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Ovaționînd pentru 
patria socialistă, 

pentru partid, 
pentru conducătorul iubit, 

peste 200000 
de cetățeni prezenți ieri

la marea anifestare
populară din Capitală 

au dat o vibrantă expresie 
sentimentelor

și convingerilor întregii 
noastre națiuni

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.Marea manifestare populară a oamenilor muncii din București, consacrata aniversării a 55 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, constituie o înaltă expresie a dragostei ?i încrederii cetățenilor Capitalei patriei noastre socialiste, ca de altfel a întregului popor, față de partidul nostru — forța conducătoare a României pe calea socialismului și comunismului. (A- plauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu—P.C.R."). Cu prilejul acestei glorioase aniversări, vă adresez dumneavoastră, Întregului nostru popor, în numele Comitetului Central al partidului, al meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări. (Urale puternice, îndelungate ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").Continuatorul mărețelor bătălii 

ale poporului nostru pentru libertate națională și socială, al tradițiilor revoluționare ale mișcării muncitorești, ale primului partid al proletariatului român, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România constituit în 1893, Partidul Comunist Român a ridicat pe o treaptă nouă lupta maselor populare împotriva asupririi și exploatării, pentru dreptate, libertate și neatîrnare, pentru socialism. (Aplauze puternice, urale). Făurirea Partidului Comunist Român a fost urmarea logică a maturizării mișcării revoluționare, socialiste din România, a afirmării clasei muncitoare pe arena națională ca forța socială cea mai înaintată, mai progresistă, constituind victoria concepției materia- list-dialectice și istorice, a mar- xism-leninismului în mișcarea 

muncitorească din România. (A- 
plauze puternice, urale).De la crearea sa, în anii grei ai ilegalității, înfruntînd teroarea regimului burghezo-moșieresc, Partidul Comunist Român a ridicat sus steagul luptei revoluționare, a condus cu abnegație marile bătălii de clasă, s-a manifestat ca o forță politică cu adevărat națională în stare să răstoarne, prin lupta clasei muncitoare, a maselor largi populare, vechea orinduire bazată pe asuprire și exploatare și să făurească o orinduire socială nouă, fără asupritori — orînduirea oamenilor muncii, orînduirea socialistă. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Dintre numeroasele acțiuni greviste și largi manifestări populare organizate de partid în perioada luptei ilegale voi menționa greva minerilor de la Lupeni din 1929, 

marile mișcări greviste din anii 1931—1933, care au cuprins zeci și zeci de mii de oameni ai muncii din întreaga țară, culminînd cu puternicele greve și manifestații politice ale petroliștilor de la Ploiești și ceferiștilor de la Grivița. 
(Aplauze puternice, prelungite). Au urmat marile manifestații antifasciste din anii 1936—1938, dintre care doresc să evoc victoriile obținute de forțele democratice în alegerile din 1936, mișcarea țăranilor din 1934 de la Ghimeș-Palanca, puternicele mișcări greviste din 1938—1939, care au luat un puternic caracter politic, fiind îndreptate împotriva fascizării țării și a dictaturii regale, împotriva politicii de aservire a României față de Germania hitleristă. Un puternic caracter politic antifascist a avut și marea manifestare populară de la 

1 Mai 1939, care a fost o încununare a luptelor de clasă din acea perioadă, demonstrînd hotărîrea fermă a oamenilor muncii, a poporului nostru de a se opune fascismului, de a asigura libertatea, independența și integritatea patriei. (Apla
uze puternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu—P.C.R."). Sînt cunoscute, de asemenea, acțiunile hotă- rîte ale maselor populare, desfășurate sub conducerea Partidului Comunist Român, împotriva dictaturii militaro-fasciste, împotriva Dictatului de la Viena, dintre care reamintesc marea manifestație de la Cluj — expresie deosebit de elocventă a hotărîrii oamenilor muncii români, maghiari, germani, a întregului popor de a apăra integritatea, suveranitatea și independența României. (Aplauze, urale 
prelungite).

Partidul nostru s-a ridicat cu hotărâre împotriva războiului antiso- vietic, a participării armatei române, alături de Germania hitleristă, la acest război. El a fost inițiatorul și organizatorul puternicelor mișcări de masă pentru sabotarea mașinii de război fasciste, al acțiunilor de partizani, militînd neobosit pentru unirea clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și patriotice în vederea ieșirii României din acest război și alăturării ei coaliției antihitleriste.Ca rezultat al realizării unității clasei muncitoare, al creării Frontului Unic Muncitoresc între Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat și apoi a Blocului Democratic, al colaborării largi cu toate forțele democratice, patriotice, precum și cu armata și Palatul, în împrejurările internaționale favo

rabile, în condițiile marilor succes® obținute de armata sovietică împotriva armatei hitleriste, ale victoriilor întregii coaliții antifasciste, partidul a organizat și înfăptuit insurecția armată națională antifascistă și antiimperialistă care a pus capăt dictaturii fasciste, a asigurat ieșirea României din războiul împotriva Uniunii Sovietice și trecerea armatei române, a întregii noastre țări alături de coaliția an- tihitleristă, deschizînd astfel o eră nouă în istoria patriei noastre. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").Este cunoscut că, imediat după înfăptuirea actului istoric de la 23 August, armata română a întors armele împotriva Germaniei hitleriste, a luptat alături de glorioasa
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ieri, la marea manifestare populară din Capitală. (Citiți in pagina a IV-a relatarea reporterilor „Scinteii")
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Un popor, un gînd, o urare:
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(Foto AGERPRES)Pia[a Palatului Republicii, de „Ziua Partidului"
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«Jrmare din pag. I)armată sovietică pentru eliberarea deplină a tării, izgonind pe cotropitorii horthiști ți hitlerițti de pe întreg pămîntul patriei, precum și pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală din mai 1945 asupra Germaniei fasciste. în aceste lupte s-a cimentat și dezvoltat pe o treaptă nouă colaborarea româno-sovietică, colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, punînd pe o bază nouă, revoluționară, relațiile noastre tradiționale. (Aplauze puter
nice, urale).în toată această perioadă, Partidul Comunist Român a pus pe primul plan mobilizarea eforturilor poporului pentru susținerea frontului. pentru asigurarea victoriei în lupta împotriva fascismului, a eliberării patriei de sub dominația străină. în același timp, partidul nostru și-a asumat rolul istoric de a conduce masele la lichidarea vechii orînduiri sociale, la democratizarea întregii noastre țări. în acest scop, el a desfășurat o vastă activitate organizatorică și politică, a organizat clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, a unit toate forțele democratice, patriotice în procesul dezvoltării și înfăptuirii revoluției democrat- populare, realizării reformelor sociale și trecerii la cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, și apoi la construcția socialismului în Româ

nia. (Aplauze puternice, urale).într-o perioadă istorică scurtă, 
tn România s-au produs uriașe transformări revoluționare; au fost lichidate pentru totdeauna clasela exploatatoare, s-a făurit economia socialistă unitară, s-au dezvoltat forțele de producție și perfecționat relațiile sociale și de producție, a triumfat pe deplin socialismul la orașe și sate, în toate sectoarele de activitate. Parcurgind mai multe etape istorice, poporul nostru a trecut Ia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. 
(Aplauze puternice, urale). Sînt cunoscute mărețele realizări obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Iată de ce acum, la cea de-a 55-a aniversare a partidului nostru, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că atît în anii luptei împotriva regimului burghezo-moșie- resc, cît și în anii construcției socialiste, partidul nostru — în ciuda tuturor greutăților pe care le-a avut de învins, a unor lipsuri, a greșelilor comise de unii din activiștii săi — a știut să țină sus steagul revoluționar, a acționat ferm în spiritul concepției ma- terialist-dialectice și istorice, și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică de a conduce poporul în măreața operă de edificare a celei mai drepte societăți — societatea socialistă. (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează: „Ceaușescu — P.C.R."). întreaga politică, activitatea de pînă acum a partidului nostru, viața însăși demonstrează cu putere că Partidul Comunist Român * știut să aplice în mod just, creator, adevărurile universale, general valabile ale marxism-leninismului, la condițiile concrete din țara noastră, în vederea asigurării triumfului socialismului pe pămîntul României. (Urale puternice, 
aplauze îndelungate).în marile bătălii de clasă duse de-a lungul a peste jumătate de secol, mulți activiști de seamă ai partidului nostru au căzut la datorie, și-au dat viața pentru cauza poporului, a eliberării sale naționale și sociale.Ca vechi activist al partidului, consider o datorie de onoare să declar aici că toți cei ce au căzut în lupta împotriva reacțiunii, fără deosebire de naționalitate, au servit cu cinste poporul, cauza elibe

rării sale, cauza partidului. Că- zînd, d£ndu-și viața, ei au strigat: „Trăiască Partidul Comunist Român !“, „Trăiască România liberă și independentă !“. (Urale puter
nice, aplauze).Iată de ce partidul nostru, întregul popor vor păstra veșnic nestinsă amintirea celor ce au căzut la datorie ținînd sus steagul luptei revoluționare, apărfnd interesele clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, nobila cauză a victoriei socialismului în România, a progresului și păcii în 
lume, (Aplauze, urale puternice).Dragi tovarăși,Cea de-a 55-a aniversare a Partidului Comunist Român s-a transformat într-o puternică manifestare a voinței și hotărîrii oamenilor- muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, de a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, urale).Această aniversare are loc în primul an al celui de-al șaselea plan cincinal, ale cărui obiective asigură ridicarea patriei noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare economico-socială. Oamenii muncii au trecut cu hotărîre la înfăptuirea cu succes a prevederilor noului cincinal. în primele luni ale anului 1976 și ale cincinalului 1976 ■—1960, producția industrială a crescut într-un ritm de peste 10 ia sută, depășindu-se astfel prevederile pianului.La această remarcabilă realizare oamenii muncii din municipiul București au adus o contribuție de seamă, demonstrînd astfel, ca de altfel întregul nostru popor, hotărî- rea nestrămutată de a înfăptui în întregime prevederile cincinalului. Pentru aceste mărețe succese doresc să adresez, de la această mare manifestare populară, tuturor oamenilor muncii cele mai calde felicitări și urări de noi și noi victorii. (Aplauze puternice, urale)în întreaga țară se desfășoară acțiuni susținute pentru creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale, a cheltuielilor de producție, pentru creșterea eficienței întregii activități e- conomice. Se intensifică cercetarea științifică, introducerea în producție a progresului tehnic, efortul de ridicare a nivelului calitativ al întregii producții materiale, în scopul afirmării tot mai ample a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele de activitate.Țărănimea, oamenii muncii de la sate realizează în bune condiții lucrările agricole din acest an, punînd astfel baze trainice pentru creșterea producției vegetale și animale, pentru înfăptuirea sarcinilor Congresului al XI-lea privind dezvoltarea într-un ritm intens a agriculturii, creșterea producției agroalimentare, în vederea satisfacerii la un nivel tot mai înalt a cerințelor de consum ale maselor populare, sporirii a- portului agriculturii la dezvoltarea generală a patriei. Pentru a- ceste realizări doresc să adresez țărănimii, tuturor lucrătorilor din agricultură cele mai cald? felicitări și urări de noi succese. (A- 

plauze puternice. îndelungate)Se înfăptuiesc cu succes prevederile privind dezvoltarea învăță- mîntului. .culturii, formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate. ridicarea nivelului de pregătire profesională al oamenilor muncii.Prin realizarea prevederilor actualului cincinal vom dispune de o bază tehnico-materială puternică, care ne va da garanția înfăptuirii programului de făurire a societă

ții socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Totodată, aceasta va asigura creșterea puternică a venitului național, dezvoltarea generală a societății, sporirea cu aproape 40 la sută a veniturilor populației, ridicarea continuă, într-un ritm rapid, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența însăși a societății socialiste pe care o edificăm în România. 
(Urale puternice, aplauze îndelun
gate).

Fără Jndoială că înfăptuirea a-, cestui gtandios program cere e- forturi mari din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat, din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. Putem afirma că dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea cu succes a a- ceslui măreț program. în primul rînd avem o minunată clasă muncitoare, o țărănime harnică, o intelectualitate tot mai activă, un popor hotărît să-și asigure o viață demnă, să ridice continuu țara pe noi culmi de progres și civilizație — și aceasta constituie principala garanție că vom îndeplini programul elaborat de Congresul al XI-lea. (Aplauze puternice, 
urale).Odată cu desfășurarea în cele mai bune condiții a muncii pentru realizarea planului cincinal, vom continua cu fermitate acțiunea de perfecționare a planificării și conducerii întregii activități economico-sociale, de dezvoltare a cadrului organizatoric necesar participării maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării, lărgirii continue a democrației socialiste — factor indispensabil în făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate, care se construiește cu poporul, pentru popor ! (Aplauze 
puternice, urale).Ca urmare a dezvoltării forțelor de producție se vor produce noi și mari schimbări în structura socială a țării. Clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre — își va spori și mai mult rindurile, își va amplifica cunoștințele profesionale și politice, ceea ce va determina creșterea rolului ei în întreaga viață economică, socială și politică a țării. Țărănimea își va ridica, de asemenea, nivelul cunoștințelor generale și profesionale, jucînd un rol tot mai activ, împreună cu clasa muncitoare, în dezvoltarea agriculturii, a întregii societăți. Se va dezvolta numericește și va avea un rol tot mai important în viața patriei noastre intelectualitatea, strîns legată de clasa muncitoare, de țărănime, punîndu-și întreaga pricepere, toate cunoștințele în slujba înfloririi multilaterale a societății socialiste. (Aplauze puter
nice, urale).Toate acestea se vor reflecta cu putere în dezvoltarea națiunii noastre socialiste, care va continua să joace un rol de cea mai mare însemnătate în întreaga etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și de-a lungul unei lungi perioade a construcției comunismului.în același timp, partidul și statul socialist vor veghea necontenit la aplicarea în viață a politicii naționale marxist-leniniste, care con stituie una din marile realizări ale partidului nostru ; am putea spune că sîntem printre puținele țări din lume în care s-a asigurat în mod real deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze 
puternice, urale). Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare vor participa, ca și pînă acum, tot mai activ, la conducerea diferitelor sectoare ale vieții economico-sociale, vor dispune de 

condiții tot mai bune pentru afirmarea plenară tn toate domeniile de activitate, pentru folosirea limbii proprii, inclusiv ca mijloc de însușire a limbii unice a membrilor societății noastre — limba concepției noastre revoluționare : materialismul dialectic și istoric, mar- xism-Ieninismul, concepția umanistă despre lume și viață. (Aplauze 
puternice, urale).Pe această bază se va întări $1 mai mult unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român — forța politică conducrv- toare a națiunii,noastre socialistă — care călăuzește poporul spre o viață tot mai îmbelșugată, spre societatea de aur, spre comunism ! 
(Aplauze puternice, urale).în această nouă etapă istorică crește și mai mult rolul Partidului Comunist Român, a cărui misiune este unirea tuturor eforturilor națiunii într-o direcție unică, dinamizarea întregii activități sociale, conducerea științifică a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, pe baza legităților universal valabile aplicate creator la condițiile social-istorice concrete ale țării noastre.Iată de ce va trebui să facem totul pentru a întări și perfecționa continuu activitatea partidului nostru, pentru întărirea continuă a rolului comuniștilor, al fiecărei organizații în viața fiecărei întreprinderi și instituții, a fiecărei localități. Comuniștii trebuie să fîe în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea bunăstării întregului popor, pentru asigurarea unui nivel de viață tot mai îmbelșugat, pentru asigurarea independenței . și suveranității patriei noastre. (Aplauze puternice).Va crește, de asemenea, rolul statului în conducerea unitară a întregii activități economico-sociale, în dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și localităților patriei noastre ; va trebui să Se asigure îmbinarea tot mai armonioasă a principiului conducerii unitare cu o largă democrație, cu lărgirea drepturilor unităților administrative locale, cu dezvoltarea democrației socialiste în patria noastră. 

(Vii aplauze).Partidului nostru îi revine misiunea de a asigura înfăptuirea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, afirmarea noului u- manism revoluționar, educarea și formarea omului nou, cu o conștiință revoluționară înaintată, în stare să înțeleagă atît schimbările și fenomenele ce au loc în societatea noastră, cîț și marile mutații pe plan mondial, să acționeze cu fermitate în conformitate cu legile dezvoltării sociale, cu cerințele progresului, cu interesele cauzei socialismului, ale colaborării și păcii. (Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : ..Ceaușescu—P.C.R.“).Dragi tovarăși,Desfășurarea evenimentelor demonstrează continuu justețea politicii externe și a principiilor pe care Partidul Comunist Român, România socialistă le promovează in viața internațională. Noi pornim constant de la principiul marxist-leninist că prima îndatorire a partidului comunist, ca partid de guvernămînt, este aceea de a făuri . cu succes orîn- duirea socialistă, deoarece aceasta servește nu numai intereselor propriului popor, ci contribuie, totodată, la creșterea prestigiului socialismului în lume, la întărirea solidarității forțelor înaintate de pretutindeni, la promovarea cauzei păcii și colaborării internaționale. 
(Aplauze puternice, urale).în spiritul solidarității internaționale care a caracterizat încă de Ia începuturile sale mișcarea revoluționară, muncitorească din România, întreaga istorie a parti

dului nostru, acționăm pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, considerînd că existența unor deosebiri de păreri în abordarea unor probleme sau a unor diferențe în modul de realizare a construcției socialiste, determinate de situațiile concrete specifice din fiecare țară, nu trebuie în nici un fel să împiedice colaborarea și solidaritatea. Partidul nostru consideră ca o înaltă îndatorire internaționalistă a sa să facă totul pentru întărirea și extinderea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității, acestora — aceasta constituind o necesitate obiectivă pen-, tru» afirmarea socialismului în lume, pentru triumful păcii mondiale. (Aplauze puternice, urale Înde
lungate).Acționăm intens pentru intensificarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare. Considerăm că lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, edificarea unei noi ordini e- conomice și politice internaționale, bazată pe raporturi de egalitate și echitate, menite să grăbească progresul fiecărei țări, și în special al celor rămase în urmă, constituie o necesitate primordială pentru mersul înainte al întregii omeniri, pentru cauza .păcii și colaborării intre națiuni. Este timpul să se înțeleagă că nu mai pot continua vechile relații de inechitate și asuprire a aitor popoare, că toate popoarele au dreptul să fie stăpîne pe bogățiile naționale, să le folosească în conformitate cu interesele dezvoltării lor economico-sociale, să aibă acces nestingherit la toate cuceririle științei moderne. Trebuie să se asigure, printr-o 'strinsă colaborare pe plan internațional, măsuri concrete de dezvoltare rapidă a țărilor rămase in urmă. Aceasta constituie, în condițiile internaționale de astăzi, o necesitate obiectivă fără de care nu se poate vorbi de o lume mai dreaptă și mai bună, de pace și colaborare (Aplauze puter

nice ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.“).Partidul Comunist Român, România socialistă consideră ca o îndatorire a sa internaționalistă primordială aceea de a participa activ la înfăptuirea acestor năzuințe, de a întări continuu solidaritatea cu toate statele care se pronunță pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru independență națională, pentru progresul tuturor națiunilor. 
(Aplauze puternice).în spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm larg relațiile cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pornind de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale.Considerăm că mai mult ca ori- cînd lupta pentru pace, pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară, este una din îndatoririle fundamentale ale fiecărui popor, constituind expresia cea mai elocventă a adevăratei atitudini de solidaritate internațională, de internaționalism . proletar 1 
(Urale și aplauze îndelungate). Apărarea independenței și suveranității naționale, a egalității între state, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale reprezintă, de asemenea, în condițiile lumii contemporane, un criteriu esențial al atitudinii internaționaliste. al solidarității internaționale. România, partidul nostru vor acționa cu fermitate pentru afirmarea plenară a acestor principii în lume 1 (Aplauze, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu — P.C.R.“).Ne pronunțăm cu toată hotărîrea împotriva dominației și asupririi altor popoare, a politicii de învrăjbire a lor, menită să slăbească forța de luptă a acestora, să deschidă calea și să înlesnească continuarea asupririi și subjugării. Nu trebuie uitat nici un moment că politica de 

dezbinare a popoarelor, de învrăjbire națională a fost întotdeauna o armă a imperialismului și colonialismului, o armă de dominație și subjugare a altor popoare. Tocmai de aceea, trebuie să facem totul pentru lichidarea cu desăvîr- șire a unei asemenea politici, pentru dezvoltarea colaborării prietenești între popoare în vederea asigurării independentei și bunăstării fiecărei națiuni, a făuririi unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. (Aplauze puter
nice).Republica Socialistă România se pronunță cu fermitate pentru soluționarea problemelor litigioase pe cale pașnică, pentru stingerea tuturor focarelor de încordare și lichidarea diferendelor dintre state pe calea tratativelor.Pornind de la această poziție principială, ne pronunțăm pentru soluționarea pașnică a problemelor litigioase din Cipru, din Orientul Mijlociu, ca și din oricare altă parte a lumii.Acționăm cu toată fermitatea pentru înfăptuirea hotărârilor de la Helsinki privind securitatea pe continentul european. Ne pronunțăm pentru o dezvoltare a colaborării pașnice în Balcani, pe toate continentele, pornind- de la necesitatea instaurării unor raporturi prietenești, de colaborare, care să asigure în Europa și în întreaga lume o pace trainică, îndelungată. (Aplau
ze, urale).Realizarea acestor obiective, soluționarea problemelor complexe care preocupă omenirea impun, mai mult ca oricînd, participarea activă a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, și cu deosebire a statelor mici și mijlocii, cărora le revine un rol tot mai important în viața internațională, pentru soluționarea tuturor problemelor într-un mod democratic, în interesul tuturor popoarelor.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru sporirea rolului pe arena mondială al Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, deoarece ele constituie cadrul cel mai corespunzător pentru participarea activă a tuturor popoarelor la soluționarea democratică a diferitelor probleme ce. interesează omenirea, pentru democratizarea generală a vieții internaționale.Partidul și poporul nostru își vor aduce și în viitor contribuția tot mai activă la soluționarea justă a marilor probleme ale vieții internaționale, vor milita neabătut pentru triumful noii politici de egalitate și respect între națiuni, pentru crearea unei lumi mai drepte și bune, în care fiecare popor să se poată dezvolta liber și independent, pentru o pace trainică pe planeta noastră. (Aplauze puternice, 

urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").Dragi tovarăși,Credincios tradițiilor sale internaționaliste, Partidul Comunist Român își afirmă și acum, la a 55-a sa aniversare, solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, se pronunță pentru întărirea colaborării și unității lor pe baza principiilor egalității, a respectului dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, în .concordanță cu realitățile din țara în care își desfășoară activitatea, cu interesele poporului din rîndul căruia s-a născut, în mijlocul căruia trăiește, pe care trebuie să-l slujească cu devotament și abnegație. Considerăm că realizarea unei asemenea unități noi constituie, de asemenea, un alt aspect important al internaționalismului proletar revoluționar. (A- 

plauze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").Acționăm pentru dezvoltarea colaborării cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele democrate, cu forțele progresiste 

de pretutindeni, considerînd că în» tărirea solidarității acestora corespunde pe deplin intereselor fiecărui popor, cauzei progresului în lume. (Aplauze puternice).întărirea colaborării forțelor înaintate este cu atît mai imperioasă în actualele condiții istorice, cînd crește rolul maselor populare, al popoarelor în viața internațională, cînd uriașele schimbări revoluționare pe plan mondial demonstrează cu putere că masele populare, foițele progresiste, popoarele reprezintă singura forță capabilă să . asigure dezvoltarea omenirii pe o cale nouă, să apere pacea și securitatea internațională.Dragi tovarăși,Aniversînd 55 de ani de existență 
a Partidului Comunist Român, întregul nostru popor își afirmă încă o dată voința nestrămutată de a înfăptui neabătut politica sa internă și externă, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale națiunii noastre, cauzei socialismului și comunismului, păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii. (Aplauze puternice, urale).Avem ferma convingere că oamenii muncii din Capitală, întregul nostru popor își vor intensifica eforturile pentru înfăptuirea minunatului program elaborat de Congresul al XI-lea, a actualului plan cincinal. în ce mă privește, aș dori ca oamenii muncii din Capitală să încheie și acest cincinal pe primul loc în marea întrecere dintre județe, dintre oamenii muncii din patria noastră, pentru realizarea sarcinilor în cele mai bune condiții, pentru continua înflorire economico-socială a României socialiste. Dar orice județ are această posibilitate și sper că se vor întrece pentru primul loc în actualul cincinal cît mai multe județe. (A- plauze puternice).Cu această dorință și convingere vă urez dumneavoastră, tuturor locuitorilor Capitalei Republicii Socialiste România, întregului nostru popor succese tot mai mari în îndeplinirea Programului Partidului Comunist Român, în ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism ! (Aplauze puternice, urale îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre spre o lume a fericirii, a bunăstării, spre comunism 1 (Aplauze puternice, urale îndelungate).Trăiască și să se dezvolte necontenit Republica Socialistă România ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).Trăiască minunatul nostru popor — constructor al celei mai înaintate societăți din lume ! îi urăm bunăstare și să trăiască veșnic pe această planetă 1 (Aplauze puternice, aplauze îndelungate).Trăiască solidaritatea și colaborarea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor partidelor și forțelor progresiste, antiimperialiste din întreaga lume ! (Urale puternice, a- plauze îndelungate).Să se dezvolte pe baze noi colaborarea și prietenia între popoare, să triumfe pacea pe planeta noastră ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).Vă urez tuturor multă sănătate și fericire : întregului nostru popor îi doresc viață îndelungată, veșnică ! (Aplauze puternice; urale îndelungate ; toți cei prezenți în marea piață scandează îndelung : „Ceaușescu—P.C.R.", „Ceaușescu șl poporul". Se ovaționează cu entuziasm pentru gloriosul nostru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicola* Ceaușescu).
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Aniversarea partidului-sărbătoare scumpă întregii națiuni

MAREA MANIFESTARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ

MESAJE DE SALUT
ADRESATE PARTIDULUI

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu ocazia celei de-a 35-a aniversări a creării partidului dumneavoastră, vl transmitem, in numele partidului și întregului nostru popor, un salut frățesc.Cu acest prilej atît de semnificativ, dorim să vă reînnolm expresia since- r«lor noastre urări, pentru că partidul și poporul român să obțină noi și mâi mari succese pe calea construirii unei noi societăți. Totodată, exprimam cela- mai calde urări de continuare a colaborării frățești Intre popoarele și partidei* noastre.

COMITETUL CENTRAL ĂL PARTIDULUI COMUNIST
DIN CUBA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia (interior) vă adresează salutări călduroase cu prilejul celei de-a 55-a aniversări ♦ întemeierii Partidului Comunist Român. Vă urăm succes deplin în construct’* și dezvoltarea României socialiste, sub conducerea Partidului Comuniât Român. . . ..Dorim ca relațiile dintre partidele noastre să se dezvolte în ■ continuare, în folosul consolidării relațiilor de pace, de prietenie și colaborare atît intr» cele două țări ale noastre, cit și, în general, în Balcani.Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN GRECIA (INTERIOR)

8 Mal 19'6. A 55-a aniversare a Partidului Comunist Român. Cronica atit de bogată in evenimente politice a celei dinții primăveri din cel de-al șaselea cincinal al României socialiste și-a adăugat o filă incandescentă : poporul și-a sărbătorit partidul ; națiunea socialistă a adus conducătorului său încercat — Partidul Comunist Român. în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — prinos de dragoste și recunoștință, încredințare de fermă angajare în lupta pentru înfăptuirea politicii dedicate înfloririi continue a patriei socialiste, fericirii poporului, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte.Ca o încununare a multiplelor acțiuni omagiale prin care oamenii muncii din întreaga țară — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au intimpinat . acest important moment aniversar, populația Capitalei a participat de Ziua Partidului la o grandioasă manifestație populară, puternică expresie a sentimențjțlui .'jțțcftțirtd și unanim .pe care poporul nostru îl ijutre'ște făta de arhitectul României socialiste, continuat® ăl celor mai" înalte tradiții de luptă pentru libertate și independență națională, pentru dreptate socială, făuritor al viitorului de aur al patriei. ,8 Mai 1976. Capitala țării noastre trăiește din plin atmosfera marilor sărbători populare, cu emoția iz- vorîtă din nerăbdarea unei noi în- tîiniri cu conducerea partidului, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu : după atitea întîlniri de lucru cu cotățenii Capitalei la locurile lor de muncă, în fabrici și pe șantiere. în piețe și magazine, în școli și în noile cartiere, ieri, cu prilejul zilei sărbătorești, cetățenii au fost cei cșre au venit să se intilnească cu partidul, cu conducerea sa. cu secretarul său general la sediul Comitetului Central, acolo unde lucrează cîrmaciul înțelept al destinelor României contemporane, cu clarviziune și neobosită dăruire, pentru binele patriei.Către acest punct vital al Capitalei au început să se îndrepte, încă din cursul dimineții, zeci și zeci de mii de bucureșteni. Toate străzile și bulevardele au devenit impresionante artere prin care sutele de colective de muncă își pulsează entuziasmul către locul adunării, ca spre o inimă incandescentă. Soarele de mai se răsi'rînge în culorile vii ale miilor de pancarte, panouri și portrete, purtate da grupurile oamenilor muncii, de detașamentele compacte ale gărzilor patriotice, de grupurile de tineri care se pregătesc pentru apărarea patriei. Adierea primăvăra- tică face să unduiască miile de steaguri roșii și tricolore, cîn- tecele fac Să vibreze văzduhul — cîntece de partid, cîntece de patrie; Cîntece de muncă, de vitejie și recunoștință, de bucurie și încredere în viitor. ,,Partidul — Ceaușescu — România" — cîntă, în marș voios, corul ceferiștilor grivițeni, pătrunzînd în marea piață prin Calea Victoriei. Ii răspund, venind de pe celelalte artere, muncitorii de la ,.23 August", IREMOAS. „Vulcan", „Electromagnetica". Li se adaugă ca într-o mare corală care simbolizează Însuși glasul unit *1 poporului — prestigioase formații vocale și orchestrale, ale Filarmonicii, teatrelor de operă și operetă, Radiodifuziunii, uRapsO- dlei română", Conservatorului; li se adaugă corul liceenilor de la .,Mihai Viteazul", corurile studențești, armoniile altor zeci și zeci de formații din toate sectoarele Capitalei. Explozii de ovații și urale răs
Ample manifestări în întreaga țară

în aceste zile s-au desfășurat în întreaga țară ample și variate manifestări culturale, artistice și științifice dedicate aniversării a 55 de ani de la crearea partidului și în întîm- pinarea Congresului educației politice și culturii socialiste. Astfel, la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din economie și administrația de stat (CEPECA) din Capitală a avut loc spectacolul de poezie, muzică populară, ușoară fi clasică intitulat. „Cintăm tinerețea, partidul șl țara".„Omagiul hunedorenilor pentru partid și conducătorul său" — sub acest generic, pe stadionul municipal din Hunedoara s-a desfășurat ieri. 8 mai, un grandios și emoționant spectacol omagial închinat a- niversării partidului. Au participat activiști de partid și de stat, peste 20 000 de siderurgiști. tineri constructori fi alți oameni ai muncii. Timp 

pund chemărilor, scandărilor care se înalță din fiecare grup : „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu", „Stima noastră și mindria — Ceaușescu, România", „Ceaușescu și poporul", „Trăiască socialismul și comunismul, viitorul luminos al întregii omeniri".Continuă să inunde marea piață alte mii și mii de cetățeni. Prin strada Academiei se revarsă coloa- nale întreprinderilor de pe platforma industrială „23 August" : muncitori de la marea uzină cu acest nume glorios, dă la „Republica", de la întreprinderea de mașini- unelte și agregate, muncitoarele de la Filatura românească de bumbac ; li se adaugă cei de la întreprinderile de pompe și de mecanică fină, de la „Electroaparataj", de la Filatura de lină pieptănată și din alte întreprinderi ale sec
„PARTIDUL - CEAUȘESCU ®ROMA NIA! “ 

aceste inflăcărate cuvinte au fost scandate 
de sutele de mii de oameni ai muncii din Capitală, 

intr-o atmosferă de fermă angajare politică, 
de inalt patriotism revoluționar

torului 3. Cu toții se prind Spontan intr-o largă horă a bucuriei.Alte hore desfășoară chimiștii de pe noua platformă a Dudești- lor, muncitorii de la „Timpuri noi" și „Flacăra roșie", de la întreprinderea de medicamente, de la „Policolor", de la întreprinderea de articole de sticlărie... Și cind pare că marele spațiu nu mai poate cuprinde nici un om, alte colective își fac apariția : de pe strada Onești, șiruri lungi de oameni ai muncii aduc, printre flamuri, pancarte și flori, emblemele uneia dintre cele mai noi și mai moderne platforme industriale a Capitalei — platforma electronicii de la Pipera. Dinspre Palatul Telefoanelor vin alte «șiruri de reprezentanți ai unor cunoscute citadele muncitorești : „Vulcan", întreprinderea de mașini grele, „Electromagnetica", „Autobuzul", în .vreme ce de pe străzile din jurul ■ Ateneului se apropie alte coloane: ale întreprinderilor de pe Calea Grivlței, de pe noua platformă Militari — Drumul Taberei, ale constructorilor de mașini agricole de la „Semănătoarea"... Li se adaugă miile de studenți și cadre didactice din organizația de partid a Centrului universitar București, reprezentanți ai marilor institute de cercetări și proiectări, ai ministarelor, instituțiilor de artă și cultură, unităților medicale, ai școlilor de ofițeri.Marea piață a devenit nelncăpă- toare, mulțimea, compactă, pare o singură ființă. Se apreciază că acest spațiu nu poate cuprinde decit 200 000 de oameni. Dar străzile laterale sînt și ele pline pînă-n zare — rîuri de flamuri și pancarte, de flori și eșarfe tălăzuind către marea piață. Sînt oameni de toate vîrstele și profesiile, aduși de unul și același gind : să înalțe omagiu fierbinte luptei eroice a partidului, care, trup din trupul poporului, s-a 

de aproape două or®, ansamblurile reunite ale elevilor și studenților hunedoreni, formațiile cultural-artis- tice ale cluburilor muncitorești și celorlalte așezăminte culturale din municipiu au prezentat, într-o succesiune armonioasă, secvențe evocatoare ale luptei clasei muncitoare, a poporului nostru, sub conducerea P.C.R., pentru libertate și dreptate socială, pentru construcția vieții noi din patria noastră. (S. Ionescu).*La Suceava s-a deschis simbătă ciclul de dezbateri și recitaluri de versuri intitulat : „Literatura și istoria", la care participă cunoscuți poeți, prozatori, critici și istorici literari din Moldova și Transilvania, reprezentanți ai revistelor „Cronica", „Tribuna" și „Convorbiri literare". Timp de două zile, aceștia vor releva rolul angajant al scriitorului contemporan, contribuția sa la crearea unor opere durabile inspirate din tradițiile glo

dedicat cu întreaga sa ființă binelui și înfloririi patriei, cauzei socialismului și comunismului... Sutele de mii de glasuri au devenit un singur glas uriaș : glasul poporului, care rostește cuvintele dragostei pentru partid, pentru conducerea lui. în frunte, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cuvintele hotă- ririi ferme de a traduce în viață mărețele obiective stabilite de Congresul al Xl-Iea al partidului pentru edificarea societății socialists multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Este ora 12.30. Un freamăt fierbinte străbate mulțimea. Uratele izbucnesc cu o forțâ înmiită. Corurile își unesc glasurile în cîntecul înalt care slăvește patria și partidul, pe conducătorul încercat al destinelor României. Atmosfera de maro însuflețire patriotică atinge eulmile cele mai înalte : la balconul sediului Comitetului Central, devenit tri

bună a marii manifestări. își face apariția tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele republicii, salutînd eu căldură mulțimea. Ovații furtunoase, urale entuziaste îi răspund, în torente ncsfirșite.Alături de secretarul general al partidului se află tovarășul Manea Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voitec, Emil Robu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, .Tanos Fazeka», Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț. Ștefan Andrei. Iosif Banc. MIhai Dalea, Mihai Gere, Nicolae Glosan, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, precum și vechi militanți ai mișcării muncitorești din România.Sint, de asemenea, prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, ai conducerii organizațiilor de masă , și obștești, activiști de partid și de stat, generali.Manifestarea este deschisă de tovarășul Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. primarul general al Capitalei, care, în numele tuturor parti- cipanților, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua. cuvintul. Mulțimea scandează neîntrerupt numele partidului, al secretarului general al partidului.Intimpinat cu puternice și îndelungate aplauze, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o amplă cu- vintare, ascultată cu ad’ncă emoție. Transmisă prin intermediul radioului și al televiziunii pînă în cele mai îndepărtate colțuri ale tării — idâile sale sînt receptate de milioanele de oameni ai muncii ca o mare lecție de istorie, iri care își găsesc 

rioase de luptă ale înaintașilor pentru independența națională și socială, din grandioasele transformări revoluționare înfăptuite de poporul- român in anii socialismului.*„P.C.R. la a 33-a aniversare". „Rolul determinant al P.C.R. în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate", „35 de ani de luptă și victorii sub conducerea P.C.R.", „8 Mai — zi de semnificație istorică păntru poporul român" constituie clteva dintre titlurile unor Simpozioane și expuneri prezentate la casele de cultură din orașele județului Olt, precum și la cluburile marilor unități economice din aceste localități.*Sub genericul „Partidului iubit — recunoștință", în toate localitățile județului Suceava s-au desfășurat manifestări cultural-artistice pionierești dedicate aniversării partidului. Cu acest prilej au avut loc Întîlniri cu 

firească împletire lupta partidului și dezvoltarea patriei, jertfele comuniștilor in anii Întunericului și izbinzile dobîndite de popor sub conducerea partidului. deceniile însorite ale libertății. Imaginea înfloritoare a patriei de azi se conturează .în gi ndu-rile celor pre- zenți, în lumina țelului măreț înfățișat de secretarul general al partidului — FĂURIREA SOCIETĂȚII DE AUR. A SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMULUI.Ascultind cuvîntarea, trăind vibrația sutelor de mii de participant, rememorăm mărturiile unor oameni ai muncii, notate în carnetul de reporter, înainte de începerea manifestației. Comunistul Ștefan Boțea, maistru în secția turnătorie de oțel de la „23 August", ne spusese : „Ziua Partidului nu este pențru noi doar o filă de istorie, este o dată memorabilă a însăși vieții noastre, a fiecăruia.

Am ținut să fim azi aici, pentru că partidul este prezent in tot ceea ce facem, pentru că noi. toți oamenii muncii din această tară, «intern, toți, una cu partidul". Ga o ilustrare concretă, zidarul-șamotor Ion Marin ne spusese că in noaptea anterioară echipa sa a terminat, cu două zilh mai devreme, reparațiile la cuptorul Siemens-Martin, per.mi- țind astfel să se realizeze în plus 72 tone de oțel. „Am venit aducînd Ou dpi, in inimă, acest raport". Cu „rapoarte" simjlare au venit la manifestație și alți muncitori de la „23 August" ; redăm cuvintele maistrului Ștefan Cazacu „In prima decadă a lunii mai am realizat suplimentar o producție-marfă în valoare de un milion de lei. Mult mai mult decit ne planificasem. Este omagiul nostru pentru Ziua Partidului, care ne-a deschis zorile libertății". Redăm, de asemenea, cuvintele constructorului Constantin Tulea, prezent de 26 de ani pe marile șantiere bucureștene : „Construcția socialistă a țării, cea mai mare izbîndă a partidului și a poporului nostru, este și cea mai durabilă zidire din cite le-a cunoscut România în întreaga sa istorie. Partidul ne învață să clădim o țară demnă între țările lumii ; de aceea cuvîntul secretarului general este un legămint patriotic al fiecăruia dintre noi, pentru toți fiii țării, din toate generațiile".Semnificative șînt ți cuvintele lui Gheorghe Stanciu, membru de partid din ilegalitate : „Avem un partid cu tradiții revoluționar® glorioase, care, la 35 de ani, conduce poporul cu vigoare tinerească, dovedind o principialitate neabătută, o mare iscusință în aplicarea mar- xism-leninismuhii la condițiile patriei noastre. Trăim astăzi satisfacția marilor Împliniri, prin înaintarea sigură spre mărețul ideal Înscris de la început pe steagul său de luptă : înfăptuirea celei mai drepte orinduiri pe pămîntul Româ

activiști de partid, montaje literar- - muzicale, recitaluri de versuri și programe artistice omagiale. In întreprinderile și instituțiile municipiului Suceava, lectori și. propagandiști au prezentat, în fața colectivelor de muncă, expuneri și simpozioane consacrate marelui eveniment aniversar. Dă asemenea,. în unitățile economice ale orașului Fălticeni a fost organizat simpozionul „Sub flamurile gloriosului partid".Sub semnul cinstirii glorioasei a- niversări a Partidului. Comunist Român, simbătă, la Arad a l’ost inaugurat festivalul cultural-artistic „Primăvara arădeană", prestigioasă manifestare a spiritualității socialiste pe aceste străvechi meleaguri.*In âșezămintele culturale din peste 150 localități urbane și rurale din județul Alba s-a ținut simpozionul „55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român — moment hotăritor în 

niei — comunismul — prin locul demn In lume al țării noastre, unită prin trainice legături de prietenie internaționalistă cu toate tarile socialiste, cu toate forțele progresului, respectată și prețuită de toate popoarele".„Pentru noi, tinerii — ne spune Radu Rizescu, student la Facultatea de medicină generală — cel mai de preț imbold și exemplu este îmbinarea de maturitate și cutezanță ce caracterizează politica partidului nostru. Maturitatea și cutezanța cu care și-a conceput mărețul Program și prin care ne-a insuflat tuturor elanul de a-1 împlini". Despre aceasta ne-a vorbit și Anibal Zaharescu, cercetător principal la Institutul de cercetări electronice : „Partidul ne-a oferit înalta misiune de a fi în primele rînduri ale procesului de promovare a noului ; este suprema condiție ca să ne realizăm ca profesioniști și cetățeni, ca fii âi partidului — și nu vom precupeți nimic pentru a ne îndeplini această misiune"..„.Șjnt mărturii de conștiință, ,, ■ triaturi; de gind din nobilul ghMfcr fierbintea simțire a întregyțui ,, popor. Ideile patriotismului InuSoiz rat, ale solidarității internaționaliste. principiile ferme ale respectării independenței și suveranității naționale a tuturor popoarelor, necesitatea unei ordini noi care să instaureze adevărata dreptate în lume sînt expresia gîndlrii și voinței întregului nostru popor, liber și independent, făurar demn, sub conducerea partidului, al destinelor României socialiste. Sînt expresia întâlnirii depline între năzuințele poporului și idealurile partidului său, intre gândurile și fapta conducătorului încercat al partidului și hotărîrea de a le urma a întregii națiuni.Această realitate este vibrant subliniată de explozia ovațiilor, de cintecele inflăcărate, de marea tă- lăzuire a maselor, la Încheierea cu- vințarii. Sînt scandate îndelung inițialele partidului, numele secretarului său general, al patriei socialiste. Apoi, solemn, umplînd zările, se înalță, puternic, ecoul „Internaționalei". Intr-un singur glas, oamenii muncii, împreună cu conducerea partidului, cu secretarul său general, intonează cîntocul de luptă și victorie al lumii muncitoare.In nestăvilitele manifestații de entuziasm ale mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului coboară in mijlocul oamenilor muncii, străbătind piața Palatului Republicii. Sint întâmpinați cu urale, cu cîntece și flori, eu cuvinte de nețărmurită dragoste și prețuire, cu calde stringeri de mină. Sporind bucuria și emoția momentului, profunda lui semnificație, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți conducători se prind în hora largă a tinerilor muncitori de pe una din platformele industriale ale Bucureștiului. Apoi tovarășul Nicolae Ceaușescu. ceilălți tovarăși din conducerea de partid și de stat își iau rămas bun de la miile de manifestanți, care continuă să-i aclame minute in șir....Sint momente de neuitat, că vor rămîne adine gravate în conștiința întregului popor, hotărît să întărească mereu unitatea sa de granit in jurul partidului, să facă totul pentru înfăptuirea politicii partidului, a Programului său luminos ds edificare socialistă a patriei, . de înălțare a ei spre culmile de aur ale comunismului.
Petre DRAGU 

Dumitru TÎRCOB

organizarea clasei muncitoare din România în lupta pentru făurirea unui nou destin". La Casa de cultură din orașul reședință de județ a avut loc o sesiune de comunicări și referate pe tema „Continuitatea și permanența poporului român pe aceste meleaguri reflectate în cercetările Muzeului Unirii și in documentele de arhivă de la Alba Iulia".Casa de cultură a orașului Cimpu- lung-Muscal a programat o masă rotundă cu tema ..P.C.R. — forța conducătoare a națiunii noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism" ; Ia Curtea de Argeș a avut loc un recital de versuri patriotice susținut de membrii cenaclului literar „George To- pirceanu" din localitate, iar la Topoloveni a fost organizată o dezbatere pe tema „Trăim și muncim în spiritul eticii comuniste". (Agerpres)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNComitetul Central și toți militanții Partidului Comunist din Ecuador transmit un călduros salut poporului, guvernului și comuniștilor români cu ocazia celei de-a 55-a aniversări a întemeierii gloriosului dumneavoastră' partid, dorindu-vă noi succese in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. 'Cu salutări frățești,

PEDRO SAAD
Secretar general

al Partidului Comunist din Ecuador'

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Mișcării pentru Socialism, vă transmitem dumneavoastră St celorlalți membri ai Comitetului Central sincerele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 53-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.Vă reînnoim expresia sentimentelor noastre de prietenie și adresăm urărf de noi succese României socialiste.
POMPEYO MARQUEZ
Secretar general al Mișcării 

pentru Socialism din Venezuela,.

Au terminat semănatul 
porumbuluiJudețele Constanța, Prahova și Dîmbovița au anunțat, șîmbătă. terminarea în condiții calitativ bune a însămîntării porumbului pe toate suprafețele prevăzute.în telegrame adresate cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu se arată că îrt prezent în aceste județe se intensifică lucrările de întreținere a culturilor, de recoltare a furajelor și

celelalte activități de sezon în vederea realizării producțiilor prevăzute anul acesta. Totodată, în telegrame se exprimă angajamentul oamenilor muncii din agricultură de a depune eforturi sporite în vederea valorificării cit mai bune a pămîntu- lui, a tuturor rezervelor existent®. pentru îndeplinirea obiectivelor cetul de-al XI-lea Congres al partidului în toate sectoarele de producție agricolă.
La Șantierul 

cea de*a treia

Simbătă. 8 mai, constructorii navali eonstănteni au marcat cea de-a 55-a aniversare a partidului cu un nou și remarcabil succes : lansarea mineralierului „Bicaz" — cea de-a treia navă românească de 53 000 ■ tdw. La ora 9, uriașele porți ăl® dochlui se rabatează și nava are drum liber spre mare. Patru remorchere de cite 1200 cai putere sînt pregătite Să tragă spre incinta ■ portului uriașa „insulă" de oțel, care rirtțărește 11 000 tone, are O1 lungime de 220 de metri și înălțimea de 35 de metri. Nava este înzestrată cu un motor ’ principal ce dezvoltă o putere de 17 400 cai putere. La ora 9,30 are loc botezul navei. Sudorița fruntașă Elisabeta Morar, care a lucrat la construcția navei, rostește cuvintele :; „Te numesc; «Bicaz- și îți urez vînt bun de la pupă". Apoi taie pan-

naval Constanța a fost lansata 
nava româneasca de mare tonaj

„Bicaz“ de glica sticlei cu șampanie, care se sparge de bordaj. Este momentul cînd mineralierul părăsește docul, comenzile fiind preluate de comandantul d* cursă lungă Vasile Eram, originar, prip- ,tr-o fericită coincidență. chiar din Bicaz.La executarea celei de-a 3-a nave de mare tonâj, constructorii constănțeni ău înregistrat ndi și in- seipnate performanțe pe linia perfecționării procesului tehnologic, care au dus la scurtarea termenului de a- samblare și montaj in doc. Astfel, eonătructia corpului navei a fost mai scurtă cu 7 luni, in comparație cu cea de-a doua navă, ca urmare a execuției pre- montajului secțiilor pe platforme și a executării instalațiilor de tubulatură după schițe cotate în atelier.împărtășind bucuria acestui succes, constructorii navali con- stănțeni au adresat

55000 tdwC.C. al P.C.R., tovarășului Nicola*- Ceaușescu o telegramă în care se spune; printre altele : „Vă asigurăm că vom munci cu toată dăruirea pentru < înfăptui integral sarcina de mare o- noare pe cară . ne-ați încredințat-o de * lansa, în cinstea aniversării centenarului independenței de1, stat a scumpei noastre patrii,, cea .mai. mare navă construită în România, petrolierul «Independenta», de 130 000 tdw. La cea de-a 55-a aniversare a partidului, comuniștii, toți oamenii muncii de la Șantierul naval Constanța sînt ferm hotăriți de a-și manifesta prin fapte prețuirea și încrederea față de partid, exponentul cel mai fidel și apărătorul cel mai ferm al intereselor vitale ale poporului român".
George 
MIHAESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDumneavoastră ați binevoit să-mi transmiteți cu ocazia sărbătorii independenței noastre naționale și a alegerii Prezidiului de Stat al Cambodgiei Democrate mesaje de felicitare pline de sentimente călduroase, de prietenie pentru poporul Cambodgiei. în numele poporului cambodgian și al Prezidiului de Stat al Cambodgiei Democrate vă exprimăm mulțumirile noastre cele mai călduroase.Aprecierea dumneavoastră justă față de eforturile depuse și de sacrificiile consimțite de către poporul nostru, de-a lungul luptei de eliberare națională, precum și în timpul perioadei de după război, constituie un factor de încurajare în îndeplinirea dublei sarcini ă poporului nostru, de construcție și apărare a patriei. Vă sîntem pentru aceasta profund recunoscători.Ca și dumneavoastră, am ferma convingere că relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate frățească existente între Cambodgia Democrată și Republica Socialistă România se vor dezvolta și întări în toate domeniile. în interesul comun al popoarelor noastre. Aceste relații au fost in mod deosebit consolidate in Cursul luptei noastre de eliberare națională, căreia România socialistă, sub înalta dumneavoastră conducere, i-a acordat sprijinul 3ău ferm, constituind o contribuție apreciabilă la obținerea victoriei noastre, pe care sintem fericiți s-o reamintim cu. această ocazie.Vă adresez cele mai fierbinți urări de succes deplin in nobila dumneavoastră misiune, iar poporului frate român prosperitate și progres.

KHIEU SAMPHĂN
Președintele Prezidiului de Stat 

al Cambodgiei Democrate

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-răinistru ăl Guvernului Republicii Socialiste România .în numele guvernului, vă exprim profundele noastre mulțumiri pentru mesajul de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 transmiteți eu oeazia sărbătorii noastre naționale și â formării Guvernului Cambodgiei Democrate.Ca și dumneavoastră, sînt ferm convins că relațiile de prietenie și solidaritate frățească existente între țările noastre se vor dezvolta și întări tot mai mult în interesul popoarelor noastre. îmi este plăcut să reamintesc sprijinul prețios acordat de Republică Socialistă România poporului nostru în cursul luptei de eliberare națională și să vă exprim din nou recunoștința noastră.Vă urez dumneavoastră multă sănătate și mari succese, iar poporului frate român prosperitate și progres.

POL PORTH
Prim-ministru al Guvernului 

Cambodgiei Democrate

Tirgul internațional de primăvară 
din București—TiBCO 76 și-a deschis porțile

Participare sporită, exponate de calitate, 
cadru prielnic dezvoltării colaborării economice

CronicaPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae.’ Giosan, a primit un mesaj de mulțumire din partea președintelui Comitetului' Permanent al Adunării Reprezentanților Poporului din Cambodgia Democrată, Nuon Chea, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu prilejul alegerii sale in a- ceastă funcție. ★La invitația Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, sîmbătă di- ftilneața a «osit in Capitală kiri
Conferința Societăților de Cruce Roșie 

și Semilună Roșie din țările balcaniceîn zilele de 11—13 mai a.c. va avea Ide la București Conferința Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările balcanice. La conferință participă delegații conduse de președinții organizațiilor naționale din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, secretarul general al Ligii Societăților de Cruce Roșie, președintele Comitetului Internațional de Cruce Roșie, precum șl observatori din partea Crucii Roșii din U.R.S.S. și R.P. Ungară. în legătură CU acest eveniment am solicitat cite- va precizări președintelui Societății de Cruce Roșie, general-colonel Mihai Burcă.— în contextul dezvoltării continue a relațiilor de colaborare și bună vecinătate între țările balcanice. România găzduiește in aceste zile Conferința Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie din Balcani, care va dezbate probleme privind cdntribu- ția acestora la întărirea prieteniei și colaborării între popoare, la promovarea păcii, Sarcinile ce Ie revin în domeniul educației și propagandei sanitare, a activităților social-umă- nitare. Pornind de la rolul organismelor neguvernamentale in dezvoltarea colaborării și prieteniei între popoare, conferința se înscrie în cadrul preocupărilor constante ale țării noastre pentru instaurarea unui climat de stimă și încredere recipro
vremea

lari în țar» t Vremea a fost frumoa
să, dar s-a răcit, îndeosebi în estul și 
«udul țării. Cerul a fost variabil, mal 
mult zenin în jumătatea de vest. Vîn- 
tul a prezentat Intensificări . locale in 
MoîdOva, Bărăgan, DObrogea. Zona de 
munte și sud-estui Transilvaniei. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprin
să intre 18 grade la Cîmpulung și De- 
duleștl șl 26 la Berzasca. La Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, dar 
s-a răcit. Cerul a fost mai mult senin, 
vlntul * suflat slab, pin a la potrivit,

O sută deîn ultima vreme, creatorii de modele de la întreprinderea de textile din Pitești, sprijiniți de țesătoarele de aici, au lărgit gama sortimentală I» aproape 100 de articole în 400 poziții coloristice și desene. Sint țesături albite, vopsite în fir. mercerizate ari cu contracție redusă la spălare sau impermeabile — toate mult soli-
• SPORT • SPORt • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDUR1Azi, Dinamo - Steaua, în derbiul decisiv 
al campionatului de hocheiCampionatul național de hochei pe gheață se încheie astăzi, odată cu derbiul mult așteptat Dinamo — Steaua. Cu toate că In această ediție i-au întilnit de șapte ori, cele două cunoscute și apreciate formații încă nu ău încheiat lupta pentru cucerirea titlului ; aceasta face oa derbiul do astă-seară să prezinte un interes enorm atît pentru echipe, cît șl pentru suporterii respectivi. Dinamo- Viștii — eu un avans de două puncte asupra partenerilor lor — au nevoie pentru a-și încununa eforturile chiar șl de un meci egal. în schimb, Steaua nu poate spera la titlu decît in caz de victorie..Reamintim că derbiul Dinamo — •teaua începe la ora 18,30, avind în
ACTUALITATEA LA RUGBI 
Cuplaj pe terenul din Parcul copiluluiAstăzi se reia campionatul de fujgbi. Etapa (a XlII-a) programează meciuri decisive pentru calificarea în turneul final. Farul, fruntașa seriei I, joacă acasă cu Minerul Gura Humorului, Steaua, aflată pe locul doi în aceeași serie, va evolua la Sibiu în compania echipei locale, iar Sportul. studențesc, de asemenea aspirantă la calificare, întîlnește pe Rulmentul la Bîrlad. în ultimul meci «in serie : Gloria București — T.C.I.

zileiBanda Ratnayake, ministrul transporturilor, sportului și al afacerilor parlamentare din Sri Lanka.în cursul aceleiași zile, oaspetele din Sri Lanka a avut o întrevedere cu loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Cu acest prilej, cei doi miniștri au discutat unele probleme legate de programele de cooperare dintre cele două țări In domeniul producției de mijloace de transport. (Agerpres)

că între toate națiunile, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii șl colaborării.Desfășurarea Conferinței balcanice a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în preajma aniversării a 100 de ani a Crucii Roșii române prilejuiește organizației noastre încă o posibilitate pentru a evidenția contribuția pe care și-o aduce pe plan intern la ocrotirea sănătății populației și la crearea unul climat de păce și bună vecinătate, de respect reciproc intre popoare.Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie va acționa, ca șt pînă acum, în spiritul principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, ăl indicațiilor secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. pentru promovarea înțelegerii și prieteniei intre popoare, instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale, pentru consolidarea păcii. Beneficiind de sprijinul organelor de partid și de stat, au fost ă- sigurate toate condițiile pentru ea lucrările Conferinței balcanice să te desfășoare într-o atmosferă constructivă, prietenească, pentru a contribui eficient la dezvoltarea și întărirea colaborării interbalcanice, la intensificarea relațiilor în toate domeniile de interes comun.
temperatura maximă a fost de 31 de 
grade.

Tiiiwiil probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 mai. In țară : Vremea va con
tinua să se răcească ușor în prima 
parte a intervalului. Cerul va â va
riabil. Averse izolate de ploaie. Însoțite 
de descărcări electrice se vor semna
la îndeosebi în zoneie de deal. Vlntul 
Vă sufla moderat, cu intensificări loca
le. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, izolat mal 
scăzute în nordul țării, lâr maximele 
între 14 și 24 de grade. In primele 
două nopți condițiile atmosferice vor 
fi favorabile producerii brumei în Ma
ramureș. Transilvania $i nordul Mol
dovei. In București : Vremea va con
tinua să se răcească ușor la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil. ,V!n- 
tul va sufla moderat.

modele noicitate de beneficiari, Numai în trimestrul I a.c„ vi au conceput 13 noi articole. împreună cu cele existente, ele reprezintă o frumoasă carte de vizită, nu numai în țară, dar și peste hotare. De îa începutul anului, livrările suplimentare la export se ridică la peste 230 000 lei valută. (Gh. Cirstea).

deschidere meciul S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea Galați, ocupante ale locurilor 3 și, respectiv, ’ 4 in clasamentul divizionarelor A.
Atleți români la Întrecerile 
pentru „Premiul ziarului 

Pravda“La invitația federației de atletism din U.R.S.S., un grup de tineri sportivi români, specializați in probe de fond și demifond, va participa în cursul săptăminii viitoare la tradiționalele întreceri internaționale pentru „Premiul ziarului Pravda”.întrecerile vor avea loc în orașul Soci.
Constanța (ora 10, pe terenul Gloria) Liderii seriei secunde, dillamoviștil, vor juca pe terenul din Parcul Copilului (ora 9) cu Olimpia ; același teren va găzdui și. meciul Gri vița roșie — Vulcan (ora 10,30). Universitatea Timișoara, clasată pe locul doi in serie, primește Vizita echipei studențești din Iași. în timp că Știința Petroșani se va deplasa la Cluj-Na- pOca pentru partida cu Agronomia.

Tirgul internațional de primăvară TIBCO ’76, aflat la a treia ediție, și-a deschis ieri porțile. După cuvîn- tul rostit de prof. dr. docent Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie. Janos Fazekâs, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului interior, a inaugurat TIBCO ’76. La deschiderea o- ficială a Tîrgului internațional de primăvară au participat Lina Cio- banu, ministrul industriei ușoare, Ion Cosma, ministrul turismului, reprezentanți ai conducerii unor ministere, centrale industriale, întreprinderi de comerț exterior, numeroși specialiști. Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, șefi al reprezentanțelor e- cphomice și .comerciale, alți membri ai corpului diplomatic, directori ai pavilioanelor și reprezentanți ai firmelor expozante, ziariști români și străini,TIBCO ’76 constituie o nouă și convingătoare expresie a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare a colaborării și cooperării e- conomice și tehnico-științifice cu toate țările socialiste, cu celelalte țări ale lumii, pe baza principiilor independenței, egalității depline în drepturi și avantajului reciproc. O dovadă a marelui interes și a prestigiului internațional de care se bucură TIBCO ’76 o reprezintă faptul' că attul acesta, în raport cu e- diția precedentă, suprafața de expunere și numărul participanților au crescut cu o treime, ceea ce relevă puternica atracție a tîrgului pentru’ cele circa 300 de firme din 23 de țări din Europa, Africa. Asia și America Latină.După solemnitatea deschiderii a urriiat vizitarea standurilor celor 22 de întreprinderi românești de comerț exterior, întinse pe o suprafață de a- proape 14 000 mp. Rînd pe tind, sint admirate produsele construcției de mașini, industriei ușoare, industriei chimice, economiei forestiere și materialelor de construcție, industriei agroalimentare, ale cooperației meș

tv
PROGRAMUL I

4,40 Tot înainte i • „Mulțumire din 
inimă partidului t“ — spectacol 
artistic pionieresc.

9,33 Film serial pentru copii : Dalctari. 
to.IM Viața satului.
11.20 Aventura cunoașterii ; „Tainele 

soarelui" (I).
11.50 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
13,0a Iubirea mea. pămlntul românesc 

— muzică șt poezie cu : Stela Ena- 
che. Matei Alexandru. Simona 
Bondoc, Ion Crlstlnoiu, Lucia Mu- 
reșan, Maria Rotaru. Dlda brăgan.

18,22 independența României. Prezintă 
Florian Potra.

13.30 Pagini de balet : Rapsodia I ro
mână de George EnesCu — în in
terpretarea unui, colectiv al Operei 
Române.

18.87 Desene animate.
18.50 Glume in... pilule.
13.33 Tara mea e ea o floare — clnteee 

și dansuri populare din diferite 
regiuni ale târli.

14,00 Ce vrâji a mal făcut nevasta mea.
14,24 Examenul — reportaj de Victor 

Teodoru șl Doru Lepădatu.
14,37 Vedete pe micul ecran.
14,43 Șah-mat In... îs minute.
13,03 Laudă omului — secvențe dintr-un 

spectacol de muzică ușoară româ
nească.

îs,S3 Spectacolul lumii : Opatija — e 
perlă sub chiparoși.

13.33 povestea filmului muzical.
16,0» Varietăți păpușărești cu R. ZOII».
16,13 Muzică de promenadă.
16.20 Magazin sportiv.
17.20 Cinstire vitejilor. Emisiune de etn- 

tece patriotice și dans tematic.

POLO : Turneul international 
de Ia Clul-NapocaIn cadrul turneului internațional de polo pe apă de la Cluj-Napoca, sîmbătă s-au Înregistrat următoarele; rezultate : Ungaria—Bulgaria 10—1 (2—0, 0—0. 5—1, 3—0), cel mai sever scor al turneului ț România A— România B 7—4 (0—2, 2—0, 2—0, 3-2) ; U.R.S.S.—Cuba 10-6 (4-3,3-2. 1—0, 2-1).In clasament, primele trei locuri sînt ocupate, în ordine de reprezentativele Ungariei, U.R.S.S. și România A. Azi, ultima zi a turneului, cu începere de Ia ora 10, vor avea loc meciurile : Cuba—Bulgaria, Australia—Ungaria, România A—U.R.S.S. (Al. Mureșan).

ATLETISM : Campionatele 
universitarePe stadionul Republicii-din Capitală au început ieri finalele campionatelor universitare de atletism, în proba feminină de aruncare a greutății, Mihaela Loghin a realizat performanța de 19,02 m, Dorina Că- tineânu s-a clasat pe primul loc la săritura în lungime, cu 6.36 m. cursa de 1 500 m a revenit lui Aurel Ni- culescu (3’47”7/10), iar proba de a- runcare a suliței a fost ciștigată de Constantin Grigoraș (75,62 m).Participînd în afară de concurs, Argentina Menis a Obținut la aruncarea discului rezultatul de 65,70 m, în timp ce Viorica Enescu s-a situat pe primul Joc la 100 m plat cu timpul de ll”7/10.

teșugărești și CENTROC.OOP. Impresionează . in mod cu totul deosebit marea diversitate de produse executate la un înalt nivel calitativ, eu gust și exigență — ceea ce explică, de altfel, succesul acestor categorii de mărfuri pe piața internațională, în cadrul comerțului nostru exterior. Este evidentă și deosebit de pregnantă oferta industriei noastre la export în domenii de cel mai larg interes, fapt care se va reflecta, desigur, în mod pozitiv. asupra dinamicii exportului românesc. în continuare sînt vizitate pavilioanele Bulgariei. Cehoslovaciei, R. P. Chineze, Cubei, Egiptului, R, D. Germane. R.. F. Germania, Greciei, Iranului, Irakului, Portugaliei, Ungariei, Uniunii Sovietice', pavilionul Organizației pentru. Eliberarea Palestinei. De asemenea, se trec în revistă standurile unui important. număr de firme individuale din Austria. Cipru,' Elveția,' Fran'a, R. F. Germania. Japonia, Italia, Iugoslavia, Nigeria. Pretutindeni se bucură de bune aprecieri produsele expuse, realizate într-o largă gamă sortimentală și la un ridicat nivei calitativ.Ziua inaugurală a TiBCO '76 a oferit prilejul primelor contacte între oameni de afaceri, intre participant! și specialiști sosiți pe părtlntul Ospitalier al României, primele opinii fiind u- nanime : Tirgul internațional de primăvară din acest an se dovedește • fi un cadru prielnic pentru perfectarea de noi ți importante tranzacții comerciale, pentru dezvoltarea colaborării economice reciproc avantajoase. Interesul major față de cea de-a treia ediție a TIBCO este ilustrat și de faptul că Sîmbătă, 8 mai, mii șl mii de vizitatori din țară-și de peste hotare au trecut prin fața standurilor întinse pe o suprafață de. 21 000 mp în minunatul cadru de primăvară o- ferit de Complexul expozițional din Piața Scînteii.
Dan CONSTANTIN 
Petre NEDE1CU

17.43 Drum de glorii.
13 40 Ciclul „Redutele Independenței". 
19,00 Micul ecran... pentru cel miel.
15.30 Telejurnal. .
20,00 9 Mai — ziua Independentei, Ziua 

Victoriei. Documentar.
20,35 Film artistic : „Porțile albastre ale 

o,rașului‘,. Producție a Casei de fih 
■ me patru.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL n

16,00—ii,so Matineu simfonie.
20,00 Eroi îndrăgiți de copil.-
20,20 Pagini clasice ale muzicii româ

nești contemporane.
21.10 Teatru TV. „Să hu. uităm" de Va

lentin Munteanu.
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PROGRAMUIy I

16.00 Teleșcoală.
18.80 Emisiune In limba maghiară. ' 
19,00 Reportaj de scriitor.
19.20 1001 de seri.
19,S0.Telejurnal.
20.00 colocvii contemporane.
20.80 Balade, lieduri, elntece.
20.33 Primăvara culturală bucureșteanâ.
21.20 P.oman-folleton : „Forsyte Saga". 

Episodul XX — „Iubire tainică". ■
32,10 24 de ore.

PROGRAMUL n
17.00 Tălex.
17,08 Țară rnlndrâ, să trăiești — melodii 

populare. ■
17.20 File de dicționar • Medalion 

Satyajit Ray (India).
19.20 1001 de seri.
19.80 Telejurnal.
20,00 Film seria! pentru copii : Daktart.
20.29 Meridiane literare.
21.25 Telex.
21.30 Tezaur de elntee românesc.
21,45 Aventura cunoașterii : „Talpeie 

soarelui" (I).

Nou record mondialCu prilejul unui concurs atletie desfășurat lâ Drssdâ, Roserharie Witschas Ackermann (R. D. Germană) a stabilit un nou record mondial la săritura in Înălțime femei :■ 1,96 m. Vechiul record- era de 1,95 m.
BASCHETTurneul masculin de baschet de la Edinburg pentru calificarea la J.O. de la Montreal s-a încheiat cu o mare surpriză : în mecltil decisiv,' e- chipa Italiei a întrecut cu scorul de 84—79 (36—36) selecționata Iugoslaviei. Clasindu-se pe primul loc din cele 8 participante, formația, italiană a Obținut dreptul de a lua parte la turneul final al J'O.Simbătă, .in turneul final al Campionatului republican , masculin de baschet : Dinamo București—Farul Constanta 100—48, Universitatea Cluj-Napoca—Universitatea Timișoara 81—75.

CICLISM : „Cursa Păcii"La Praga. ieri,, s-a dat startul in cea de-a 29-a ediție a tradiționalei, competiții cicliste „Cursa Păcii”, care se desfășoară anul acesta pe traseul Praga — Varșovia — Berlin, reunind peste 100 de rutieri din 19 țări,, inclusiv România. Cursa a debutat cu un „prolog” de 7 km contracronometru individual pentru atribuirea tricoului galben în prima etapă, Cel mâi bun timp a fost obținut de no'onezul Stanislav Szozda., Astăzi se dispută prima etapă (Praga — Pardubice, 143 km).

Cehoslovacia prietena 
aniversează Ziua eliberării

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAE
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat ți Guvernului Republicii Socialist» România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, guvernului și poporului frate cehoslovac un călduros salut tovărășesc si cale mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă'Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură sincer de succesele obținute de poporul cehoslovac, sub conducerea partidului său comunist, în opera de construire a. socialismului, In dezvoltarea economiei naționale, a

științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii.Sintem convinși că relațiile de prietenie tradițională și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor extinde și aprofunda continuu în toate domeniile de activitate, spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului, păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Cu prilejul marii sărbători naționale a Cehoslovaciei socialiste vă adresăm dumneavoastră personal și întregului popor cehoslovac urări de noi și importante succese în edificarea socialismului în patria dumneavoastră, - în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Se împlinesc astăzi 31 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist, moment de răscruce in viața și destinele poporului Cehoslovac. cafe a putut astfel păși spre; făurirea vieții noi, socialiste în patria sa.în inii puterii populare, oamenii, muncii din Cehoslovacia, sub con- ducerea partidului comunist, au înfăptuit ample transformări politice și social-economice înnoitoare, re- puftind remarcabile succese în dezvoltarea tuturor sectoarelor vieții materiale și spirituale. Noile și importantele obiective industriale ridicate în perioada scursă de la eliberare,: crearea unor puternice ramuri industriale moderne, promovarea continuă a tehnicii noi au asigurat sporirea, an de an, a potențialului economic al țării. Progrese similare au fost înregistrate In dezvoltarea agriculturii socialiste, în înflorirea șfființei. învățămîntu- lui și culturii. în prezent, oamenîi muncii din țara prietsnă iși dedică eforturile traducerii in viață a programului edificării. în continuare, a societății socialiste dezvoltate, adoptat de Congresul al XV-lea al P.C.C.. recent încheiat.Animați de profunde sentimente prietenești, oamenii muncii din
EvocareaPentru poporul cehoslovac această primăvară este un anotimp de bilanțuri și perspective. E primăvara cind a avut loc cel de-al XV- lea Congres al P.C. din Cehoslovacia. care, apreciind drumul parcurs în edificarea noii socie-, tăți, a fixat direcțiile de dezvoltare mai departe a -țării, pînă la stîrșitul acestui deceniu.- Iar acum, la 9 mai. în atmosfera generată de hotărî - rlle forumului comuniștilor, oamenii muncii celebrează împlinirea a 31 de ani de la eliberarea patriei lor de sub ocupația hitleristă.Sărbătorii naționale i-au fost consacrate, în aceste zile, numeroase manifestări, in cadrul cărora populația a adus prinosul său de recunoștință memoriei celor ce s-au jertfit în luptele purtate pentru izgonirea hitleriștilor din Cehoslovacia. Așa cum e cunoscut, în aceste lupte, alături de armata sovietică — principala forță a coaliției antihitleriste — de formațiunile militare cehoslovace și de partizanii cehi și slovaci, și-au vărsat singele, dind dovadă de uu înalt eroism, ostașii armatei române. în cursul manifestărilor din aceste zile au fost evocate bărbăția, spiritul de sacrificiu cu care au luptat cei 250 000 de ostași români, adu- qînd libertatea atît de mult dorită populației din peste 1 700 de localități cehoslovace, între care 3î orașe. Pe lespezile de piatră ale monumentelor și mormintelor eroilor-români-au fost depuse, în aceste zile premergătoare sărbătorii national» cehoslovace, coroane și jerbe de flori, expresie a recunoștinței profunde față de cei care, după eliberarea propriei lor patrii, nu au pregetat să continue lupta pentru libertatea altor popoare, pînă la infringe- rea - definitivă a fascismului.Mari au fost și sint realizările dobîndite . de poporul cehoslovac în anii rodnici ai socialismului. După cum e Cunoscut, și în trecut Cehoslovacia se număra printre statele avansate din punct de vedere industrial. Acum însă, ca urmare a eforturilor creatoare desfășurate de oamenii muncii, sub conducerea P.C. din Cehoslovacia, a fost edificată o bază a producției materiale cum nu a cunoscut niciodată istoria țării. Numai în perioada care a trecut de la a XXX-a aniversare a eliberării țării. respectiv în ultimele 12 luni, au fost date In producție no! mine carbonifere cu o capacitate de extrac-

'• „IDEOLOGfE - STUNT A — CULTURA IN EDUCAȚIA CO- MUN75TA” « fost tema sesiunii de comunicări organizate de Comitetul județean Cluj al P.C.R. în pregătirea . Congresului. educației politice și culturii socialiste. Au fost prezentate comunicările : „Activitatea ideologică, parte integrantă a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in țară” de Aurel Negucioiu, secretar al comitetului județean de partid, „Caracterul profund umanist al Programului partidului nostru” de Constantin Crișan, prim-secretar al Comitetului municipal -de partid Cluj-Napoca”, și „Unitatea dintre ideologie, cultură , și știință în educația comunistă” de acad. Ștefan Pascu, rector al Universității ,,Babeș- •Bolyai”, urmate de comunicări pe secții. • AGENDA PRAHOVEANA. La Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești a avut loc simpozionul „55 de ani de 
la transformarea partidului so
cialist in Partidul Comunist 
Român", la care au participat cercetători in istorie, lyiuzeo- grafi. arhivtști, bibliotecari, profesori universitari etc. „Cunoaș
teți trecutul istoric al județului 
.Prahova 1“ — aceasta a fost tema concursului organizat de Comitetul județean Prahova al U.T.C. la Muzeul județean de istorie ?i arheologie din Ploiești. La Clubul muncitoresc al întreprinderii mecșnice din Piopeni s-a desfășurat spectacolul literar-muzi- cal : „Iți mulțumim din inimă,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

România urmăresc cu caldă simpatie activitatea constructivă a poporului cehoslovac, bucurindu-se sincer . de importantele sale realizări în opera de edificare a vieții noi.Așa cum se știe, între popoarele noastre există profunde și calde sentimente și legături de prietenie șî solidaritate, făurite în lupta dusă vreme îndelungată pentru idealurile comune ale libertății, pentru afirmarea ființei naționale și progres social. Trăinicia acestor legături și-a găsit 0 semnificativă expresie în anii războiului antifascist, cînd armata română, luptind alături de armata sovietică, de formațiunile militare cehoslovace și de partizanii cehi și slovaci, și-a adus din plin contribuția internaționalistă la eliberarea Cehoslovaciei. Singele vărsat împreună de fiii popoarelor noastre, in aceste bătălii, a pecetluit pentru totdeauna prietenia româno- eehoslovacă.în anii socialismului, raporturile reciproce, potentate de comunitatea de orinduire, de ideologie și de țeluri. s-au ridicat pe o treaptă superioară, amplifieîndu-și considerabil conținutul și dimensiunile. înte- meindu-se pe principiile marxism- leninismului și internaționalismului 
unor bilanțuri rodniceție de 2 168 000 tone anual, uzine pentru producerea a 1,8 milioane metri cubi gaze distilate, baterii de cocs cu o capacitate de 450 000 tone, unități energetice cu o putere instalată de 970 megawați, importante obiective în industriile chimică, a materialelor de construcții, textilă, ali- nien'tărâ etc. -în prezent, din 'Străfundurile pă- mintului se extrag anual 110 milioa-

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

ne tone cărbune, în cuptoarele combinatelor siderurgice se plămădesc peste 14 milioane tone de oțel, hidro și termocentralele asigură 60 miliarde kilowați/oră energie electrică. Totodată, pe porțile fabricilor și uzinelor cehoslovace ies anual 174 000 autoturisme, 33 000 autocamioane, 29 000 tractoare, 9 milioane tone ciment, 114 milioane perechi încălțăminte, 535 milioane metri pătrați de țesături din bumbac și multe altele.In comparație cu anul 1937 — socotit a fi cel mai prosper din întreaga istorie a Cehoslovaciei antebelice — volumul producției industriale era la sfîrșitul anului trecut de 10 ori mai ridicat. Ritmuri mai accelerate au fost obținute în acele ramuri ale producției materiale a căror evoluție are un rol ho-♦Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării Federale a Republicii Socialiste Cehoslovace. Alois Indra, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.★Cu prilejul Zilei naționale » Republicii Socialiste Cehoslovace, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Maco- vescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek.★Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion
partid". In cinstea aniversării partidului, la casele de cultul ă din Sinaia. Urlați, Breaza. Slănic Prahova, Bușteni, Băicoi s-au desfășurat montaje literar-muzi- Câle, simpozioane, seri de versuri patriotice. • CLUBUL, ZIA
RIȘTILOR DIN TIMISOARA a găzduit recent spectacolul de poezie și muzică „Omagiu parti
dului", susținut de poeți timișoreni — români, germani, maghiari, sîrbi — soliști vocali gi
instrumentali, formații de muzică ușoară și populară. Cu același prilej a avut loc vernisajul unei expoziții de artă plastică intitulată sugestiv „Verticale" și al unei expoziții de fotografii 
„Cotidian Timiș 76”. • In cinstea aniversării creării partidului, ziarul „Viața N0uă“ din Galați a editat suplimentul 
social-politic și cultural „Du
nărea". Din cuprins : articole despre importanța evenimentului, reportaje, poezie și proză, materiale de cercetare Istorică, literară, de folclor etc. • EXPO
ZIȚII. „Laudă partidului șl pa
triei , socialiste", este titlul unei reprezentative expoziții filatelice, deschisă in holul poștei centrale din municipiul Constan- 
ță, care prezintă colecții de timbre ilustrînd aspecte din istoria și activitatea P.C.R.. figuri ale mișcării muncitorești, realizări ale socialismului în județul Con

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

proletar, relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre au cunoscut, de-a lungul a- nilor — paralel cu dezvoltarea ambelor țări pe calea socialismului — un curs continuu ascendent, pe cele mai diverse planuri, economic, politic, tehnlco-științific. cultural etc.O înrîurire hotăritoare asupra dezvoltării legăturilor româno-ceho- slovace în toate domeniile exercită raporturile tovărășești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia. în acest context, întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak, înțelegerile convenite cu aceste prilejuri au avut un deosebit efect stimulator pentru extinderea și adîncirea legăturilor de colaborare prietenească dintre cele două partide, țări și popoare, corespunzător intereselor reciproce, cauzei generale a socialismului și păcii.Cu Oeazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei, poporul român transmite poporului cehoslovac un călduros și frățesc salut, împreună cu urarea pornită din inimă de a obține noi succese în activitatea dedicată progresului și prosperității Cehoslovaciei socialiste.

tăritor pentru progresul econom'c general. Astfel, în anii de după eliberare, producția combustibililor a crescut de 5 ori, a energiei electrice de aproape 4 ori, a siderurgiei de peste 13 ori, a construcțiilor de mașini de peste 28 ori, a bunurilor de .consum de circa 14 ori,. Succese însemnate au fost repurtate și în dezvoltarea agriculturii socialiste, producția de cereale crescînd de la 4.2 milioane tone în 1950, lă 9,3 milioane tone în anul trecut.Pe baza realizărilor în dezvoltarea economiei naționale a crescut nivelul de trai, material și cultural, al celor ce muncesc. în timpul ultimului cincinal, veniturile directe ale populației au sporit cu 28 la suta, în prezent, peste o treime din populația Cehoslovaciei socialiste locuiește in case construite in anii do dupâ eliberare. De asemenea, au sporit alocațiile din bugetul de stat pentru dezvoltarea învățămintului, științei, culturii, ocrotirii sănătății.Cel de-al 32-lea an de viață nouă in care pășește acum poporul cehoslovac coincide cu primul an al celui de-al șaselea Cincinal, a cărui traducere în viață este menită să marcheze — așa cum se apreciază aci — o etapă importantă în construirea societății socialiste dezvoltate în Cehoslovacia. Acestui țel înțeleg să-i consacre eforturile lor constructive comuniștii, întregul popor cehoslovac.
C. PRISĂCARU♦Ioniță. a adresat ministrului apărării naționale al Republicii Socialiste Cehoslovace, general de armată Martin Dzur, o telegramă de felicitare. ■»Cu prilejul celei de-a XXXI-a »- niversări a eliberării Cehoslovaciei de sub dominația fascistă, Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor, Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie și alte organizații de masă și obștești au trimis telegrame de felicitare Organizațiilor similare din Republica Socialistă Cehoslovacă.(Agerpres)

stanța și înțreaga țară. La galeriile de artă din Timișoara s-a inaugurat o expoziție retrospectivă cu cele mai reușite lucrări de pictură, sculptură, grafică ale membrilor filialei U.A.P. „A 55-e aniversare a creării P.C.R." se intitulează expoziția de documente organizată de filiala din Timișoara a Arhivelor Statului. La Muzeul de istorie din Galați s-a deschis expoziția „File din 
istoria Partidului Comunist Ro
mân". eu care ocazie a avut loc și simpozionul „Importanța 
istorică a Congresului I al 
P.C.R". » La Galeria de artă a Muzeului Brukenthal din Sibiu a fost deschisă o expoziție „Lucian Grigorescu”. • SAPTAMINA 
CULTURALA „FLORI DE MAI", dedicată în acest an sărbătoririi a 55 de ani de la crearea pai'ti- dului, se desfășoară la Mediaș și programează un concurs „cine știe ciștigă” cu tema „Pagini ale clasicilor inspirate de războiul pentru independență”, o seară de lirică patriotică in limba germană, organizată de casa de cultură municipală în colaborare cu revistele „Neue Literatur” și „Volk und Kultur” și o seară de poezie in limbă maghiară organizată in colaborare cu revista „Korunk” și Teatrul de Nord din Sătu-Mare. în aceste zile. în 8 centre sibiene — printre Care Dumbrăveni, Mediaș, Bazna, Avrig, Alțîna, Ocna Sibiului și altele — are loc faza județeană a ștafetei-conCurs „Cint și joc 
pe plai sibian".
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flacără nestinsă 
in inima poporului român

la

1877 : O Imagine memorabilă a vitejiei ostașilor români in lupta 
pentru independență : „Atacul de la Smirdan", de N. GrigorescuLa numai o zi după aniversarea 

a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, în atmosfera de puternică însuflețire, generată de cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la adunarea populară din Capitală — pe care o publicăm în acest număr — poporul român marchează astăzi o sărbătoare scumpă prin dubla ei semnificație : aniversarea cuceririi independenței de stat a României — de la care peste un an se va împlini un secol — și aniversarea marea victorie a popoarelor asupra fascismului. Cele două evenimente, care printr-o coincidență fericită se sărbătoresc în aceeași zi de 9 mai, se află într-o strinsă legătură, ca etape esențiale ale luptei multiseculare duse de poporul român pentru eliberarea sa națională și socială.De-a lungul unei nice și străvechi pe meleagurile Daciei lui Burebista porul fără viață beră, du-și lui și civilizației în această parte a lumii. Aceasta a fost o luptă necurmată pentru libertatea pămin- tului strămoșesc, pentru apărarea ființei neamului, împotriva cotropitorilor și dominației străine, pentru neatîrnare și unitate națională. în istoria patriei, pagini de înălțător eroism au înscris masele însetate de. libertate ducerea Mircea, Țepeș, Viteazul le lui Tudor, ale revoluționarilor de la 1848, în momente hotărîtoare pentru destinele poporului.Pe acest drum de grele bătălii și sacrificii, o mare izbîndă a fost repurtată prin cucerirea independenței de stat, eveniment istoric de însemnătate epocală în dezvoltarea națiunii noastre, a statului român. Actul istoric de la 9 mai 1877, cînd parlamentul țării anunța solemn „ruperea legăturilor cu Poarta și independența absolută a României", avea să fie pecetluit prin sîngele vărsat de ostașii tinerei armate române în războiul purtat, împreună cu ostașii ruși și patrioții bulgari, pentru scuturarea jugului otoman. în acest război drept, patriotic, susținut cu devotament de toți românii ce trăiau în granițele statului nou constituit, ca și de cei din celelalte provincii românești. armata română s-a acoperit de glorie, la Grivița, Plevna, Rahova, Smirdan, dovedind, prin eroismul ostașilor, prin jertfa celor a- proape 10 000 de morți și răniți, cit de puternic era ancorat în conștiința poporului nostru idealul independenței naționale, ce energii clocotitoare generează această cauză scumpă. Istoria consemna astfel pentru vecie că independența statului român nu a fost un act de mărinimie al cancelariilor diplomatice, ci opera proprie a poporului român, o cucerire pe cimpul de luptă,_ expresia voinței de neînfrint a unui întreg popor de a fi singurul stăpîn în casa sa.Relevind puternica Inrîurire pe care dobindirea independenței a avut-o asupra evoluției ulterioare a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că fără unirea din 1859, fără proclamarea independentei de stat în 1877, însăși ființa națională și dezvoltarea poporului român. a națiunii noastre nu ar fi fost posibile. Prin proclamarea independenței s-au creat condiții favorabile pentru intrarea economiei țării pe făgașul dezvoltării moderne, pentru desăvîrșirea operei de făurire a statului național unitar. Dar, după cum se știe, penetrația ca- , pitalului străin, dominația monopolurilor imperialiste, politica promovată de clasele exploatatoare au dus la știrbirea independenței și suveranității naționale, ajungindu-se, în pragul celui de-al doilea război mondial, ca țară să fie aservită total Germaniei hitleriste. în aceste împrejurări deosebit de grele, Partidul Comunist Român, conștient de îndatoririle sale

a 31 de ani de Ia

ca exponent al intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ca și ale întregului popor, s-a ridicat cu fermitate -la luptă împotriva pericolului fascist, a războiului antisovietic, a chemat neobosit celelalte forțe naționale, democratice, întregul popor la unitate în lupta pentru salvgardarea independen- ■ ței și suveranității țării. Avertizînd că fascismul amenință „nu numai 
soarta proletariatului și țărănimii, 
dar și existența și neatimarea intre-

tlonală, la încheierea războiului, marea victorie a popoarelor.Cinstind cu venerație in această zi de sărbătoare amintirea tuturor fiilor patriei care de-a lungul istoriei, inclusiv în încleștarea împotriva fascismului, au luptat In numele marii cauze a eliberării naționale, poporul român aduce, de asemenea, omagiul său popoarelor sovietice, popoarelor și ostașilor țărilor aliate, tuturor celor care s-au jertțit pentru cauza libertății și independenței popoarelor, pentru pace in lume.fn anii care au trecut de la victoria asupra fascismului, ca urmare directă a influenței pe care aceasta a generat-o, în viața internațională s-au produs adinei prefaceri revo- • luționare, sociale și naționale, care au schimbat radical configurația politică a planetei, creind condiții favorabile împlinirii aspirațiilor vitaie ale popoarelor : o pace trainică ; lichidarea definitivă a politicii imperialiste, de dominație și forță ; afirmarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe soarta sa, pe avuțiile sale naționale, de a-și orindui viața potrivit voinței proprii.Incontestabil, pe linia înfăptuirii acestor năzuințe arzătoare s-au făcut pași importanți : s-a schimbat raportul de forțe pe plan mondial, în viața internațională au avut loc un șir de evoluții pozitive, spre destindere și colaborare. Popoarele lumii nu pot fi însă liniștite. Evenimentele arată că noul curs este încă fragil ; în diferite regiuni ale globului persistă conflicte și focare de tensiune ; continuă cu intensitate cursa înarmărilor ; pe arena interna

porului român de a fi deplin stăpin in țara sa. România și-a dobîndit întreaga independență și suveranitate națională. Independența și suveranitatea s-au dovedit factori esențiali de accelerare a progresului, în edificarea socialismului, in înflorirea națiunii noi, socialiste și, totodată, importante premise ale politicii de colaborare și solidaritate cu celelalte țări socialiste, cu noile state independente, cu toate forțele antiimperialiste. Pășind acum, in anul centenarului independenței naționale, poporul român prețuiește ca lumina ochilor independența și suveranitatea șl Iși exprimă hotărirea de a face totul pentru întărirea lor, cu convingerea că aceasta răspunde în cel mai înalt grad atît îndatoririlor naționale, cît și internaționale ale partidului și națiunii noastre. în același timp, poporul nostru, România socialistă își manifestă deplina solidaritate cu lupta tuturor popoarelor pentru libertate și independență, pentru dreptul de a dispune de propria soartă, împotriva imperialismului, pentru relații noi, democratice, care să asigure participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale majore, pentru o nouă ordine economică și politică, de natură să asigure libera dezvoltare a tuturor statelor și, desigur, în primul rînd a celor rămase în urmă, pe calea progresului economic și social.Unul din învățămintele fundamentale ale victoriei asupra fascismului îl constituie necesitatea relațiilor de colaborare între statele, indiferent
„Desfășurarea vieții internaționale demonstrează că 

independența și suveranitatea națională constituie factori 
primordiali ai progresului fiecărei națiuni, precum și 
factori primordiali pentru colaborare și pace trainică",

NICOLAE CEAUȘESCU

existențe stator-și Decebal, po- român a muncit și luptat preget pentru a-și făuri o mai bună, într-o patrie li- unitâ și înfloritoare, aducin- contribuția la cauza progresu-

și independență, sub con- unor vestiți voievozi — Iancu de Hunedoara, Vlad Ștefan cel Mare, Mihai— ca și sub steaguri-

pulat popor", documentele P.C.R. din ilegalitate subliniau că „noi, comu
niștii, sintem gata să apărăm cu ar
ma in mină independența României, 
dacă țara noastră ar. fi nevoită să 
ducă un. război național de apărare 
contra imperialismului". Partidul comunist a fost sufletul luptei și rezistenței antihitleriste, a inițiat, organizat și condus insurecția națională armată antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944, care a deschis larg calea eliberării poporului român din robia fascistă, inaugu- rînd noua eră de dezvoltare, econo- mico-socială a patriei, de făurire a vieții noi, socialiste, de asigurare a unei reale independențe și suveranități naționale.Sărbătorirea Zilei victoriei prilejuiește evocarea celei mai gigantice încleștări a popoarelor dornice libertate în lupta lor cu fascismul tlerist și mussolinian, precum și militarismul japonez — cei mai verșunați promotori ai politicii de robire a popoarelor. înfringerea gresorilor a cerut un greu tribut singe ; dar ea a demonstrat concludent că dacă popoarele se ridică ferm și hotărit împotriva cotropitorilor, dacă sînt gata de orice sacrificii, nu există forță in stare să le îngenuncheze, să împiedice triumful cauzei libertății și independenței.La obținerea victoriei asupra fascismului o contribuție hotărîtoare a adus Uniunea Sovietică, țara care a purtat greul războiului și a cărei eroică armată a dat cele mai grele lovituri mașinii de război naziste. Poporul român, toate popoarele lumii vor păstra întotdeauna vii sentimentele profunde de caldă recunoștință pentru jertfele fără egal date în această încleștare de poporul sovietic. La epocala victorie asupra Germaniei hitleriste și a Ja-' poniei militariste o contribuție deosebită au- adus celelalte țări ale marii coaliții antifasciste — S.U.A.. Anglia, Franța — mișcările de rezistență, partizanii, toate forțele de eliberare din țările cotropite de hitleriști în Europa, lupta poporului chinez și a celorlalte popoare din Asia, din alte continente, care s-au ridicat împotriva agresorilor, accelerînd prin eforturile și sacrificiile lor sfîrșitul iului.Poporul român mîndria de a-și pentru totdeauna rîndul popoarelor

de hi- cu în- în- a- de

glorios al războ-are satisfacția și fi înscris numele la lob de cinste în ____ care au contribuit îa istorica victorie asupra fascismului. După înfăptuirea insurecției, armata română, care a întors ca un singur om armele împotriva cotropitorului hitlerist, a reușit, In strînsă unitate cu forțele patriotice, cu masele populare, să elibereze capitala și o mare parte a teritoriului țării, luptînd apoi cu vitejie și eroism, umăr la umăr, alături de ostașii so- ■ vietici, pentru eliberarea întregii țări, pentru izgonirea hitleriștilor de pe teritoriu! Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra fascismului german. Prin marea importanță strategică a actului de Ia 23 August, prin efectivele angajate în luptă, prin amploarea bătăliilor purtate și numărul celor căzuți la datorie, prin efortul economic considerabil pentru susținerea frontului. poporul român a adus o contribuție de seamă, care se bucură de o înaltă recunoaștere intern a-

țională acționează încă forțe reacționare care pot pune în pericol pacea și securitatea mondială ; imperialismul încearcă să-și promoveze mai departe politica de dominație și. asuprire a altor popoare, cu toate riscurile ce decurg de aci pentru securitatea internațională. O asemenea o- rientare nesocotește riența istorică, in perioada postbelică principiile unei noi ___internaționale — principiile egalității, independenței și suveranității naționale, neamestecului, avantajului reciproc, renunțării la forță și la a- menințarea cu forța — ca singurele în stare să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, cit și colaborarea rodnică a tuturor, să asigure temeliile unei păci și ritâți reale.Libertatea, independența și ranitatea națională au fost care au ridicat la luptă popoarele împotriva fascismului ce făgăduia atitor națiuni pină și dreptul la existență ; aceste obiective au însuflețit popoarele și în lupta postbelică împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru formarea și, consolidarea a zeci de noi state naționale. Națiunea, sentimentul național s-au afirmat ca o importantă forță motrice, un factor progresist de excepțională importantă al zilelor noastre. în zadar forțele retrograde își concentrează atacurila împotriva libertății și independenței popoarelor ; popoarele lumii, între care cele peste 100 de națiuni care și-au cucerit independența în ultimii 30 de ani, nu sint și nu vor fi dispuse să renunțe la aceste cuceriri esențiale pentru soarta și prosperitatea lor.Propria experiență a poporului român pune puternic în evidență legătura organică dintre independență și socialism. Este un adevăr de necontestat că tocmai in condițiile în care clasa muncitoare a devenit clasa conducătoare în societate, in care Partidul Comunist Român iși îndeplinește cu succes misiunea istorică de a conduce poporul pe calea socialismului, și-au găsit împlinirea deplină, integrală, aspirațiile de veacuri ale po

flagrant expe- baza căreia in s-au cristalizat etici și legalități

secu-

«uve-țeluri

Festivitățile de la BerlinBELGRAD

0 cuvîntare 
a președintelui I. B. TitoBELGRAD 8 (Agerpres). — Vorbind cu prilejul alegerii noului vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia — care are loc anual — losip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Prezidiului R.S.F.I., a relevat că Prezidiul R.S.F.I. a avut și continuă să aibă un rol deosebit de important în dezvoltarea și consolidarea societății iugoslave, îndeosebi în coordonarea intereselor comune ale republicilor și provinciilor autonome constituente. De asemenea, a arătat el, Prezidiul are un rol major în consolidarea independenței țării și In promovarea politicii ei de nealiniere.Ca nou vicepreședinte al Prezidiului R.S.F.I. a fost ales Vidoie Jarko- vici. membru al Prezidiului R.S.F.I. și al Prezidiului R.S. Muntenegru, care îi succede în funcție lui Vladimir Bakarlci, începînd cu data de 16 mai — informează agenția Taniug.

spania Proteste 
împotriva represiunilor 

antidemocraticeMADRID 8 (Agerpres). — Ca urmare a protestelor tot mai ferme ale opiniei publice' spaniole, guvernul de la Madrid a dispus eliberarea a trei cunoscute personalități de stingă, arestate sub acuzația de participare Ia o demonstrație politică ■ interzisă de autorități. Este vorba de economistul Ramon Tarmanes, cineastul Juan Antonio Bardem și Eugenio Triana, avocat.Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat publicității o declarație în care protestează împotriva procesului intentat unuia din membrii săi, Francisco Romero Marin, acuzat de asociere ilegală. Acest proces, subliniază declarația, ca și menținerea în stare de detenție a numeroși comuniști și democrați, printre care Lucio Lobato, membru al Comitetului Executiv al P.C.S., Sanchez Montero, Dorronsoro Aguado și alții, dovedește continuarea represiunilor.Peste 3 000 de persoane au semnat o petiție adresată ministrului de interne, Manuel Fraga Iribarne, prin care se protestează împotriva violențelor și brutalităților la care au fost supuși, opt tineri militanți comuniști, arestați la 17 aprilie. Documentul cere eliberarea acestora, precum și amnistierea imediată a tuturor deți- nuților și exilaților politici.

cu prilejul celei de-a 31-a aniversări a eliberăm 
poporului germanBERLIN 8 (Agerpres). — La Berlin 

a avut loc o ședință festivă consacrată celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării poporului german de sub dominația fascistă. Au luat parte Erich Honecker, prim-secretar al C.C.
al P.S.U.G., alți conducători de partid și de stat din R.D.G. A luat cuvîntul Willi Stoph, președintele Consiliului de Stat, care a relevat semnificația istorică a victoriei asupra fascismului.

Dezbateri ample asupra documentelor 
Congresului al IX-lea al P. S.U. G.eu importanta problemă a asigurării necesităților crescinde de energie și materii prime, vorbitorii au făcut sugestii concrete pentru folosirea mai intensă a resurselor e- nergetice și de materii prime autohtone, valorificarea materiilor prime secundare, aplicarea unui strict regim de economii în aceste sectoare etc.Perfecționarea conducerii și planificării economiei, rolul important al statului in etapa «ctuală, dezvoltarea invățămintului și a activității de educare a Hneretului, afi - marea culturii socia • liste, ca și promova rea intereselor păcii și destinderii pe plan extern, au constituit tc' atîtea puncte de refe- * rință în intervențiile făcute de participant la dezbaterile ce au avut loc pe marginea documentelor.Referindu-se la cerințele puse de aceste documente în fața organelor de partid, ziarul „Neues Deutschland" scria : „Partidu

lui ii revin noi și 
mari sarcini, așa cum 
au fost ele formulate 
in Program, Directive 
și Statut. P.S.U.G, re
prezintă forța condu
cătoare in făurirea so
cietății socialiste dez
voltate, iar rolul lui 
conducător va continua 
să se manifeste în 
toate domeniile vieții 
sociale. Ca atare, 
comuniștii poartă o 
mare răspundere. Iar 
aceasta este valabil nu 
numai pentru partid, in întregul său, ci și 
pentru fiecare mem
bru de partid in 
parte".

C. VARVARA

cialismului, programul și celelalte documente scot în evidență obiectivul fundamental al acestei perioade — făurirea, în continuare, a societății socialiste dezvoltate șî, prin a- ceasta, crearea premiselor esențiale pentru trecerea treptată la comunism.Edificarea unei astfel de societăți socialiste dezvoltate — se arată în proiectul de program — face necesară „dezvoltarea pu
ternică, la un nivel 
înalt, a tuturor latu
rilor și domeniilor 
vieții sociale, a forțe
lor productive și a 
relațiilor de produc
ție, a relațiilor sociale 
și politice, a știin
ței și invățămintului, 
ideologiei și culturii 
socialiste, a totalității 
condițiilor de muncă 
și de viață, precum și 
întărirea apărării ță
rii". Subliniind faptul că intensificarea producției sociale este calea principală a dezvoltării R.D.G., proiectul de directive prevede, de pildă, că in 1980 venitul național va crește față de 1975 cu 29—30 la sută, producția industrială cu 34—36 la sută, iar productivitatea muncii cu 30—32 la sută.în ultimele luni, documentele amintite au făcut obiectul unor ample discuții în cadrul organizațiilor de bază și al conferințelor raionale și regionale de partid, al adunărilor organizațiilor politice și obștești cuprinse în Frontul Național, numeroși participant! venind cu propuneri pe marginea problemelor și o- rientărilor cuprinse în documente. Așa, de e- xemplu, în legătură

Cinstirea celei de-a 31-a aniversări a Zilei Victoriei, care a însemnat un punct de cotitură în viața poporului german, are loc anul acesta în împrejurări deosebite, întreaga viață politică, economică, culturală din R. D. Germană se desfășoară in aceste zile sub semnul importantului eveniment pe care-1 va marca in viața țării socialiste prietene a- propiatul Congres al Partidului Socialist Unit.încă din luna ianuarie a acestui an, viața politică a R. D. Germane a fost dominată de ampla dezbatere populară pe marginea proiectelor celor trei importante documente ce urmează a fi discutate și aprobate de Congresul al IX-lea al partidului : noul Program al P.S.U.G., Directivele privind dezvoltarea economiei naționale a R.D.G., pe perioada 1976—1980,precum și Statutul partidului. Muncitori, țărani cooperatori, intelectuali și alți oameni ai muncii au împletit această dezbatere cu remarcabile inițiative în cele mai variate domenii de activitate.Marile șl profundele prefaceri care au avut loc în viața economică, politică și socială a R.D.G. au făcut necesară elaborarea unui nou program al P.S.U.G. — document care jalonează căile și obiectivele dezvoltării țării în viitor. Pornind de la cuceririle istorice pe care clasa muncitoare, oamenii muncii din R.D.G. le-au obținut, sub conducerea partidului, în anii so

dezvoltării toate de orînduirea lor socială; această colaborare, care s-a dovedit pe deplin posibilă in condițiile războiului, se impune cu atit mai mult în prezent, cînd, ca urmare a dezvoltării tehnicii militare, o nouă conflagrație mondială ar avea consecințe incalculabile. De aci — imperativul u- politici ac- spre contacte politice de legături mul-

beirut

A fost ales noul președinte 
al LibanuluiBEIRUT 8 (Agerpres). — Camera Deputaților a Libanului, întrunită sîmbătă într-o sesiune specială, a a- les pe Elias Sarkis în funcția de președinte al Libanului. Alegerea a avut loc înainte de expirarea, la 23 septembrie a.c., a mandatului deținut de Suleiman Frangieh. Aplicarea a- cestei proceduri a avut loc în speranța că alegerea unui nou șef de stat va contribui la normalizarea situației din țară. Noul șef al statului a deținut pînă în prezent funcția de guvernator al Băncii centrale. în prima sa declarație făcută Agenției naționale de știri, Elias Sarkis a subliniat că „Libanul are nevoie, mai mult ca oricînd, de coeziune și de solidaritate între toate elementele din tară, în scopul consolidării unității naționale pe baze solide". El și-a exprimat, totodată, speranța că stabilitatea și calmul vor fi restabilite pentru a contribui la reconstrucția Libanului.

nei deschidere ample pe căide largă țările, de reglementare _ diferendelor, i țilaterale pe toate planurile — economic, politic, tehnico-științific — între state. Aceasta este și orientarea consecventă a României, care, situind constant în centrul politicii sale externe. colaborarea frățească cu toate țările socialiste, lărgind relațiile cu țările în curs de dezvoltare, extinde și amplifică relațiile cu toate celelalte țări, corespunzător intereselor destinderii, păcii și progresului în lume.Totodată, in lumina aceleiași experiențe istorice care a învederat că dezbinarea in rindurile clasei muncitoare, a forțelor progresiste este numai în defavoarea popoarelor, a cauzei păcii, partidul nostru subliniază necesitatea imperioasă a colaborării dintre comuniști, socialiști și alte forțe democratice, progresiste, a unității lor de acțiune atit pe planul fiecărei țari cît și pe plan internațional.Pornind de la faptul că cele două războaie mondiale au izbucnit în Europa, țara noastră militează consecvent pentru realizarea dezideratului securității europene. Acum, după încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, se impune ca toate statele, toate popoarele continentului să acționeze perseverent pentru traducerea în viață a prevederilor Actului final semnat la Helsinki, pentru înfăptuirea de măsuri practice, concrete, de dezangajare militară și dezarmare în Europa, pentru continuarea procesului de edificare a securității și adîncire a cooperării pe continent și in lume.în această zi solemnă, poporul român iși exprimă ferm voința de a acționa consecvent, în spiritul hotă- rîrilor Congresului al XI-lea, al Programului P.C.R., pentru a-și aduce o contribuție sporită la eforturile și lupta mondială pentru dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor lumii, pentru a se înlătura definitiv de pe planeta noastră spectrul unui nou război mondial, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și dreptății, înțelegerii și colaborării internaționale.

tive toate Și a

EGIPT

Producția de petrol 
in creștereCAIRO 8 (Agerpres). — Ahmed Ezzedine Hilal, ministrul egiptean al petrolului, a făcut cunoscut că ultimele prospecțiuni geologice au scos la iveală noi zăcăminte de țiței, dintre care patru in Golful Suez și un altul în partea de est a Deltei.El a menționat că producția anuală de petrol se cifrează la circa 12 milioane tone. Prin recuperarea puțurilor extractive de la Abu-Rhodeiss, din Sinai, producția va atinge 18 milioane tone. într-o perspectivă mai largă, a spus el, Egiptul vizează realizarea unei producții petroliere de 50 milioane tone pe an, în 1980.

PARIS

Politica externă a Franței In examinarea Adunării Naționale
• Discursul ministrului de externe • Poziția P.C. Francez 
în probleme ale apărării independenței și suveranității țăriiPARIS 8 — Corespondentul nostru transmite : Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean Sauvagnar- gues, a prezentat în Adunarea Națională marile linii ale politicii externe a tării sale, într-un discurs ținut in deschiderea dezbaterilor pe a- ceastă temă.Sauvagnargues a subliniat că prima datorie a guvernului francez este de a promova o politică conformă intereselor de securitate ale Franței, de garantare a independenței și libertății sale. După opinia exprimată de Sauvagnargues, destinderea și a- părarea sînt factori indispensabili politicii de independență și securitate a Franței, care este „ferm hotărîtă să continue activ politica de destindere". în același timp, ministrul francez consideră că la baza politicii de destindere s-ar afla, chipurile, „e- chilibrul forțelor", că „orice punere sub semnul întrebării a alianței atlantice și a angajamentului american în Europa ar constitui o amenințare la adresa destinderii".în ce privește eventuala participare a comuniștilor francezi în guvern, vorbitorul a pretins că „exercitarea nnor responsabilități guvernamentale de către reprezentanții partidului (comunist — n.n.) care a condamnat neîncetat alianța atlantică și forța noastră nucleară, ar comporta consecințe serioase asupra echilibrului forțelor și asupra destinderii".Din partea grupului comunist, deputatul Gustave Ansart a asimilat

politica externă a Franței cu „o gravă acțiune de lichidare a independenței și suveranității naționale". El a denunțat caracterul „atlantic" al acestei politici ce „se înscrie în strategia mondială inspirată și condusă de Statele Unite, care tinde să facă din Europa (occidentală) un teritoriu dominat de S.U.A.".Apreciind că „n-a mai rămas mare lucru din politica externă definită și condusă de generalul de Gaulle, ale cărei aspecte pozitive au fost subliniate de către P.C.F.". deputatul comunist a denunțat „reintegrarea de fapt a forțelor militare franceze în N.A.T.O." și a evocat alegerea Parlamentului european prin sufragiul universal. „A admite că o instanță extranațională ar putea dispune de o autoritate conferită de sufragiul universal — a subliniat Ansart — ar însemna o uzurpare brutală- a competenței instituțiilor naționale".După ce a afirmat că acest proiect „este cel mai periculos pe care l-a cunoscut Franța după eliberare", el a spus că „politica Franței trebuie să fie hotărîtă la Paris, și nu in altă parte".Prezentind atitudinea P.C.F., deputatul comunist a spus : „O mare politică franceză trebuie să se întemeieze pe un singur considerent : interesul poporului nostru. Iar interesul poporului francez este de a trăi într-o Franță independentă și suverană și într-o lume pașnică".AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

1944. Infringînd rezistența hltleristă, armata română înaintează, eliberatoare.

Manifestări consacrate Zilei de 9 MaiCu prilejul Zilei independenței de stat a României și Zilei Victoriei asupra fascismului, în întreaga țară au avut loc numeroase manifestări.La Casa Centrală a Armatei a avut loc vernisajul expoziției de pictură și sculptură „De strajă României socialiste". organizată de Studioul de arte plastice al armatei.

în unitățile și instituțiile militare de învățămînt, la casele armatei și cluburile de unități s-au desfășurat ample activități politico-educative și manifestări cultural-artistice. Expunerile „Cucerirea independenței țării — rezultat al luptei întregului popor". „Contribuția armatei române la victoria împotriva Germaniei na

ziste", sesiunile tematice „în numele libertății României", „Chipul ostașului român oglindit in literatură", ca și spectacolele muzicale „Slavă patriei socialiste" și „Te cîntăm partid iubit" s-au bucurat de aprecieri din partea militarilor de toate gradele.„Pionieresc omagiu celor ce și-au jertfit viața pentru independența pa

triei" — este genericul primei ediții a concursului interjudețean de creatori și interpreți ai poeziei patriotice și revoluționare găzduit de Casa de cultură a orașului Calafat, organizat în cinstea aniversării a 55 de ani de la crearea partidului și Zilei independenței.

DCCÎCt. Pre!;idiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a acordat gradul de mareșal al Uniunii Sovietice președintelui Consiliului Apărării al U.R.S.S., Leonid Brejnev — informează agenția T.A.S.S.
Lucrările Comisiei mixte 

româno-norvegiene de co°pe- rare economică, industrială și tehnică au avut loc la Oslo. La încheierea lor au fost semnate Protocolul de cooperare și Protocolul privind schimburile comerciale pe anul 1976, care marchează dezvoltarea în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări.
Comunicat. «-terne ai Bulgariei și Portugaliei, Petăr Mladenov și Melo Antunes, și-au exprimat convingerea, în cadrul convorbirilor avute la Sofia, că succesele realizate pe calea destinderii și cooperării în Europa, în conformitate cu prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare In Europa, pot fi consolidate prin completarea destinderii politice seu măsuri concrete privind destinderea militară.

La sediul Națiunilor Unite din New York s-au încheiat lucrările Conferinței O.N.U. asupra dreptului mării, reuniune la care au participat 144 de state membre ale O.N.U., 12 state nemembre, precum și reprezentanți ai instituțiilor specializate și ai altor organizații internaționale.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Hua Kuo-fen, l-a primit pe ministrul sănătății al Franței, Simone Veil, cu care a avut o convorbire prietenească — informează agenția China Nouă.

Programul Alimentar 
Mondial a aProbat ,uma 33S milioane dolari destinată finanțării a 31 de proiecte de dezvoltare economică și socială în 24 de țări. Vietnamul va beneficia de 4 din aceste proiecte evaluate la 35 milioane de dolari. Printre țările care vor beneficia de aceste ajutoare se numără Bangladesh, Ciad, Cipru, Egipt, India, Pakistan, Senegal, Sudan. Tanzania. Turcia, Volta Superioară.

Comunicatul franco-po- 
lOn Privlnd vizita în Franța a președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, evidențiază necesitatea ca toate statele să acționeze hotărit în direcția consolidării destinderii, reafirmă hotărirea celor două țări de a înfăptui integral prevederile Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.

Reprezentantul Ciprului 
Ia O.N.U. a înmînat secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, o scrisoare în care guvernul președintelui Makarios prezintă situația deosebit de grea a celor peste 200 000 de ciprioți-greci care au fost nevoiți să se refugieze din zona nord-estică a insulei, în timpul conflictului din iulie 1974.

Urmările cutremurului din ItaliaROMA 8 — Corespondentul Agerpres transmite : Sîmbătă seara, bilanțul provizoriu al tragediei care s-a abătut în noaptea de joi spre vineri asupra regiunilor Friulia, Veneția, Giulia era de 635 morți și aproape 2 000 de răniți. Un bilanț destinat din păcate să crească odată cu înaintarea operațiunilor de ajutorare care continuă fără Întrerupere de aproape 48 de ore.în cele aproape 20 de localități din provincia Udine și Pordenone — afectate In mod deosebit de cutremur, peste 140 000 de persoane au rămas fără locuință, unele comune fiind distruse aproape în întregime.

Au pierit, de asemenea, nenumărate opere de artă.Tragedia din Friuli a dat naștere unor impresionante manifestări de solidaritate umană. Din toate regiunile și provinciile țării au pornit spre zonele sinistrate convoaie întregi cu medicamente, hrană și alte ajutoare materiale. Alături de cei peste 7 000 de militari, la operațiunile de ajutorare participă și circa 3 000 de voluntari civili.După vizita efectuată ieri de președintele republicii, Giovanni Leone, zonele sinistrate au fost vizitate da primul ministru Aldo Moro.
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