180 000—200 000 cadre cu pregătire superioară, dintre care peste 80 000 cu pregătire tehnică de specialitate. în 1980 preconizindu-se ca numărul studenților să ajungă la 160 000.în septembrie 1975. la inaugurarea primului an de invățămint al cincinalului revoluției teh- nico-științifice, secretarul general al partidului avansa școlii un nou mandat de încredere :„Putem spline că, de fapt, deschiderea anului de invă- țămint marchează și noul cin

cinal in care va începe să învețe promoția 1975— 197ă. Sperăm că acest an de invă- țăminl va avea rezultate care să constituie exemplu pentru toate celelalte sectoare de activitate, că de la inceputul anului procesul de invăță- mint se va desfășura in conformitate cu cerințele Congresului al Xt-lea al P.C.R. de a se lega tot mai strins invățămintul de știință și producție, de a asigura formarea cadrelor necesare tuturor domeniilor de activitate eu o bară cit mai solidă 
de cunoștințe teoretice și practice, care să le permită încă din prima zi â intrării in producție îndeplinirea in cele mai bune condiții a obligațiilor ce le revin".Societatea noastră. situind munca la loc de cinste, devine profund interesată să sensibilizeze, incă din școală, de la grădiniță, copiii și tinerii pentru actul muncii și al creației; schimbul de inline pe care-1 așteaptă in fabrici, in uzine, pe ogoare, in școli și-l dorește avind un potențial științific ?i de inventivitate creatoare, de muncă, și-l pregătește in consecință, ce- rind școlii și facultății să devină unități de invățămint, cercetare și producție :„Prin legarea tot mai strin- să a invățămintului cu producția, cu cercetarea, prin cultivarea interesului și pasiunii pentru învățătură și munca practică, școala trebuie să-i pregătească pe tineri ca adevărați revoluționari, capabili să aducă o contribuție cit mai eficientă, in toate domeniile de activitate, acolo unde sint solicitați de societate, la înfăptuirea Programului partidului de edificare a socialismului și comunismului in România... Am deplina încredere că tineretul patriei noastre este animat de dorința de a-și însuși intr-un mod complet cele mai noi șl înalte cunoștințe, că este exigent față de el însuși. Numai așa vom putea garanta un invățămint care să corespundă cerințelor partidului, cerințelor revoluției tehnico-științifice contemporane"— sublinia tovarășul Ntcolăe Ceaușescu în cuvîntftfea rostită în fața forumului politie al tinerei generații.......nu există satisfacție mai mare pentru un tinăr decit aceea de a ști că este stâpîn pe tot ceea ce a creat mai bun civilizația națională și universală, că poate privi demn atît la colegii lui. la tî- năra generație, cil si la înaintașii săi spunlnd : «Da, m-am pregătit; am făcut lotul ca să folosesc condițiile croate de partid, de stat — și sint gata, in orice moment, la orice Ioc de muncă, să-mi servesc patria, poporul, partidul» !“.Cinci milioane de tineri subscriu cu dăruire, prin învățătură și muncă, acestui crez politie.

LUCREȚIA LUSTIG

Desen de COSTEL BADEA

datorie fundamentală de onoare*. .înaltă conștiință profesională*. „competență*, .spirit Creator*, „dăruire ș: pasiune in nruncâ"— Am fost pionier și uteeist. Ca student — acum sint tn anul II la Institutul pedagogic din Oradea, secția fizică- chimie — am avut diferite răspunderi In A.S.C. și le-am in- ăeptinit ca seriozitate și răspundere. Modelul meu l-a constituit comunistul Gheorghe RăăuMecu. responsabilul cercu- ttlăt științifice din institut. De ia mama mea am fn- 'ățat să respect muncă. de la profesorul Rădulescu sâ îft ■■'•știgbet. sâ îndrăznesc. OiSM* *r*ăBic< a r.< rtâpî- nire pe multe ore din timpul —j liber. In colectivul din care far porte îmi aduc contribuția la studiul ap» lor termale. Anul trecut am efectuat cereeUrt ia domeniu! cfti- •>ei anorganic*. Modeste, ee-t •rspt. dar pe care le adaug la r*«*r*a măs ei Kx mei. ca o in- toiegef* o mmn:loc trasate de mc.1 t tarul geoeral ai parrt*u' si pvȚna* vgati Lwătăaua- i-rreOerea p* rar» tm-au ară- *at-o ir— t ț~i- vocătd tai ur-a- jumtate pr.rr ;.tș asea ia rin- ăurde for a fost pentru rame răspunsul la toate întrebările ce mi >-am pus. o direcționare fermă a întregi: act’.v.tăti viitoare.GAVRIL HASMASAN student fnstuatul pedagogie Oradea

0 înaltă si fierbinte*

să p—rerti ea mslt simt de răspunde-» luarea anei decizii. Co
legii mei m-au ajutat mult. Sint tehnolog la segjția I. Fae 
parte dir.tt-un colectiv integru, 
de oameni vrednici, de omenie.. rmțil că mi voi alătura a- 
cettui colectiv cu întreaga mea 
ființă, ci voi munci neobosit pentru realizarea angajamentu
lui asumat în ața fel incit sâ mi 
pot număra printre fruntașii întreprindeți:. Pentru mine, ca
litatea de membru de partid 
presupune si fii exemplu personal, consecvent politicii parti
dului. să participi conștient 
toate transformările ce se trec In societatea coâclnzie. 
Pent'u m fierbi totdeauna membru de ce ‘r'-eaoa la focul de efetate poartă smperattr si tată de ce. reeu* nozente fiind toate acestea de 
către eoetntștfi • *M fwtreprtn* *>"» «e: s-a emrts' ciirtea sd fia pnmft H rHd’.-ste lor. tio- grefia mea este biografia cole- 
ț-'-r* rr.es. este biografia din ul
timii paf» eu: at rar-ep—xde- - Ne-am realizat ti am depășii eernmie de pian. Am tn* 
chetei ciecrnalnf frecat cu O 
medal-.e de aur la Tlrgul Inter
național de la Bmo — Ceho
slovacii. Semănătoarea mede- îiatd atunci. S.P.C. S M era concretizarea efortului Întregului colectiv Sint mîtitfru câ Șt 
e« «m participat efeefto ta e- 
recutia ei »t câ acum este solicitată din ce in ce mai mult 
la export. Această distincție ne 
st—ni cazi In activitatea noastră viitoare.

la 
pe
innoattră. 

revoluționar. mat înaltă șt 
a fost 
de

t< fii 
tine, cea 

te năzuință 
aceea partid, mea 

muncă 
amprenta acestui

din- a detent fată de activitate ri in sb-

năzuință — aceea VASILE GAVRILUȚA 
inginer. întreprinderea mecanică „Ceahlăul'-Piatra Neamț

de a deveni Măsura încrederii

membru de partid acordate de colectiv

D-.pi abtoftv-ea Ftcultițri de mecanică ■ fastitutului politehnic lori- i- fost -epertizet 
st luertt Ia fstrepn-.derea me- 
came* ..CeahfdaF drn Piatra Neamț. Cind am renii aici, in- trepnnderea trăia mal d» importantele momente ale evoluției ei. Profilată pe fabricarea 
mațtnilor agricole (semănători 
pentru porumb ți pcioase. gra
pe cu discuri ți pteie de schimb 
pentru mațini agricole) și pe executarea piereior turnate din 
neferoase. se dăduse in folosin
ță noua platformă. pe care lu
crăm acum — „Vnători'. Am crescut ia școala Mâneri. în pro
cesul de producție mî-am verificai cunoștințele. aptitudinile. 
Oricit de bine pregătit ar veni 
cineva din facultate, product e iți deschide alte orizonturi, te 
obligi să-ii perfecționezi pre
gătirea profesională ți politici.

29 ianuarie 1976. întreprinderea „Unio*-Satu Mare. In 21ua aceea am simțit parcă mai puternic umărul tovarășilor mei de muncă. Cind secretarul a Întrebat : ..Cine este de acord cu primirea in partid a lăcătușului Vasile Pop ?* toate mii- nile s-au înălțat. A fost cea mai frumoasă zi dm viața mea. Am fost primit in partid in anul and aniversăm 55 de ani de existentă a partidului. Comunist eram și înainte prin crezul meu. prin tot ce făceam. Cu toate că tovarăși: mei de muncă, cei din echipa Iui loan Pândi din care fac parte, mă știu bine — lucrez In întreprindere din 1971 — le-ara vorbit despre familia care m-a educat in spiritul respectului pentru muncă și oameni. Părinții mei muncesc în C.A.P. din comuna Homoroade. județul Satu

Desen de MfRCfiA DUMITRESCU

Mare. Sintem patru copii, doi băieți și două fete. Fratele, loan, este Student în anul IV la A- gronomie și membru al P.C.R. Surorile, eleve, fac parte din U.T.C. Fiecare zi din viața mea h fost o temeinică pregătire pen- tfU a merita încrederea tovarășilor de muncă. Fiecare in felul lui a contribuit lă forfharea mea fi la rindu-mi am socotit ca una din îndatoririle de comunist să iau parte activă la creșterea și formarea viitorilor muncitori. Mâ bucur câ ucenici: de care m-am ocupat sint az: muncitori de nădejde. Măstrăduiesc să fiu un muncitor conștiincios. care Să nu bată pasul pe loc A fi muncitor in condițiile in care tehnica și știința devin componente ale procesului de producție înseamnă să stâplnești noutățile din domeniul tău de activitate. Să fii un om cult. Le-am vorbit tovarășilor mei despre eforturile pe Câre le fac în această direcție. Sint elev în anul V la Liceul industrial. Nu urmăresc să dobândesc o diplomă frumos caligrafiată. ci să mă formez, să știu mai mult. Tot ce am învățat din literatura tehnică de specialitate mi-â fost de folos. Am confecționat mai multe șabloane și dispozitive care ne ușurează munca, ne dau posibilitatea să economisim timp, deci să obținem o productivitate mai mare în condițiile unei calități superioare a lucrărilor executate. Aceasta-mi este autobiografia în care voi înscrie nOi fapte, pe măsura încrederii ce mi-âu acordât-0 comuniștii, întregul colectiv de muncă.
VASILE POP

lăcătuș. întreprinderea 
„UniO“-Satu Măre

M-am contopit cu

idealurile comuniste

„Am venit la „Electro-Arges", 
in vara anului 1972, după ab
solvirea Institutului^ de subin- 
gineH din Pitești. x Stagiatura 
mea n coincis cu perioada de 
început a activității întreprin
derii. M-am confruntat și ne-am 
confruntat cu probleme com

plexe care necesitau rezolvare 
imediată, asa că formarea mea 
s-a făcut din mers. I-am sim
țit alături pe colegii mei. ne-am 
unit eforturile. Atelierul de 
proiectări era extrem de solici
tat. Aici îmi desfășor si eu 
activitatea nu doresc alt
ceva măi mtțlt decit ca ideile 
pe care le astern pe planșetă 
si se materialiiete. Ne angaja
sem intr-o luptă contra-crono- 
metru. Mie. sfaturile tehnicianu
lui Dnrel Elfete. care mi-a dat 
recomandarea de primire. ale 
inginerilor Florea Stan, secreta
rul comitetului U.T.C., și Dan 
Radulescu, mi-au fost un fel de 
călăuză. Venisem cu dorința de 
a realiza ceva durabil, de o-nii înscrie numele printre cei mai 
buni. Totdeauna m-a pasionat 
noul, pentru că-ți solicită in
teligentă. pasiune și competen
tă, Proiectele mele se adăugau 
celorlalte care vizau introduce
rea tehnologiilor moderne la con
fecționarea S.D.V.-urilor astfel 
ca ele să fie durabile ți la un 
preț de cost scăzut. Am meditat 
îndelung atunci cind am cerut să 
fiu primit in rîndul comuniști
lor. Trebuia să mă conving că 
merit, că m-am contopit cu 
idealurile comuniste) ca să nu 
mă rușinez de oameni, să nu 
le insei așteptările, încrederea in mine. Ultima lucrare pe care 
am finalizat-o cu dteva zile 
înaintea primirii în rîndul co
muniștilor (22 martie rămlne 
pentru mine cea mai însemna
tă zi) asigură îmbunătățirea in
serțiilor la unul din produsele 
întreprinderii. Le-am împărtășit 
glodurile mele, planurile mele. 
Pe planșeta mea de lucru se 
află un nou proiect care se re
feră la realizarea unor seule 
mat perfecționate. Mă gindesc 
la ceea ce trebuie să facem 
pentru îmbunătățirea parametri
lor produselor electrotehnice 
avtnd in vedere gradul ridicat 
al competitivității acestora pe 
piața mondială. M-am angajat 
în fața comuniștilor, eu cel 
mai tînăr comunist din între
prindere, să răspund prin fapte 
încrederii consfințite de votul 
unanim.

DUMITRU DOBRA 
subinginer, întreprinderea 

„Electro-Argeș“

SUB STEAGUL GLORIOS AL PARTIDULUI(Urmare din pag. I)mânească s-au accentuat profundele schimbări structurale de ordin economic, social și politic, in centrul întregii activități revoluționare a partidului. al operei Înseși de consolidare a societății socialiste, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, punlhdu-se permanent problema ridicării nivelului de trai material și Spiritual al poporului, satisfacerii tot mai depline a cerințelor de viață ale oamenilor muncii, implinirii multilaterale a personalității umane.Ca urmare a traducerii in viată a politicii partidului, industria țârii s-a dezvoltat in ritmuri rapide, acordfndu-se o atenție sporită creării unor ramuri industriale moderne : s-a Întărit puternic baza materială a agriculturii, perfeețio- nindu-se totodată activitatea cooperativelor de producție ț s-a trecut la organizarea activității de cercetare pe baze noi. in toate ramurile, asi- gurindu-se astfel condiții pentru introducerea celor mai Înaintate cuceriri ale științei si tehnicii in intreaga viață economico-socială ; s-»u luat măsurile necesare pentru extinderea șl perfecționarea invățămintului de toate gradele, pentru legarea mai strinsă a acestuia de cercetare, de producție, de viață ; a fost promovată cu fermitate politica de amplasare armonioasă â forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei, ceea ce a dat un nou și puternic avint vieții economico-sociale din toate zonele țării t S-a acționat pentru perfecționarea democrației socialiste in vederea asigurării cadrului cores

punzător participării mai intense a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății ; s-a aplicat, de asemenea, un larg complex de măsuri pentru perfecționarea planificării, organizării și conducerii economiei și a întregii vieți sociale, ercindu-se condiții pentru valorificarea cu randament superior a potențialului material și uman al țării, pentru sporirea eficienței economice, creșterea intr-un ritm mai rapid a produsului social $1 venitului național, in vederea apropierii treptate a țârii noastre de nivelul de dezvoltare economică a celor mai avansate țâri.Experiența transformării revoluționare a societății românești a relevat, de asemenea, Însemnătatea de prim ordin a preocupării partidului pentru formarea conștiinței politice înaintate a maselor, tn spiritul normelor și principiilor comuniste de muncă șt viață, așa cum sint ele înscrise in Codul moral al comuniștilor. Congresul al Xl-lca al partidului a adoptat Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a României spre comunism — Caria fundamentată ideologică, teoretică și politică a partidului. Pornind de la experiența partidului nostru in domeniul construcției socialiste, de la realizările deosebite, strălucitele Înfăptuiri ale perioadei 1971—1975, cincinalul ce a fost realizat Înainte de termen — Programul deschide perspectiva unei etape noi in dezvoltarea economico-socială a României, pentru evoluția sa neabătută pc noi trepte de progres și civilizație,tn spiritul Programului adoptat de Congresul al XI-lea, urmind exemplul bogatelor tradiții internaționaliste ale mișcării muncitorești și revoluționare din patria noastră și pornind de la

răspunderea pe care o are față de propriul popor. față de cauza socialismului in general, Partidul Comunist Român, ca detașament activ âl mișcării revoluționare Internaționale, acționează cu fermitate in vederea colaborării multilaterale cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru intărirea unității lor de acțiune intr-un cadru de tip nou. In același timp, partidul nostru. România socialistă desfășoară o amplă politică Internațională de dezvoltare a relațiilor cu țările socialiste, cu țările In curs de dezvoltare, cu toate țările lumii, intărlndu-și solidaritatea internaționaliste cu mișcările de eliberare națională aflate in lupta pentru cucerire* deplină a Independenței și dezvoltare* economico-socială liberă a fiecărui popor. Asi- gurinri Înfăptuirea neabătută * programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare a României spre comunism, aehitindu-se de datoria patriotică pe care o are față de propriul popor. Partidul Comunist Român iși aduce contribuția activă, consecventă, de larg ecou internațional la Întărirea și succesul luptei tuturor popoarelor pentru o viață liberă, demnă, independentă, pentru progres și pace in lume, pentru instaurarea in raporturile dintre state și popoare a unei noi ordini economice și politice Internaționale.Elaborarea întregii politici interne sl externe a partidului și statului nostru, transpunerea ei neabătută in practică — a cărei exprimare concretă o găsim in mărețele realizări ale poporului — sint indisolubil legate de numele si personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului și președintele Urii, al cărui spirit revoluționar și activitate

neobosită au intrat în adincă și puternică rezonanță cu aspirațiile, cu gindirea și munca fiecărui comunist, a fiecărui cetățean al patriei noastre socialiste.în activitatea tumultuoasă desfășurată in toate sectoarele vieții economlen-soeiale — arăta to- varâșui NICOLAE CEAUȘESCU — s-au afirmat cu putere sporită rolul conducător al partidului, capacitatea sa de a asigura dezvoltarea intensă și proporțională a tuturor compartimentelor societății, ridicarea bunăstării și fericirii întregii noastre națiuni socialiste. Tocmai datorită acestei uriașe activități de fiecare zi. fermității cu care Înfăptuiește neabătut politica de transformare revoluționară a societății noastre, partidul se bucură de stima șl încrederea întregului popor". Aceasta constituie dovada cea mai convingătoare â legăturilor indisolubile existente intre partid și popor, a faptului că fiecare cetățean al țării are conștiința că forța noastră conducătoare se identifică intru totul cu năzuințele întregului popor, că tot ce am realizat in anii construcției socialiste confirmă pe deplin Justețea liniei politice a partidului, că viitorul grandios ce se deschide înaintea națiunii, libertatea ți independența patriei sint asigurate numai de partidul nostru, de politica sa marxist- leninistă. De aici izvorăște hotărirea întregului popor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate — români, maghiari, germani — tineri și virstnici. femei șt bărbați, de a participa cu abnegație desăvirșită la îndeplinirea obiectivelor înscrise in Programul partidului, aceasta fiind și cea mal Înaltă expresie a omagiului pe care II aducem cu toții partidului nostru, a recunoștinței pe care i-o purtăm.
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„Direcțiile principale ale făuririi societății

socialiste multilateral dezvoltate și înaintării

României spre comunism, ale creșterii rolului
partidului in societatea noastră"

In Capitală, la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, a avut loc, vineri. sesiunea de dezbateri „Direcțiile principale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintării României spre comunism, ale creșterii rolului partidului in societatea noastră'1. Sesiunea, organizată cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Partidului Comunist Român, s-a desfășurat sub egida Academiei de științe sociale și politice, a Academiei „Ștefan Gheorghiu" și Institutului de studii istorice și social- politice.La lucrări au participat tovarășii Cornel Burtică, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Leonte Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan Voi tec. Nicolae Giosan.Au luat parte, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, activiști de partid, cadre didactice și cercetători din domeniul științelor sociale și politice, studenți.Deschizînd dezbaterile, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis un salut călduros din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Subliniind faptul că în viața poporului român crearea P.C.R. a constituit un eveniment de excepțională importanță, a marcat începutul unei etape noi, superioare, atît pe plan politic și ideologic, cit și organizatoric, în dezvoltarea mișcării muncitorești, revoluționare, din țara noastră, dind un puternic avint luptelor politice și sociale desfășurate de masele largi populare, vorbitorul a spus: La aniversarea acestui eveniment cardinal al istoriei noastre moderne, noi, comuniștii, toți cei ce muncesc, constatăm cu satisfacție că astăzi P.C.R. se înfățișează inai puternic ca oricind, cu o coeziune interioară de monolit in jurul Comitetului Central și al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind înconjurat de dragostea și încrederea nemărginită a intregii națiuni, pe care o conduce neabătut pe calea progresului și civilizației socialiste.Continuator direct al mișcării muncitorești — apărute pe scena istoriei patriei noastre spre mijlocul veacului trecut, al partidului proletariatului revoluționar creat cu 83 de ani in urmă, moștenitor al gindirii inaintate, al unor indcîungate tradiții de luptă pentru libertate și progres. Partidul Comunist Roman s-a dezvoltat ca un stejar viguros, cu rădăcinile adine implintate in solul realităților noastre naționale, militind neobosit pentru eliberarea socială și națională, pentru triumful socialismului pe pămintul României. Afirmin- du-se ca exponent credincios și apărător ferm al intereselor vitale și al năzuințelor celor mai înalte ale poporului român. Partidul Comunist Român s-a impus deopotrivă ca puternică forță internaționalistă. Tradițiile de solidaritate internaționalistă ale vechii noastre mișcări muncitorești au fost preluate și integrate organic de P.C.R. Avind un adine fundament istoric, ele s-au consolidat și Îmbogățit de-a lungul deceniilor, ideile solidarității internaționale cu lupta mișcărilor muncitorești și revoluționare de pretutindeni dove- dindu-se o permanență de neclintit a celor 55 de ani de existență a partidului.La a 55-a aniversare a Întemeierii sale — a subliniat, in încheiere, vorbitorul — Partidul Comunist Român conduce cu clarviziune poporul in măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Unitatea de nezdruncinat a întregului popor in jurul partidului, munca fără preget pentru realizarea politicii sale, a tuturor obiectivelor trasate de Congresul al XI-lea, constituie chezășia ridicării țării pe trepte tot mai înalte de progres, bunăstare și civilizație, infăptulrii pe pă mîntul României a visului de aur al omenirii — comunismul.In comunicarea prezentată, tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, a relevat principalele laturi ale politicii de industrializare socialistă a țării promovate de Partidul Comunist Român In anii construcției socialiste. Comunicarea prezentată a subliniat meritul secretarului general al partidului in orientarea politicii de industrializare corespunzător tendințelor moderne contemporane, posibilităților și necesităților de perspectivă ale societății noastre, momentele de cotitură pe care le-au reprezentat in această politică documentele congreselor al IX-lea și al X-lea. ale conferințelor naționale din 1967 și 1972, strategia de industrializare de largă perspectivă adoptată de Congresul al XI-lea. menită să valorifice toate forțele și energiile creatoare ale națiunii noastre socialiste, aie întregului popor.Subliniind participarea tot mai activă și pe planuri multilaterale 

a României la diviziunea internațională a muncii, vorbitorul a menționat în acest sens că in concepția partidului nostru colaborarea și cooperarea economică internațională se constituie ca un factor de impulsionare a dezvoltării economiilor naționale, de apropiere și egalizare a nivelelor de dezvoltare economică a țărilor socialiste, a tuturor popoarelor lumii, menit să creeze cadrul obiectiv necesar pentru instaurarea noii ordini economice și politice internaționale. Conceptul românesc de industrializare socialistă — a relevat vorbitorul. în concluziile comunicării sale — experiența dobindită în activitatea practică de peste trei decenii, care se bucură de o largă apreciere in numeroase țâri ale lumii, reprezintă o contribuție proprie a partidului și statului nostru la dezvoltarea teoriei marxist-leniniste in acest domeniu.Comunicarea susținută de tovarășul Ion Popescu-Puțuri. membru al C.C. al P.C.R.. directorul Institutului de studii istorice și social-politice. a fost axată pe semnificația istorică a transformării Partidului Socialist în Partidul Comunist Român pentru dezvoltarea luptei revoluționare in România și afirmarea rolului conducător al partidului in societatea noastră. Scoțind in evidență faptul că P.C.R. iși are rădăcinile adine implantate in tradițiile milenare de luptă ale poporului român, pentru libertate, neatîmare. unitate națională si progres social.SESIUNE DE DEZBATERI
comunicarea a relevat că. de-a lungul existenței sale, masele au urmat partidul comuniștilor conștiente că pe stindardul lui se află înscrise năzuințele lor cele mai fierbinți, interesele lor fundamentale.Evidențiind activitatea internațională a P.C.R.. a statului nostru orientată spre promovarea principiilor noi de relații intre state — deplina egalitate in drepturi, respectarea independenței și suveranității naționale. neamestecul in treburile interne, avantajul reciproc, ne- recurgerea la forță sau la amenințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a fi pe deplin stăpin pe destinele sale, vorbitorul a relevat că aceste principii. îmbrățișate tot mai larg de popoare, se afirmă cu tot mai multă forță ca singurele in măsură să chezășuiască relații normale și fructuoase intre state.Tovarășul Nicolae Giosan. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Academiei de științe agricole și silvice, a prezentat, în continuare, comunicarea ..Realizarea unei agriculturi moderne, intensive, de înaltă productivitate — obiectiv central in politica agrară a P.C.R.".Prin Întreaga sa argumentație, teoretică și faptică, comunicarea a scos In evidență a- tenția deosebită pe care o a- cordă partidul nostru agriculturii, ramură de bază a economiei naționale, care joacă un rol deosebit in ridicarea nivelului de trai al populației, In întreaga dezvoltare economico- socială a țării.In Încheierea comunicării, tovarășul Nicolae Giosan a subliniat că perspectivele ce se deschid în fața agriculturii sint rezultatul politicii Partidului Comunist Român, care a organizat și condus întregul proces de transformare socială și de dezvoltare a acestei ramuri In concordanță cu obiectivele construcției noii societăți.Comunicarea „Politica partidului in domeniul ridicării nivelului de trai al întregului popor" — prezentată de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R. — s-a referit. pe larg, la aspectele esențiale ale politicii sociale a partidului nostru, la concepția și activitatea sa revoluționară privind făurirea unei vieți demne și îmbelșugate a Întregului popor.Arătînd că ritmul de construire a socialismului, de sporire a avuției naționale, de ridicare a standardului de viață sint probleme majore ale strategiei politice a partidului clasei muncitoare din fiecare țară, constituie obiect de decizie suverană a fiecărui popor, în funcție de condițiile economice, sociale și culturale specifice, de nivelul de civilizație la care se află și cel la care aspiră, vorbitorul a subliniat că România socialistă a optat, în 1965, la Congresul al IX-lea, la chemarea patriotică a Partidului Comunist, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru calea dezvoltării dinamice, 

multilaterale, de perspectivă, cu simțul datoriei și manlor răspunderi fată de independența și viitorul tării, a națiunii noastre socialiste. După un deceniu de experiență, rezultatele confirmă justețea politicii partidului nostru.Conștienți că fericirea și bunăstarea lor depind de vrednicia și priceperea cu care gospodăresc și dezvoltă avuția națională — a conchis vorbitorul — oamenii muncii. întregul popor al patriei noastre socialiste isi dăruiesc toate forțele. întreaga capacitate de creație propășirii tării. întăririi independentei ș: suveranității naționale, infăptuirt: neabătute a politicii interne șt externe a partidului.Tovarășul Leonte Răutu. membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului de conducere și rectorul Academiei tiSte- fan Gheorghiu", și-a consacrat comunicarea sa activității P C R. in contextul procesului revoluționar mondial. Profundele mutații pe care le-a determinat și le determină eoo- stiucția socialismului și comunismului în viața poporului nos- tiu. soluționarea in termene scurte la scara istoriei a unor probleme sociale, economice *i naționale, de extremă complexitate. făurirea unui nou tip superior de relații sociale — toate acestea constituie contribuția noastră palpabilă Ia creșterea forței socialismului in lume, la sporirea atracție', și inriuririi pe care o exercită în epoca noastră ideile socialismului s: comunismului. Partidul nostru atn- 

buie o importanță hotărâtoare colaborăm și prietenie: dintre țările socialiste in scopul inflorini rapide și multilaterale a fiecărei țâri socialiste. al creșterii forțelor și prestigiului socialismului pe plan mondial ca factor fundamental al progresului istoric. In acest sens. P.C.R., acționează cu consecvență pentru afirmarea relațiilor de tip nou dintre statele socialiste. Este o misiune istorică a țârilor socialiste de a oferi. prir. exemplul loc. prototipul relațiilor viitoare dmtre toate statele hunii, modelul unor raporturi baza-» pe cea mai desă-.-lrsită egalitate in drepturi, pe principii superioare ale etici: și echității internaționale. In activitatea pe care o desfășoară, partidul nostru pornește de Ia necesitatea statornicirii in relațiile dintre parr.de a u- nei unități de tip nou. a cărei trăinicie să se întemeieze pe luarea in considerare a noilor condiții istorice in care acționează azi mișcarea comunistă și muncitorească.Prof. Mihai Cruceanu. vechi militant al mișcării muncitorești din România, a evocat atmosfera plină de patos revoluționar in care a avut loc gloriosul moment a! făuririi Partidului Comunist Român, in mai 1921. re- levind spiritul de combativitate, înaltul patriotism al delega- ților la Congres care, in ciuda represaliilor aparatului poliție-
Manifestări culturalartistice și politice 
dedicate gloriosului jubileu al P. C. R.Gloriosul jubileu al Partidului Comunist Român a fost cinstit in întreaga țară cu bogate manifestări cultural-artistice $1 politice. In cursul zilei de vineri, in instituții și unități economice, la casele de cultură, căminele culturale, in școli, s-au desfășurat simpozioane, expuneri, montaje literar-muzicale, s-au deschis expoziții omagiale.• La Biblioteca municipiului Craiova s-a deschis vineri o expoziție de carte cuprinzind volume cu selecțiuni din articole, cuvintări și interviuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. precum și volume dedicate vieții și activității secretarului general al partidului, publicate în diferite țări ale lumii.Vernisajul a fost precedat de simpozionul ..Cartea social-poli- tică. factor important de educație"...Ideologie, știință, cultură in educația comunistă" s-a intitulat sesiunea de comunicări organizată de către Comitetul județean Cluj al P.C.R. Au fost prezentate numeroase lucrări elaborate de activiști și cercetători din diverse domenii ale vieții socia’- politice. privitoare la stilul si metodele muncii de propagandă, la activitatea politică și cultu- ral-educativă de masă.« Palatul Culturii din Ploiești a găzduit vineri după-amiază un simpozion dedicat aniversării partidului. A fost totodată prezentat montajul literar-muzical „Omagiu partidului" susținut de elevi âi școlii populare de artă din localitate.• Vineri a avut loc Ia Pitești un simpozion cu tema „55 de ani de la crearea P.C.R.". la care au luat parte activiști, cadre didactice și studenți ai Universității de marxism-leninism din localitate.Liceul „Nicolae BălceScu" din Pitești, a găzduit prima sesiune de comunicări și referate a elevilor, organizată de Societatea cultural-științifică „Juni

r.esc. au participat la istoricul eveniment.In comunicarea sa. prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, membru ai C.C. a! P.C.R.. președintele Academiei de științe sociale și politice, a abordat problema făuririi omului nou cu o conștiință înaintată, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate. Subli- -.i—-.d in acest context importanța Plenare: C.C. al P.C.R. in noiembrie 1971. care a trasat un amplu program de ridicare a nivelului politico-ideolo- g.c. a conștiinței socialiste a întregului popor. vorbitorul a arătat : Inițiativa acestui program ideologic și etic, de 
o mestimabiîă valoare pentru vutnrul socialismului in Rocnăma. pentru făurirea omului nou. a nou societăți românești aparține precum știm cu Șotii- tovarășului Nicolae Ceaușescu. a cărui tinerețe eroteă « maturitate pro- dicoasă r.e-au oferit și ne oferă ș: an tuturor comu- n știlor. intreguhti popor, exem-litâșu anautin nan — țăran pr-.r. ootrsie munotoc prin destin ș; ir.-eiecrua' pr_-. pregătirea sa multilaterală patriot ș: internationalist neabătut, apără- tor *1 trxfc’TTlor' inunu’e f. ir.air.tas al trassfoncânlior re- \ om comunist $1 comunist de omenie.în continuare conf. tmiv. Gbearghe lamță. actrriat in a- paratil C C al PCJt. s-a referit la poiitica alianțekr largi — experiență tnctxă ronareabă- lă a P.CJL — tcMintind eă po- 

litiea corueceniă clarvăzătoare. a partidului aoMru 31 această privință a fost «1 e<te confirmată de viață, evenimentele derr.onstrind. chiar si astăzi că numai colaborarea activă intre comuniști, socialiști, socai-de- moerati și alte forțe democratice poate asigura soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării economi co-sociale in e- poca noastră, ale instaurăm păcii in lume.Opcmdu-se in com umoarea sa asupra fâumr.. unității dm-re poțwul român ș; natioaahtăti> conlocuitoare. Gaifalvi Zaah. redactor la m.Ha _A hef. membru in Biroul Coemhuhn oamenilor muncii de națiocabtaie maghiara a sublimat că fecundele tradiții ale frăției dmtre oameni: mur.o: români, maghiari. ge: atar.i <• de alte naționalități s-au format atit in producția valorilor materiale r- spirituale cit și ir. martie lupte de clasă și de eliberare națională. Partidul Comunist Român a soluționat problema națională din patria noastră pe baze consecvent marxist-leniniste sub semnul deplinei egalități in drepturi, al frăției și al unității tuturor oamenilor muncii. In continuare, vorbitorul a arătat că perioada cea mai rodnică în dezvoltarea societății românești a fost cea care a trecut de la Congresul al IX-lea și pină in prezent, ară- tind că toate realizările sint inseparabil iegate de rodnica activi

mea" in cinstea aniversării a 55 de ani de la crearea P.C.R.Expuneri privind semnificația aniversării a 55 de ani de la .crearea P.C.R. au mai fost prezentate la casele de cultură și cluburile marilor unități industriale din orașele argeșene. precum și in numeroase comune din județ. La întreprinderea de autoturisme și Combinatul petrochimic din Pitești, au avut loc recitaluri de poezie patriotică susținute de actori ai Teatrului „Alexandru Davila" din localitate.• La Casa de cultură din Deva a avut loc. vineri după-amiază un spectacol cultural-artistic închinat celei de-a 55-a aniversări a partidului. Și-au dat concursul formații artistice din județul Hunedoara. De asemenea, la clubul sindicatelor din centrul feroviar Simeria. s-a desfășurat spectacolul literar-muzical ..Sub comuniste flamuri", iar la Hunedoara — un simpozion pe tema ..Partidul Comunist Român la a 55-a aniversare", urmat de un montaj literar-muzical. Spectacole festive și alte manifestări culturale inchinate jubileului partidului au avut loc în Valea Jiului, la Brad. Orăștie. Hațeg și în alte centre hune- dorene.• „55 de ani de luptă și victorii sub conducerea P.C.R." a fost tema simpozionului desfășurat vineri la școala interjudețeană de partid, la universitatea populară și Muzeul Olteniei din Craiova. Clubul complexului feroviar Craiova, căminele culturale din Cerat, Goicea, Giurgița, 

tate a conducătorului eonisnis*. înzestrat cu un larg «oracat și o inepuizabilă energi" rare re află in fruntea partidului — tovarășul Nxolae Ceaușescu — și pe care noi toți — menăm. magh.ar.. germ ar., și de alte naționalități — ti considerăm cei mai strălucit reprezentaal ș. purtător de cuvtnt al patnet. Partidul Comunist Român a făcut din aceest păm.m cu adevărat o patrie socialistă comună pentru toci fiii țârii.Tmarâșul EXimitru Gbeorghi- șan. pnm-secretar al Comitetului de partid al sectorului 1 București, s-a referit apoi la afirmarea democrație, socialiste și perfect .orare a continuă a formelor participări: maselor la conducerea treburtior statului Ș- a arătat că. aptiemd :n mod creator învățătura marxistă ia condițiile concrete mance ale țâru. Partidul Comumst R-*—--- a avut in vedere in documentele «aie prcgramauce și in practica cea- str_ctiet socialiste perfecționarea ucrtia democrației soctauste in f-tetie de stad-u. atrns ia evotașia soc-.etâiu.Ioc Felea. vechi militant al nușcâru muncitorești dm Rom-a- ma. a rememorat momente esențiale a-T kqșces Partidului Co- rxr.g Roe-an penau întărirea unrtâtii de actiur.e a clasei mănătoare. ■apoc-.va asipein. «: expâaa lârti. evocând, totodată, mndti. Ie r-e are i.egautati: femtatea ș: ercxsmui de care au cat dosadă rom, -im in apo- rarea .dearnrtior proâeranatifiu: ș. asp-rratirjor celor ma înalte aje iageguaa popeeIs mm_mcare« ra -Fartidul 
CiWuins; — part d de a- a*.zarei al clarei asusetoare*. prof, dr petre Cbnstmttm. rerritnr al Coer. '»' —.. ral P.C. R. a arătat râ Partimti COT-ir» Român și-a cucerii poziția <5e fccțâ poiiticâ eenducă- toare in țara r.oastrâ pna grele lupte re. oluticeare desfășurate in decursul întregi; sale existențe izpocnva ciaseior reacționare p-rtru euberarea celor ce muncesc de exploatare și asuprire. pentru progresul și prosperitatea României. Continuind și pe noi trepte tradiții.•> de solidaritate inemaționa- Lste care au animat intot- dea-una clasa muncitoare din țara noastră. Partidul Comunist Român arț.onează neabătut pentru întărirea unității mișcării comuniste ș: nnmcitorețti raon- <La>. a tuturor torțelor democratice. progresiste, ar.tumpen*- hste.Prof dr. docent Roman Mo«- do-.acu membru a! C.C. al P.C.R- Mcepceședinte al Academiei de șnințe «ocale pobtice. a prezentat apte comunicarea _Soce- taten ancănliotă multil «tsril dezvoltată — etapa superioara in construirea nou orinduin*. Vorbitorul a expus pe larg trasaturile și particularitățile actualei etape pe care o străbate poporul nostru sub conducerea P.C.R- evidențiind contribuția deosebită creatoare ș: orrgmaiâ a secretarului general al partiduhi. lova- rașui N-.coiae Ceaușescu la stabilirea obiectivelor principale și sarmulor ce revm tuturor oamenilor muncii în făurirea so- cietății oooafiste aadttlateraî dezvoltate in România, in elaborarea și formularea tezelor privind instaurarea unei noi ordin: economice și politice internaționale.

Biaca, Dunăreni. Plosca. Bistreț, Catane și Negoi au găzduit dezbateri pe tema ..Tradițiile luptei poporului român pezlru libertate și independență națională". în 30 de localități doljene a fost prezentat montajul literar-muzical „Omagiu partidului".• In orașele si centrele industriale ale județului Brașov, in licee și școli au avut loc simpozioane și conferințe reunite sub genericul „Partidul, călăuză înțeleaptă a națiunii noastre socialiste".In suita acestor manifestări se înscrie și montajul literar ..Omagiu partidului", la care și-au dat concursul scriitori, precum și artiști amatori. „Te slăvim, partid iubit", s-a intitulat spectacolul omagial pe care formațiile artistice din localitate l-au susținut pe scena Teatrului muzical din Brașov. In aceeași zi, la Palatul culturii s-a inaugurat expoziția de artă plastică a tinerilor artiști amatori din județ.• La Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din economie și administrația de stat (CEPECA) a avut loc, vineri după-amiază, spectacolul de poezie, muzică populară, ușoară și clasică intitulat „Cîn- tăm tinerețea, partidul și țara".La această manifestare culturală, dedicată celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, și care marchează debutul Cenaclului ,.A- CADEMOS" al Academiei „Ștefan Gheorghiu", și-au dat întil- nire numeroase cadre didactice, studenți străini și români, pionieri.

Mesaje de felicitare cu prilejul

aniversării creării P.C.R.

Cu prilejui cele: de a 55-a aniversări a creării partăduhli. ca o expresie vie a solidarității in- trmațianalrrr cu activitatea neobosită a parti- duhu nostru, pusă in slujba Înfloririi României «ocialisie. a pr-.eierue: și colaborării cu forțele rwoiuuouare si democratice, pentru o lume a 
nâe.. s: procreșula: social, pe adresa Comitetului Ceaftral ai Partutalm Comunist Român, a tovară- șuhi. N’.eoiae Ceuușereu. secretar general al PCJL au «osii mesațe de felicitări din partea

Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. Comitetului Central a! Partidului Muncii din Coreea. Comitetului Central al Partidului Celor re Muncesc din Vietnam. Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Comitetului Central al Partidului Comunist din Venezuela. a primului secretar al Uniunii Socialiste Arabe din R. A. Egipt, a secretarului general al Partidului Socialist Revoluționar Ecuadorian.
IN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE Șl CULTURII SOCIALISTE

(REAfll VALOROASE, PĂTRUNSE
DE I N FIERBINTE PATRIOTISM, 

DI PATOSUl UMANISMULUI SOCIALISTViaert 7 ma: a avut loc plenara lârgnâ a Consiliului Varjni: scnitonloc ce re înscrie ir. acțiunile «ie pregătire a Con- gresttiu: edurațret politice șieultur.. șocial.ste. După dezbaterile din cadrul asociațiilor renitonlor cir. țară si secțiilor asociație: dm București, organizațiilor și activului de partid. CaMdhil Uniunii «erii- •ortior a anaJizat modul in care întregul front scntoncesc s-a «rtdurt să rdep-.r.ească «arămie îzvorite din programul jdeo;«e al partidului în dome- ■nd creației literare, al propagării literaturii in rindul oamenilor muncii.Din partea conducerii de parud și ce stat, la lucrările păr nai ti au luat parte tovarășii Err.ii Boix-. Dumitru Popescu și Iosif U glar.In darea de seamă prezentată, președintele Uniunii scriitorilor. Virgil Teodorescu. a subliniat covirșuoarea importanță pe care au asut-o asupra intregii activități de creație literară, lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. documentele Congresului al XI-lea. cu- vintările secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. In penoada ultimilor anei ani. scriitorii aparți- .ur.d uror generațiilor, mo- bititati de spiritul revoluționar a. documentelor de partid, au eantiihuii la îmbogățirea sub- «tantialâ a literaturi: române contemporane, chemată să slujească țelurile unui vast proces educativ. Poezia, proza, dramaturgia. literatura pentru copii și tineret critica s: istoria literară, scenariul de film, in forme și modahtaț: specifice, pătrunsede spiritul înnoitor imprimat ir-iscăn; literar-artătice de programai ideologic al partidului, au s.'.ua: în centrul preocupărilor lor problemele formării trăsăturilor inaintate ale omului de azi. «le înnobilării existenței saie in conformitate cu princi- p ..e de viață și comportare sintetizate in codul eticii și echități: socialiste.Treeind in revistă împlinirile
într-o a:mosferă de cald entuziasm. pamcipanții la plenară au adopta: textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român. IO V AK AȘ VL VI NICOLAE CEAUSESCU, in care se arată : latrunili in plenara lărgită « Consiliului Uniunii, scriitorii României socialiste au supus dezbaterii modul in care au fost îndeplinite, in domeniul creației literare «i al propagării literaturii in rindul oamenilor muncii, sarcinile trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și de documentele adoptate la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.Martori ai neobositei energii pe care o dăruiți in fruntea Partidului și a Republicii, pentru a face ca România să urce trepte tot mai inalie de civilizație și cultură, noi scriitorii ne simțim solidari eu întregul Program de construcție materială și spirituală a Patriei noastre socialiste.Cuvintul Dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. adresat nouă in repetate rinduri. a mobilizat intreaga putere creatoare a scriitorilor din toate generațiile, pentru înfăptuirea unor opere demne de epoca in care trăim, mărturii vibrante despre lupta eroică a poporului nostru, din trecut și de astăzi.La capătul acestor cinci ani. ne înfățișăm cu realizări bogate, rezultat al politicii culturale promovate de Partidul Comunist Român, al îndemnurilor Dumneavoastră de a ne pune talentul și măiestria in slujba unei arte inchinate poporului, cauzei socialismului și comunismului in patria noastră. Poezia, proza, dramaturgia, celelalte genuri literare, in forme ce le sint proprii, au căutat să aprofundeze realitățile complexe ale prezentului, să se pătrundă de spiritul dinamic, autentic revoluționar, pe care Dumneavoastră înșivă l-ați imprimat întregii vieți din România, să descopere și să pună in lumină ceea ce este nou și semnificativ în societatea noastră socialistă. Literatura originală a acestor ani însumează citeva mii de titluri, tipărite în zeci de milioane de exemplare, bilanț grăitor despre amploarea unei acțiuni de cultură a cărei- supremă năzuință 

și neajunsurile creației literare in ultimul cincinal, darea de seamă a scos in evidență largile posibilități de creație existente pentru scriitorii de toate vir- stele. Numai in perioada 1971— 1975. creația literară s-a concretizat in peste 3 000 titluri care însumează aproximativ 32 milioane de exemplare. O atenție permanentă a fost acordată tinerelor talente care au debutat intr-un mare număr, unele din
Plenara lărgită 

a Consiliului 

Uniunii scriitorilor

lucrările acestora fiind distinse cu premii ale Uniunii scriitorilor și Uniunii Tineretului Comunist.Ca rezultat al aplicării, cu consecvență, a politicii naționale marxist-leniniste a Partidului Comunist Român în domeniul creației și vieții literare, literatura naționalităților conlocuitoare a înregistrat și ea importante succese, și-a dovedit unitatea organică cu literatura română.In încheierea dării de seamă au fost prezentate numeroasele acțiuni care vor avea loc in pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste — înscrise intr-un plan special — la realizarea cărora vor fi antrenați scriitorii din întreaga țară.In cadrul dezbaterilor au luat cuvintul scriitorii: Constantin Cniriță, Aurel Martin, Romul Munteanu, Domokos Geza. Ioan Grigorescu, George Ivașcu, Titus Popovici, Franz Storch. Dan Deșliu, Ion Hobana, Ion Ianoși, Alexandru Andrițoiu, Marin Preda și George Maco- vescu.Referindu-se la climatul de 
este de a avea răsunet în conștiința maselor largi de cititori, in sufletele acelor oameni care așteaptă de la noi cărțile de aur ale prezentului. Evenimentele deosebite din viața politică a tării, ea și sărbătorirea marilor momente istorice, ne-au dat prilejul să desfășurăm o vastă activitate de propagare a valorilor literaturii noastre.Prin activitatea de creație, prin cele peste 1 500 de șezători, festivaluri de poezie, colocvii și simpozioane, scriitorii au participat statornic la viața socială și politică a națiunii, manifestindu-se ca prezențe active și străduindu-se să dea conținut misiunii de mare răspundere de a fi ajutoare de nădejde ale partidului.Toți scriitorii din România, militind neabătut pentru îndeplinirea programului ideologic al partidului, se angajează să realizeze noi opere de valoare, expresii ale patriotismului și umanismului revoluționar de care sint însuflețiți. Eroul comunist va fi și de acum înainte figura centrală a cărților pe care le scriem, urmare firească a a- devărului că partidul reprezintă in viața poporului român o forță cu rol determinant in toate marile sale înfăptuiri. Vom da patriei socialiste acele scrieri pe care timpul nostru și concepția revoluționară a partidului nostru le reclamă de la noi, scrieri inaripate de optimism social, capabile să influențeze conștiințele, să modeleze sufletele sub iradierea înaltelor idealuri ale socialismului și democrației, ale demnității umane, ale libertății și dreptății sociale. Vom face totul pentru a răspunde exemplar încrederii pe care ne-ați acordat-o, misiunii nobile cu care ne-ați învestit.Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu !Scriitorii din România n-au alte idealuri și alte orizonturi de atins, alte legi de urmat și alte crezuri, decit cele care se află înscrise, cu tăria adevărului, in Programul Partidului Comunist Român. Cei care scriem românește sau in limbile naționalităților care locuiesc și muncesc pe pămintul românesc, fiindcă patria ne este comună, iar istoria ne-a fost aceeași, deopotrivă muncim și visăm, deopotrivă ne 

efervescență creatoare existent in întreaga noastră viață socială, vorbitorii au relevat succesele importante pe care obștea scriitoricească le-a înregistrat în perioada care a trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. Retrospectiva editorială pe ultimii cinci ani oferită de Salonul național al cărții. diversitatea titlurilor și numărul mare al tirajelor, prezența tot mai vie a scriitorilor in coloanele publicațiilor literare și cultural-artistice atestă existența unor rodnice preocupări creatoare, dimensiunea reală a șantierului actual de creație.Prezentind proiectele lor de viitor, ei s-au angajat să îmbogățească patrimoniul cultural al României socialiste cu opere durabile, pătrunse de .un fierbinte patriotism, de patos umanist,_ realizate la un înalt nivel artls’fic. menite să contribuie la dezvoltarea conștiinței sociale și naționale a oamenilor muncii. Scriitori români, maghiari, germani și de alte naționalități, strîns uniți in același larg front literar, parte integrantă a poporului, s-au angajat să oglindească în creațiile lor marile izbinzi ale țării noastre, chipul omului nou, constructor al socialismului și comunismului. în luările la cuVint, vorbitorii, ma- nifestindu-și adeziunea deplină față de politica partidului, față de principiile călăuzitoare ale acestuia, și-au exprimat dorința ca reprezentanții lor care vor participa la Congresul educației politice și culturii socialiste să transmită hotărirea și voința fermă a întregului front scriitoricesc de a sluji cu vibrantă dăruire cauza nobilă a partidului, politica sa internă și externă. idealurile și năzuințele poporului nostru de pace, colaborare și progres.în încheierea plenarei lărgite a luat cuvintul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.
sint bucuria și izbînda in socialism.Avind convingerea profundă că sîntețl expresia valențelor superioare ale unui popor care nu dorește altceva decit să-și făurească viața pe temeiul unei gindirl proprii, noi vedem în Dumneavoastră întruchiparea dirzeniei și cutezanței atitor bărbați fără seamăn ai trecutului, prin care România și-a cîștigat demnitatea și dreptul de a fi suverană pe rosturile sale în a- ceastă parte a Europei. Iată de ce noi scriitorii sîntem pe deplin angajați în promovarea principiilor politicii externe a partidului și statului, politică de pace și colaborare între toate națiunile lumii, pentru independență și suveranitate națională, pentru dreptul fiecărui popor de a-și făuri destinul după pro- pria-i voință.Preocuparea majoră a oamenilor de litere, pătrunși de importanța excepțională a momentului pe care-1 trăim, este aceea de a realiza, cu mijloace artistice de înaltă ținută și in spiritul umanismului socialist revoluționar, o frească a dăinuirii noastre milenare pe acest pămint și a marilor izbinzi contemporane, toate acestea configurind luminos Epopeea națională.Plenara lărgită a Consiliului Uniunii scriitorilor a dat mandat celor care ne vor reprezenta Ia Congresul educației politice și culturii socialiste să exprime angajamentul nostru ferm de a sluji cu același devotament și pasiune creatoare înaltele idealuri ale partidului și poporului nostru, de a îmbogăți patrimoniul culturii noastre naționale cu noi opere care să sporească originalitatea și prestigiul ei în lume.Mîine, 8 Mai 1976, sărbătorim 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, sărbătorim clasa noastră muncitoare, întregul nostru popor, care a știut sȘ-îl implinească, sub soarele biruitor ai socialismului, aspirațiile sale de libertate și progres.Sîntem fericiți de a fi martori și participant activi ia această grandioasă operă de construcție istorică și am fi eu atit mai fericiți, dacă însăși creația noastră va fi oglinda vie a efortului eroic al întregului nostru popor, a înălțării României Socialiste.

parr.de


PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
t Tovarășul Haralambos Drakopoulos,

secretar al C.C. al P.C. din Grecia (interior)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit la 7 mai pe tovarășul Haralambos Drakopoulos. secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia (interior), care, la invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită în țara noastră.Oaspetele a fost insolit de tovarășul Vasilis Koutulas. membru al Biroului C.C. al P.C. din Grecia (interior).La primire au participat tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.In numele C.C. al P.C. din Grecia (interior), al partidului, tovarășul Haralambos Drakopoulos a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu calde felicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a Partidului Comunist Român, urări de noi și mari succese partidului, secretarului său general. in ampla și rodnica activitate ce o desfășoară pentru făurirea societății socialiste mul

tilateral dezvoltate în România, in politica externă consacrată dezvoltării libere, independente, a fiecărui popor, cauzei păcii, progresului și socialismului în lume.In timpul convorbirii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările celor două partide și a avut loc un schimb de păreri cu privire la unele probleme actuale ale vieții politice și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Au fost relevate cu plăcere relațiile de prietenie și colaborare ce s-au statornicit intre cele două partide, pe baza solidarității internaționaliste, a respectării principiilor egalității, autonomiei. a dreptului fiecărui partid de a-și elabora independent, de sine stătător, propria politică fără nici un amestec din afară.Cu aceeași satisfacție a fost subliniată evoluția ascendentă a relațiilor romăno-elene. reafir- mîndu-se hotărârea celor două partide de a acționa in continuare pentru dezvoltarea bunelor

lor raporturi, de a milita pentru întărirea prieteniei romăno-elene. atit in sfera politică, cit și in domeniul economic, al științei, tehnicii și culturii, in interesul ambelor popoare, al securității și păcii. înțelegerii și cooperării in Balcani, in Europa și in întreaga lume.în cursul întrevederii s-a subliniat de comun acord necesitatea intensificării acțiunilor unite, atit pe plan național, cit și pe plan internațional, ale forțelor de stingă, ale tuturor forțelor revoluționare, progresiste, in cadrul marelui proces revoluționar al lumii contemporane, in lupta împotriva forțelor retrograde, imperialiste, pentru o politică nouă, de respect al independenței și suveranității naționale. a! dreptului fiecărui popor. al fiecărei națiuni de a păși liber pe calea propășirii sale economico-sociale cit mai rapide, pentru pace și progres social in lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

VA EFECTUA 0 VIZITA
oficiala In iranPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. va efectua o vizită oficială de prietenie în Iran, în cea de-a doua jumătate a lunii mai 1976, la invitația primului ministru Amir Abbas Hoveyda.

EXPOZIȚIEVineri, la galeria „Orizont" din Capitală, a avut loc vernisajul expoziției „Afișul politic", organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste și Uniunea artiștilor plastici. Peste 30 de graficieni bucureșteni prezintă creațiile lor, inspirate din- tr-o profundă tematică patriotică. Sînt expuse numeroase a- fișe dedicate celei de-a 55-a a- niversări a partidului, Congresului educației politice și culturii socialiste, Centenarului independenței de stat a României. Zilei de 1 Mai. Congresului Consiliilor populare județene și al președinților consiliilor populare și altor manifestări politice.
ÎNTÎLNIREIn legătură cu apropiatul Congres al Partidului Socialist Unit din Germania. ambasadorul R. D. Germane la București. Hans Voss, a avut întilniri cu activiști ai Conțitetului județean Prahova al P.C.R. și ai Comitetului județean Bacău al P.C.R.. in cadrul cărora a vorbit despre însemnătatea acestui eveniment, despre realizările cu care este intimpinat de poporul din R. D. Germană.
AU TERMINAT 

ÎNSAMÎNȚAREA 

PORUMBULUIOamenii muncii din agricultura județului Ilfov au încheiat in ziua de 7 mai insămințarea porumbului.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. de Comitetul județean de partid se arată că in prezent eforturile sint concentrate pentru încheierea insămințării tuturor culturilor și executarea lucrărilor de întreținere.

9 Președintele concernului Gutehofnungs
hutte (G.H.H.) din R. F. GermaniaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit. vineri după-amiază. pe președinta e concernului Gutehofnungshiitre (G.H.H.) din R.F. Germania. Manfred Lennings. care face o vizită in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul Gheorghe Oprea, vice- prim-ministru al gu-. err.ulx.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu oaspetele asupra unor procieme privind dezvoltarea cooperări, dintre între
prinderi roctân-rtt st p-zpul Guteriofr-rr-gst-irie iG-HRj. ta diverse dooaemi de speriabtate. in contextul general al banelor raporturi duttre Bcrr-ă..* SI R.F. Germana.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
făuritorul unei politici externe 
constructive, realiste, dinamice

V

A

*

„Punînd in centrul activității preocuparea permanentă 
pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru edifi
carea cu succes a orinduirii socialiste pe pămîntul României, 
partidul nostru acordă, totodată, o atenție deosebită vieții 
internaționale, promovează o politică externă activă de 
pace și colaborare cu toate popoarele, pornind de la uni
tatea dialectică, indisolubilă, care există intre sarcinile 
naționale și îndatoririle internaționale ale clasei muncitoare, 
ale statului socialist".

NICOLAE CEAUSESCU

*

J

TELEGRAMĂTovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii Socialiste România, a adresat tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI, președintele Prezidiului Sovietului Suprew al UJLS-? . următoarea telegramă :În numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Bamftnîa *1 al meu personal, vă transmit dumneavoastră. Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. profunde condoleanțe in legătură cu încetarea prematură din viată a tovarășului Gheorghi Samsooovici Dzotenidze. vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem a! '' RS.SExprimăm, totodată, întreaga noastră compasiune familiei îndoliate.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, io- 

drrpitDdu-se spre Budape<ta. 
9 delegație a Uniunii Tine
retului Comunist. condusă 
de tovarășa Cristina Luea. 
secretar al C.C. al l'.T£. 
care va participa la cel de-al 
IX-iea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
R- P. Ungară.

1MB — ParuduL cronicarul vre-
, nu — emxsiuse de cintece revo- 

luponare ș: pa:-x>tce: IUI — La 
.-r.ary.se de Bucureșu: 1B.BB — 
\a:ura și frumusețile ei; li«e — 
Tu. in-rua parrtf
— poerr. T.V. ; 11_2B — Tradr-
Uî aoc In vectea S.cbc-r.» : 
XXit — Payt. de zaccrse. pay ~ 
de creat-e — : ix.S — Te
lex: UH - Calex^scop cultural- 
ar^sd.c. 1U5 — Txtses sl Ttaă- 

| ware; UBS — MteAri fionre-o 
țăr. rr-eie. Co&cer: de
populara reczioeaseâ fcr. roate

I reyxu&de țârii: MJB —■ Magazia
- sportiv; 13JB — Vlrsre.» pel_cr-5e:; 

1CJB — Club T— ia FescvaM na
țional al ane: studențesc: 17.25 — 
Partidul s-a r.ăscut intr-o primă
vară. O emisiune ded:caTă celei 
ce a 55-a aniversări a PC-R.: 
17 _5B — Seleepuni de la prima e- 

| diție a Festivalului cfntecului 
muncitoresc, revoluționar și pa
triotic: 1V2S — Fla-ăra vie. (HD: 
lî^B — de teri; 1B-3B — Tele
jurnal : — ..Sub steagul
partidului”, fierbinte omag:- adus

| de întregul nostru popor celei de 
a 53-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român. glorioase:

I sale istorii, patriei socialiste, dru
mului său spre comunism: 21.30

I — Film artistic: ..Stejar — extre- 
j mâ urgență-: 23.lt — 24 de ore;
• 23.11 — Includerea programului.

Glorioasa aniversare a partidului, pe care o sărbătorește întregul popor român, constituie un nou prilej de trecere in revistă a marilor succese obținute de națiunea noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, pe calea dezvoltării multilaterale și ridicării pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre, a participării active la crearea unui climat de pace, securitate și înțelegere internațională. care să asigure dezvoltarea liberă și independentă a fiecărui popor, la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.Expresie a unității indisolubile dintre sarcinile naționale și îndatoririle internaționale ale clasei muncitoare, preocuparea centrală și permanentă pentru dezvoltarea economică și socială a țării este însoțită. după cum se știe, de o politică externă activă de pace și colaborare. O trăsătură fundamentală a acestei politici o constituie spiritul înaltei responsabilități atit față de interesele vitale ale poporului român precum și de imperativele lumii contemporane, de cauza păcii, securității și cooperării internaționale.La elaborarea și traducerea in viață a politicii externe a României și orientarea întregii activități internaționale a part.- dului și statului nostru o contribuție hotar. toare o aduce secretarul general al P.C.R-. tovarășul Nicolae Ceaușescu. personalitate proeminentă a vieții politice internaționale. Vasta și intensa sa activitate, eforturile neobosite pentru înfăptuirea înaltelor aspirații ale tuturor popoarelor la libertate si independență, la pace și progres au adus României un deosebit și binemeritat prestigiu in lume, numeroși prieteni pe toate meridianele.Larga apreciere și considerație de care se bucură pe plan internațional România se datorează caracterului realist. dinamic si constructiv al politicii sale interne ș. externe elaborate si puse in aplicare de Partidul Comunist Român, pălit iii ce are un fundament sșiid in aspirațiile de veacuri la libertate fi independență ale poporului nostru. Politica externi a Românie: socialiste este profund realistă pentru că pornește de ia 6 anauză temeinică. stmțiEe* si lucidă a feMaaeador Si preeesetar din lame* contemporană : Cnaaaicâ. arorerr. lupiu- gl-d roită pasiv rezervat odinioară de mper.ai.sm statelor mici fi mijloci. Rtmâ-..a se pcosxriâ pentru o participare activă F responsabilă a acestora la solutionarea problemelor care confruntă omenirea, dezvoltând ea însăși o activi- tata . -.ternațională de o excepțională amploare fi varietate : și constructivă fiindcă. respmgmd politica de dominație și dictat, de impunere prin forță a unor soluții din afară, ea preconizează cu fermitate rezolvarea pe cale pașnică, la masa tratativelor, a tuturor litigiilor din- •re state pe baza independenței și ega- iității in drepturi, a stimei și respectului reciproc, a salvgardării drepturilor și intereselor vitale ale tuturor popoarelor.

dictat și ingerință în treburile interne ale altor state a făcut ca aceste principii să capete valabilitate universală.In ultimul deceniu — cu deosebire in anii 1970—1976 — România și-a extins și mai mult relațiile politice, diplomatice, economice, tehnico-științifice și culturale cu alte state. Numărul statelor cu care România întreține relații diplomatice și consulare a ajuns la 126. legături economice sint practicate cu peste 130 de țâri.Ca țară socialistă. România acordă o atenție de prim ordin dezvoltării relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate cu țările socialiste, corespunzător intereselor poporului nostru. ale celorlalte popoare ce construiesc noua orinduire, cit șt cauzei generale a

CU PRILEJUL ZILEI 
INDEPENDENTEI9

ROMÂNIEI SI AL ZILEI9

VICTORIEICu prilejul Zilei independenței de stat a României și Zilei Victoriei, ambasadorul României la Fraga, Teodor Haș, a depus, vineri, o coroană de flori la Monumentul eroilor români că- zuți în lupta pentru eliberarea Cehoslovaciei de sub ocupația fascistă din orașul Havlickuv Brod.Membri ai ambasadei și consulatului român din . Bratislava au depus, cu aceeași ocazie, coroane de flori la monumentele și cimitirele eroilor români din localitățile Zvolen. Kromeriz Pustimer, Banov, Brno, Hum- polec, Piestany și Lucenec.loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta, și colonel Ion Pușcaș, atașatul militar și aero, au depus vineri, cu prilejul aniversării independenței de stat a României și a victoriei asupra fascismului, o coroană de flori la mormintele eroilor români din cimitirul Rakosliget din Budapesta.La Biblioteca română din New York a avut loc o masă rotundă cu tema „Formarea statului național român". Reputați profesori de la diferite universități și colegii americane au prezentat comunicări referitoare la evenimentele care au culminat cu actul Istoric al Unirii.Cu acest prilej, a fost deschisă expoziția de fotografii color „Tezaurul național al României", pusă la dispoziție de Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România.

Lucrările Conferinței UNCTADîn continuarea lucrărilor Conferinței UNCTAD de ia Nairobi, joi după amiază a luat cuvintul secretarul general al Organizației Unității Africane, William Eteki Mboumoua. care a trecut in revistă problemele cu care sint confruntate țările in curs de dezvoltare in lupta lor pentru progres economic și social, pentru afirmarea lor ca națiuni independente, de-sine-stătătoare. El a declarat, in această ordine de idei, că este de acord cu Declarația și Programul de acțiune elaborate de „Grupul celor 77“ la Manila pentru atingerea acestor obiective.Referindu-se la propunerile secretarului de stat al S.U.A., Henry Kissinger. îndeosebi la cea referitoare la crearea unei bănci care să canalizeze și să garanteze investițiile de capital occidentale in țările lumii a treia, secretarul general al O.U.A. a spus : „Ideea unei bănci întemeiate pe capital particular, care, prin însăși natura sa, urmărește obținerea de profituri, nu inspiră încredere. Ea riscă să transforme o operațiune de solidaritate și justiție intr-un mijloc de speculație". în acest context, el s-a declarat în favoarea creării Fondului internațional de dezvoltare in forma în care a fost propus el de „Grupul celor 77“ la Manila și și-a exprimat speranța că atitudinea negativă a unor țări dezvoltate industrial, față de acest fond se va schimba. Pe de altă parte, Mboumoua a insistat asupra dreptului țărilor în curs de dezvoltare de a exercita pe deplin suveranitatea lor pentru a lua măsuri de protejare a patrimoniului național, inclusiv măsuri de naționalizare.în aceeași ședință, au mai luat cuvîntul delegații Danemarcei și Norvegiei, care au recunoscut necesitatea unei noi ordini economice internaționale și

a creării unui Fond internațional de dezvoltare destinat țărilor în curs de dezvoltare, afirmind că sint gata să participe la constituirea acestui fond. O poziție similară a adoptat și reprezentantul Suediei, care a spus : „Trebuie să atacăm cauzele - fundamentale ale distribuirii profund nedrepte a bogăției in lume". El a afirmat că țara sa este dispusă să participe la Fondul de dezvoltare propus de „Grupul celor 77“ la Manila.Reprezentantul britanic a recunoscut in cuvintarea sa existența gravelor probleme cu care sînt confruntate țările in curs de dezvoltare și a afirmat că guvernul britanic intenționează să-și sporească ajutorul către acestea.• AUREL DUCA, ambasadorul țării noastre in Polonia, și VVladyslaw Loranc, adjunct al ministrului culturii și artelor al R. P. Polone, au semnat la Varșovia un acord cu privire la înființarea Comisiei mixte ro- mâno-polone pentru problemele colaborării culturale.

Situația din LibanCamera Deputaților a Libanului urmează să se Întrunească sunbătă pentru a proceda la a- legerea succesorului președintelui Suleiman Frangieh. Această sesiune specială a Camerei De- putaților a fost aminată o dată ia cererea unor grupuri parlamentare. Joi seara, la Beirut a avut Ioc o reuniune a conducerii Partidului Socialist Progresist, in urma căreia, liderul acestei grupări pohtice. Kamal Joumbiatt, a cerut o nouă aminare a alegerii șefului statului. Răspunzind acestei cereri președintele Parlamentului, Kamel El Assad, a lansat un aptei celor 98 de parlamentari să-și îndeplinească misiunea la data la care s-a fixat reuniunea Camerei Deputaților. La rindul său, premierul Rashid Karame a spus că poporul libanez iși pune mari spteranțe in această zi. Pe de altă parte, principalii candidați la funcția supremă In stat — Elias Sarkis, guvernatorul Băncii centrale, si Raymond Edde, liderul partidului Blocul Național — au continuat contactele cu o serie de personalități politice libaneze.Agențiile de presă notează, totodată, că vineri, la Beirut, a fost o zi relativ liniștită fiind înregistrate doar schimburi izolate de focuri. Lupte mai intense au avut loc în regiunea muntoasă.Yasser Arafat, președintele Comitetului executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a avut joi seara la Damasc o întrevedere cu președintele Siriei, Hafez El Assad. în cursul căreia a fost examinată situația din Liban.
Ședința Comisiei redacționale pentru pregătirea 
Conferinței partidelor comuniste și muncitorești 

din Europaîntre 4 și 6 mai, a avut loc la Berlin o ședință a Comisiei redacționale pentru pregătirea Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. Din partea Partidului Comunist Român a participat o delegație condusă de tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Participant^ la ședință au continuat examinarea proiectului de

document al Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa. O nouă ședință a Comisiei de redactare va avea Ioc în luna iunie.Comisia de redactare a convenit ca lucrările Conferinței partidelor comuniste și muncitorești să aibă loc intr-un viitor apropiat la Berlin.Ședința Comisiei de redactare s-a desfășurat intr-o atmosferă frățească, comunistă.

Desigur, amploarea și dinamismul relațiilor internaționale ale României socialiste nu ar fi fost posibile fără profunda principialitate marxist-leninistă a politicii interne și externe promovate de Partidul Comunist Român. După cum se știe, transformarea socialismului, in urma profundelor mutații revoluționare ce au avut loc in anii de după cel de-al doilea război mondial, intr-un sistem internațional cuprinzind in prezent 14 state independente și suverane din Europa. Asia și America Latină, a produs o importantă schimbare și in domeniul relațiilor internaționale. Ca o materializare a tradițiilor internaționaliste ale clasei muncitoare. devenită forță conducătoare in aceste state, in viața mondială a început să se afirme un nou tip de relații internaționale. Transpunind in domeniul politicii externe idealurile seculare de libertate, dreptate și echitate socială, socialismul a proclamat ca bază a raporturilor interstatale principiile independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Adîncile mutații care s-au produs și continuă să se producă in raportul internațional de forțe, transformările revoluționare, naționale și sociale au creat condiții favorabile pentru extinderea continuă a acțiunii și influenței noilor relații pe plan internațional. Hotărîrea popoarelor de a se pune definitiv capăt vechii politici imperialiste de dominație și asuprire, de

pârii fi socialismului. Având in vedere faptul că puterea de stat a clasei muncitoare. ideologia marxist-leninistă, țelul edificări; societății socialiste și comuniste și lupta pentru victoria socialismului și . omunismului in lume constituie premise obiective ale unității țărilor socialiste, România se preocupă permanent de dezvoltarea multilaterală a relațiilor sale cu toate statele socialiste, militind consecvent pentru depășirea divergențelor, refacere* fi întărirea unității și solidarității țârilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Preocuparea Partidului Comunist Român. a României socialiste pentru dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste și-a aflat in ultimii ani expresia in semnarea noilor tratate de prietenie, colaborare și asistentă mutuală cu o parte din aceste state, in vizitele și intîlnirile dintre conducătorii de partid și de stat, în contactele și schimbul de experiență la toate nivelurile, în cooperarea strînsă în domeniul economic, tehnico-științific și cultural, care se reflectă, între altele, în faptul că ponderea țărilor socialiste în volumul total al comerțului exterior român este in prezent de aproximativ 44 la sută.în cursul ultimilor ani am fost martorii eforturilor susținute depuse de țara noastră pentru extinderea continuă a relațiilor cu statele care au apărut pe harta politică a lumii în urma victoriei mișcărilor de eliberare și a prăbușirii sistemului colonial și care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Acțiunile de mare răsunet întreprinse în această direcție de România, vizitele efectuate în Africa, Asia și America Latină de președintele țării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și întâlnirile și convorbirile purtate la București cu numeroși șefi de state și guverne din țările care și-au cucerit recent independența au deschis ample perspective relațiilor reciproce. Această dezvoltare este un lucru firesc deoarece, ca țară socialistă și în același timp țară în curs de dezvoltare, România se simte legată de tinerele state independente prin lupta împotriva imperialismului, . colonialismului și neocolonialismului, prin aspirațiile comune la progres și prosperitate, la libertate și independență, prin hotărîrea fermă de a acționa împreună pentru abolirea vechii politici de dominație și dictat, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale și democratizarea relațiilor internaționale.Primirea recentă a României în „Grupul celor 77", dorința și interesul țării noas

tre de a participa în calitate de observator la lucrările țărilor nealiniate — care în marea lor majoritate sînt țări in l curs de dezvoltare — precum și necesi- I tătile progresului economic și social creează noi și ample posibilități pentru extinderea continuă a relațiilor României cu tinerele state ’ independente. Relațiile economice cu aceste state vor cunoaște in actualul cincinal o creștere spectaculoasă.în spiritul bogatelor tradiții internaționaliste ale mișcării revoluționare din România, partidul nostru iși întărește tot mai mult legăturile de prietenie, colaborare și solidaritate cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, pornind de la rolul tot mai important pe care acestea îl au în viața națională și internațională, in lupta pentru transformări sociale revoluționare, pentru o politică nouă, de pace și colaborare internațională. De asemenea, apreciind că cerințele progresului și păcii reclamă în modul cel mai imperios întărirea unității și solidarității tuturor forțelor sociale avansate, > colaborarea lor activă, P.C.R. extinde și intensifică relațiile de colaborare cu partidele socialiste și social-de- mocrate. cu alte partide și organizații revoluționare, democratice ,și progresiste din întreaga lume.Pornind de la dreptul și datoria tuturor popoarelor de a participa la dezbaterea și soluționarea problemelor care le privesc. România s-a afirmat ca un participant deosebit de activ la reuniunile și in organismele internaționale in care sint abordate chestiunile vitale ale lumii contemporane. Cu deplin temei se poate spune că nu există nici o problemă mondială majoră in care România să nu-și fi spus cuvintul, care in vederea soluționării viabile să nu fi beneficiat de prețioasa contribuție a tării noastre. In acest context pot fi amintite acțiunile României pentru soluționarea conflictelor, a stării de tensiune din Indochina. Cipru, Orientul Apropiat, inițiativele privind transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, securității și cooperării, aportul substantial al țării noastre la pregătirea, desfășurarea și succesul final al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. Participarea României la această conferință a reliefat incă o dată, cu deosebită vigoare, marile virtuți ale politicii noastre externe elaborate și înfăptuite sub conducerea Partidului Comunist Român — înalta principialitate, concepția clară, realismul obiectivelor, concordanța deplină intre vorbe și fapte, intre interesele naționale și cele ale păcii și progresului în lume. Cu fermitate și consecvență România se pronunță în prezent pentru respectarea și aplicarea strictă a tuturor principiilor și angajamentelor asumate la conferință, pentru acțiuni care să ducă mai departe procesul de instaurare a păcii, securității și cooperării in Europa. Consecințele subdezvoltării asupra vieții a două treimi din omenire, continuarea cursei înarmărilor, cu toate primejdiile pe care aceasta le implică pentru pacea, securitatea și progresul economico-social al omenirii, perpetuarea perimatei politici imperialiste de forță, dictat și dominație asupra altor popoare, asigurarea resurselor de energie, materii prime, criza alimentară și monetară — iată cîteva din problemele vitale a căror soluționare temeinică reprezintă tot atitea imperative ale epocii în care trăim. Este o deosebită satisfacție să constați, la glorioasa sa aniversare, că Partidul Comunist Român, România socialistă au prezentat în toate aceste probleme o concepție clară, ce le abordează în întreaga lor profunzime, vizînd eliminarea treptată a cauzelor care !e-a determinat. După cum știm, documentele fundamentale de politică externă ale partidului și statului nostru subliniază cu tărie ideea de mare valoare că în cadrul vechiului sistem de relații aceste probleme nu-și pot găsi o rezolvare viabilă, că o asemenea soluționare impune un spirit nou, instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale, bazată pe echitate și justiție, pe relații democratice, de deplină egalitate și cooperare reciproc avantajoasă între toate națiunile. Programul Partidului .Comunist Român, expunerea magistrală a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Sesiunea Marii Adunări Naționale, documentele prezentate de țara noastră la O.N.U. privind poziția României în problemele dezarmării, instaurării unei noi ordini economice și creșterii rolului O.N.U. în viața internațională pornesc de la adevărul că rezplvarea marilor probleme ale lumii poate fi asigurată nu- • mai cu participarea egală a tuturor țărilor. în acest context, un rol tot mai important revine O.N.U.. cel mai larg și adecvat for internațional, care trebuie să aibă o contribuție sporită la promovarea noilor relații interstatale, la democratizarea întregii vieți internaționale.întreaga activitate internațională a partidului și statului nostru, pusă in slujba intereselor și aspirațiilor celor mai înalte ale poporului român, a cauzei păcii, securității și progresului tuturor popoarelor, atestă în modul cel mai con* vingător forța de nebiruit a marxism- leninismului creator situat la temelia întregii politici interne și externe a Partidului Comunist Român.BAZIL ȘTEFAN
pe scurtUn violent cutremur, cu o intensitate de 6,2 grade pe scara Richter, s-a înregistrat în cursul nopții de joi spre vineri în Italia, provocînd numeroase victime și grave pagube materiale. Cutremurul, care s-a făcut simțit in numeroase regiuni ale țării printre care Lazio, Toscana, Emilia-Romagna și Liguria, a afectat îndeosebi provinciile Udine și Pordenone din Friulia, Veneția, Giulia. Localitățile cele mai afectate sînt : Buia (unde peste 25 la sută din case au fost distruse), Maiano, Tarcento, Ge- mona. San Daniele, Castelnuo- vo, Ossopo și Artegna. Potrivit unui prim bilanț, numărul victimelor înregistrate pină acum se ridică la 128 de morți și la peste 900 de răniți. Numeroase străzi, căi de comunicație, centrale e- lectrice și telefonice sînt întrerupte.• UN TRIBUNAL FEDERAL din Buenos Aireș a acuzat-o pe Maria Estela Martinez de Peron, fostul președinte al Argentinei, de săvirșirea de abuzuri in fondurile publice — transmit agențiile internaționale de presă, reluînd agenția națională argentiniană de informații Telam.

Manifestări consacrate aniversării 
creării Partidului Comunist RomânLa Ambasada României din Varșovia a fost organizată, vineri, o conferință de presă, în cadrul căreia ambasadorul țării noastre, Aurel Duca, a vorbit despre semnificația celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.Consulul general al României la Bratislava, Carol Cozma, a prezentat, vineri, la Institutul de marxism-leninism al Comitetului Central al P.C. Slovac, o expunere despre însemnătatea istorică a creării, în urmă cu 55 de ani, a Partidului Comunist Român.La Școala superioară de partid „Kim Ir Sen" din Phenian a avut loc o adunare. în cadrul căreia ambasadorul României in R.P.D. Coreeană, Dumitru Popa, a vorbit despre semnificația aniversării a 55 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român.în seria manifestărilor consacrate aniversării P.C.R. se înscrie și reprezentația de gală organizată la Phenian de Comitetul pentru relații culturale cu

străinătatea din R.P.D. Coreeană cu filmul, românesc „Ceața".Au participat Li I-Ioa San, adjunct al șefului Secției relații internaționale a C.C. al Partidului JVtrmcii din Coreea, Li Sion Moc, adjunct al ministrului afacerilor externe, Sin Ghi Cen, adjunct al ministrului învăță- mintului superior, vicepreședinte al Asociației de prietenie co- reeano-română.în intimpinarea aniversării creării Partidului Comunist Român și a Zilei independenței de stat a țării noastre, Asociația de prietenie Marea Britanie- România a organizat la Londra expoziția de fotografii care înfățișează aspecte ale dezvoltării contemporane a României socialiste.La Ambasada română din Finlanda a avut loc un simpozion dedicat celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român. Au participat cadre de conducere și activiști ai C.C. al P.C. Finlandez, ai Uniunii Democratice a Poporu

lui Finlandez, ai Partidului Social-Democrat, redactori ai organelor de presă ale acestor organizații.Despre importanța acestui eveniment au vorbit Constantin Vlad, ambasadorul român in Finlanda, și Matti Koskelo, licențiat în științe politice.în cadrul manifestărilor organizate in Columbia, cu prilejul aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, la Galeria Comfenalco din Bogota, a fost inaugurată o expoziție de carte, discuri și afișe românești. în cadrul standului _ de carte, un loc important îl ocupă lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărute în limba spaniolă in străinătate: „Norme și relații pentru pace și cooperare internațională", „Pentru o politică de pace și cooperare internațională".Cu ocazia aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, la Clubul Ikoyi din Lagos a avut loc o gală de filme documentare românești.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București Piața „Sclntell" Tel : 17 eo 10, 17 60 20. Abonamentele se tac (a oficiile poștale șl difuzorli din tntreprinderl și Instituții — Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Sclnteil". 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă. Calea Grivitei nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București.
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