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CU PRILEJUL ANIVERSĂRIIA 60 DE ANI DE LA FĂURIREA P.C.R.

Solemnitatea inmînării unor inalte ordine
ale Republicii Socialiste România

La Palatul Republicii a avut loc, 
joi după-amiazâ, solemnitatea înmî- 
nării unor inalte ordine ale Repu
blicii Socialiste România, cu prilejul 
aniversării a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român.

înaltele distincții au fost înmînate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

La solemnitate au participat to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Ion Cuman, 
Nicolae Constantin, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Dineă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
gbe Oprea. Gheorghe Pană. Ion 
Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu. Leonte Rău tu, Aneta 
Spornic, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, 
Emilian Dobrescu, Mia Dobrescu, 
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gădea, Ion lonită, 
Ștefan Mocuța, Ana Mureșan, Elena 
Nae, Constantin Olteanu, Cornel 
Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, Ilie Rădulescu.

Erau prezenți vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, generali, oameni ai muncii, 
oameni de știință, artă și cultură.

Prin decret prezidențial, pentru I 
rezultatele obținute în îndeplinirea I ------------------------- , 
(Continuare in pag. a V-al

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.

In numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, precum și al 
meu personal, doresc să' adresez 
cele mai calde felicitări tuturor 
tovarășilor care au primit astăzi 
inalte ordine ale Republicii Socia
liste România, precum și celorlalți 
tovarăși care vor primi, astăzi și 
In zilele următoare, ordine și me
dalii pentru activitatea pe care o 
depun in slujba poporului, a con
strucției socialiste, a ridicării con
tinue a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, a intăririi 
necontenite a patriei noastre, a in
dependenței și suveranității sale. 
(Aplauze puternice).

Ordinele și medaliile ce au fost 
decernate de conducerea de partid 
și de stat cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român sint, pe de o 
parte, o apreciere a activității de

puse de vechii militanți ai partidu
lui — atit in anii grei ai ilegali
tății, cit și in anii construcției so
cialiste — iar pe de altă parte o 
înaltă apreciere a activității desfă
șurate in cincinalul trecut pentru 
realizarea Programului partidului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a patriei noastre spre comunism.

Am folosit acest prilej, inminind 
ordine pentru activitatea revolu
ționară și pentru activitatea în 
realizarea planului cincinal, a pro
gramului de dezvoltare a patriei 
noastre, spre a sublinia și mai 
mult răspunderea înaltă pe care o 
are partidul in conducerea întregii 
activități de dezvoltare a patriei 
noastre. Am dorit să subliniez, 
încă o dată, că între activitatea co
muniștilor care au acționat în tre
cut și a celor care acționează as
tăzi există o strinâă unitate și că, 
in condițiile de astăzi, slujirea 
partidului înseamnă a face totul 

pentru înălțarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
pentru ridicarea bunăstării între
gului popor.

Avem in fața noastră un pro
gram de activitate de largă per
spectivă. Aș dori să-mi exprim 
convingerea că aceste distincții 
vor fi ințelese nu numai ca o a- 
preciere a muncii de pină acum, 
dar și ca un imbold pentru activi
tatea viitoare in vederea realizării 
hotăririlor Congresului al Xll-lea 
al partidului, a înfăptuirii preve
derilor celui de-al 7-lea plan cin
cinal.

Cu această convingere, doresc 
să adresez, încă o dată, tuturor ce
lor distinși cu acest prilej ai ani
versării partidului, pentru activi
tatea din trecut și pentru rezul
tatele obținute în realizarea cin
cinalului, cele mai calde felicitări, 
precum și urarea de noi și noi 
succese în activitatea viitoare, 
multă sănătate și fericire 1 (A- 
plauze puternice).

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

ctitor de țara nouă, ce-și înalță cetățile sub 
soarele-mplinirii,

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN,

stegarul demn al luptei celor mulți, visind, prin anii 
grei, o Românie a faptei muncitoare, așezată pe 
soclul prețuirii tuturor,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

cel ee-a chemat sub roșul steag poporul, să fie 
pe destinul lui stăpin, croind socialistul drum 
al muncii,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

nădejdea țărli-n vremuri de restriști, și visul ei 
înalt, cutezător, cum l-au visat eroii comuniști, 
trecînd dinspre prezent spre viitor,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

partid clădit din clasa muncitoare, din fii aleși ai 
patriei eterne, meniți să-i poarte chipul spre cununa 
de mari izbînzi in glorios prezent,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

lumina țării, intru dreptul ei de-a-șl spune lumii 
gloriosul drum către un timp al libertății faptei, 
al faptei pentru Mmare viitor*,

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN,

partid in care și-a aflat poporul izvorul viu de 
ample certitudini, șl dreptul de a fi stăpin pe glie, 
și bucuria de-a se ști urmaș al neinvinșilor eroi 
ce-n veacuri pâstrat-au, sacru, strămoșeasca glie — 
cu jertfa vieții lor de fost-a cazul - ca să o ducă 
spre urmași întreagă,

Desen de Gh. CAIARAȘU

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

conducător de țară In noul ev al țării, In evul de 
construcții fără seamăn, cind, ctitorind o țară a 
luminii, poporu-ntreg s-a inălțat pe sine, cu 
vrednicie să-și arate sieși, și lumii-ntregi cu cinste 
să-i arate, c-aici, la Marea Neagră și Carpați, de 
mii de ani, statornic, neclintit, euvint de pace 
poartă către lume, și crezul neștirbit că-n libertate 
și suveran poporul unei țări poate frățească mină 
să intindă spre omenire-n cele patru zări,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

partidul care a făurit o patrie cum, veacuri, frunți 
ginditoare au gindit s-o știe, o patrie in care-nge- 
mănați, de-aceleași vii, mărețe idealuri, toți fiii 
țării-și dau, muncind, măsura, zidindu-și chip frumos 
in chipul țârii, ca ea să se-mplinească pe măsura 
Mârețului Program, ivit din gind cutezâtor și comu
nist, ca fiii ei să intre-n viitor, cu fruntea sus, uniți 
sub roșul steag, trâind in libertate și frăție, in li
bertate și independență, visind eu lumea pacea 
lumii-ntregi și dreptul lumii de-a zidi in pace 
cetățile progresului uman, și-un viitor mai bun, mai 
demn, mai drept,

PARTIDUL COMUNIST ROMAN,

partidul țârii întregi, ce are-n frunte ales viteaz șl 
brav conducător, vizionar și ctitor ne-nfricat, cu 
Inima bâtind la fel cu țara, căci țării și poporului 
i-a dat, cu sacru legâmint, viața-ntreagâ,

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN,

partidul care, azi, glorioasa frunte și-o-ncunună-n 
șaizeci de ani ca tot atitea flori - ale izbinzii flori 
de-a ști câ este urmat in crezuri de întreg po
porul, ce-nflâcărat și liber făurește destinul comu
nist și-nalt al țării, intr-un contract solemn cu 
viitorul.

In timpul solemnității de la Consiliul de Stat

La posturile 
de radio 

și televiziune 
Azi, în jurul orei 

16, posturile de 
radio și televiziune 
vor transmite direct 
de la Sala Palatu
lui Republicii So
cialiste România 
adunarea festivă 
consacrată aniver
sării a 60 de ani de 
la făurirea Parti
dului Comunist Ro
mân.
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60 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN Ml)

MÎNDRIA DE A ROSTI:
Strîns uniți în jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, noi toți,
poporul muncitor român, dăm chip de lumină și demnitate patriei socialiste

Ilustrație de E. DICHISEANU

Insuflețitoarele temeiuri 
ale încrederii în partid_____

Acele zile 
fierbinți din care 

s-a născut 
România de azi •••

Chiar în luna lui Cuptor 
a anului 1944 și eu, tînăr 
muncitor metalurgist, ca și 
alți tineri din generația 
mea, am fost încorporat. 
Eram — o presimțeam, dar 
n-o știam încă precis atunci 
— ultimul contingent al 
războiului.

La declanșarea actului 
revoluționar din august, 
mă aflam în haina militară 
la numai 6 km de Ploiești, 
cu restul trupelor flotilei a 
Ii-a de aviație. Am parti
cipat la apărarea „capita
lei petrolului", cum i se 
zicea pe atunci orașului 
nostru, a rafinăriilor și 
unităților sale industriale, 
împotriva armatelor hitle- 
riste care, în retragere, în
cercau să dinamiteze și să 
distrugă tot ce se putea 
distruge. Cu arma în mină, 
la îndemnul înflăcărat și 
sub conducerea directă a 
comuniștilor, am apărat 
și uzina din care, nu cu 
multe luni înainte, pleca
sem recrut.

Această uzină se nu
mește astăzi „1 Mai" șl 
este cea mai mare între
prindere de utilaj petrolier 
din țară.

Putem spune acum, din 
toată Inima, că „viitorul" 
acelor ani răspunde : pre
zent ! S-au ridicat, mai 
ales in ultimii 16 ani, noi 
hale de producție, s-au 
montat sute și sute de ma- 
șini-unelte, agregate de 
înaltă tehnicitate. Am în
ceput de la repararea sub- 
ansamblelor unor instalații 
petroliere cu ma’-că străină 
și acum fabricăm insta
lații românești cu marca 
UPETROM, ca-e se bucură 
de mare prestigiu în toată 
lumea, la concurență cu 
firmele străine de mare 
autoritate. Ne situăm pe 
locul al III-lea în lume ca 

producători de utilaj pe
trolier și pe al II-lea ca 
țară exportatoare.

Privind de la înălțimea 
treptelor urcate ascensiu
nea țării noastre in acest 
răstimp istoricește atît de 
scurt, dar atit de bogat în 
înfăptuiri — din care ulti
mii 16 ani au fost cei mai 
rodnici pentru Înflorirea 
patriei — ne îndreptăm 
gîndul cu adîncă recunoș
tință spre partidul care a 
deschis cu arma-n mină, 
acum 37 de ani, drumul 
devenirii noastre socialiste, 
drumul făuririi unei socie
tăți a libertății și dreptății 
pentru toți cei ce muncesc, 
societate ce întruchipează 
o realitate fundamentală a 
vieții noastre materiale și 
spirituale, realitate pe care 
toți cei 22 de milioane de 
cetățeni ai patriei sînt 
ferm hotărîți s-o apere și 
să-i asigure continua, 
neabătuta înflorire.

Apostol BALCAN 
întreprinderea 
„1 Mai "-Ploiești

Stăpîni 
pe propria 

soartă
Am simțit și eu pe pro

pria piele, ca toți munci
torii, calfele, ucenicii ani
lor cînd burghezia stăpînea 
țara, ce Însemnau exploa
tarea, asuprirea, lipsa de 
drepturi. De aceea, cînd 
s-a înfăptuit actul istoric 
al naționalizării, la 11 iunie 
1948, am fost cuprins de 
simțămîntul copleșitor că, 
In sfirșit, clasa muncitoare 
a devenit stăpină pe pro
pria soartă.

în 1949, partidul mi-a în
credințat mie, unui simplu 
muncitor strungar, funcția 
de director al actualei în
treprinderi „Vulcan" din 
Capitală. Vă închipuiți 
emoția ce m-a cuprins : 
nu era vorba atît de mine 

ca persoană, cît de clasa 
căreia îi aparțin trup și 
suflet, clasă pe care nu
cleul ei vital, partidul co
muniștilor, a ridicat-o pen
tru întîia oară la unicul 
rang nobiliar într-o socie
tate fără ranguri și titluri
— acela de stăpină a pro
priului destin.

In 1957 am fost numit 
director al actualei între
prinderi mecanice Muscel 
din Cimpulung, unde mun
cesc de atunci neîntrerupt. 
Ce date să vă înfățișez 
spre a înțelege mai bine 
uriașul drum străbătut 7 
Producția de atunci o rea
lizăm acum în șase zile. 
Pe vremea aceea produ
ceam vermorele, lacăte. In 
același an am început fa
bricarea primelor autotu
risme de teren I.M.S. : mo
mentul are o semnificație 
aparte pentru că atunci 
s-au pus bazele industriei 
de autoturisme românești. 
Acum realizăm, în condi
țiile unei tehnici de vîrf, 
11 tipuri de ARO, mult 
perfecționate. Am egalat, 
din acest punct de vedere, 
produsele unor uzine străi
ne larg cunoscute in lume.

întreaga producție de 
mașini ARO poartă pecetea 
gîndirii novatoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
De fiecare dată, in vizitele 
de lucru făcute în uzină
— inclusiv cea mai recen
tă, cea din 17 aprilie — 
secretarul general al parti
dului ne-a dat indicații 
prețioase și ne-a îmbărbă
tat că stă în putința noas
tră, a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor uzi
nei ca producția de auto
turisme să atingă cote din 
cele mai ridicate. L-am 
asigurat de fiecare dată 
că vom munci cu pasiune 
și hotărîre pentru a men
ține și spori bunul renume 
de care se bucură în țară 
și peste hotare autoturis
mele pe care Ie producem
— și ne-am străduit întot
deauna să ne respectăm 
angajamentele luate. Căci 

așa stă bine clasei mun
citoare, stăpină pe soarta 
sa și deplin conștientă că 
pe umerii ei de clasă con
ducătoare a societății se 
află răspunderea progre
sului neîntrerupt al patriei.

Victor NAGHI
Erou al Muncii Socialiste, 
directorul întreprinderii 
mecanice Muscel — 
Cimpulung

„Pămîntul 
e al celor , 
harnici"

Cu zece ani in urmă, 
cînd comuniștii din coope
rativa noastră de produc
ție au hotărât să mă pri
mească în rindurile lor, 
unul dintre ei m-a între
bat ce a însemnat partidul 
pentru mine, pentru viața 
mea de pînă atunci. Țin 
minte și acum cîte gînduri 
mi s-au învălmășit in 
minte și cu cită greutate 
am reușit să le dau glas. 
Ca într-o oglindă, prin 
fața ochilor minții mi-au 
trecut amintiri din anii co
pilăriei și de mai apoi, 
cînd toți ai mei și toți din 
sat vorbeau despre partid 
de fiecare dată cind se in- 
făptuia sau se punea la 
cale ceva nou, care să 
schimbe și să înflorească 
viața noastră. Vorbeau 
despre ajutorul ce-l primi
seră in perioada grea de 
început de la muncitorii 
din Piatra Neamț care ve
neau să le repare uneltele, 
dar mai ales despre rolul 
hotărîtor al partidului in 
înfăptuirea reformei agra
re și a cooperativizării, 
care au făcut ca, pentru 
întîia oară pe locurile 
noastre, să capete chip cu
vintele acelea din imnul 
muncitoresc : „Pămîntul e 
al celor harnici"...

în toate acestea vedeau 
și văd consătenii mei 
partidul muncitorilor pe 

care-1 socoteau, ca și acum, 
și al nostru, al țăranilor.

Aveam 17 ani cînd s-a 
Înființat, in ’62, coopera
tiva noastră de producție. 
De atunci muncesc pe pă
mîntul ei și dacă munca 
mea și a celorlalți coope
ratori a crescut an de an

Marile împliniri ale făuritorilor 
de istorie

A fi în primele 
rînduri

Am intrat în marea fa
milie a muncitorilor Ia Că- 
lan. Atunci am avut pu
terea să înțeleg că oamenii 
cu suflete mari, cu o desă- 
vîrșită ținută morală, sînt 
comuniști. Memoria mea 
păstrează chipurile lor lu
minate de muncă și dem
nitate. Asemenea chipuri 
am avut lingă inimă în 
toți anii de studenție și, 
mai departe, la primii mei 
pași ca inginer, la Hune
doara, secția I furnale.

De ce evoc toate aces
tea 7 Pentru că, de fapt, 
ele fac parte dintr-o bio
grafie mai largă, muncito
rească, a milioane și mili
oane de oameni pe care 
timpul nostru i-a ridicat la 
condiția de făuritori de is
torie. Oamenii aceștia, co
muniști și necomuniști, 
muncitori cu brațele ori cu 
mintea, nu pregetă să ros
tească prezent, cu fapta, a- 
colo unde crezul nostru co
munist li cheamă. Pentru 
că de la comuniști, din în
treaga istorie de luptă a 
partidului ei au învățat un 
lucru pentru toată viața : 
să fii acolo unde e mai 
multă nevoie de tine.

Iată de ce, atunci cînd mi 
s-a cerut să vin la Călă
rași, n-am stat pe gînduri. 
Aici am trăit cîteva eveni
mente pe care eu le înscriu 
la capitolul satisfacții, In 
fruntea lor situîndu-se pri
ma șarjă — pe care a a- 
nunțat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna 
Congresului al XII-lea.

Și tot de aici, de la Că-

Democrația care perfecționează, 
democrația care se perfecționează

„Noi, muncitorii, 
notărîm, 

conducem, 
înfăptuim"

Cînd citesc sau aud vor- 
bindu-se despre democrația 
muncitorească, gîndul mi se 
îndreaptă, cum e și firesc, 
spre ceea ce e mai apropiat 
inimii mele, spre colectivul 
in care îmi desfășor activi
tatea — întreprinderea „Au
tomatica". Și, la fel de fi
resc, spre cele mai grăi
toare întruchipări ale de
mocrației muncitorești din 
uzina de azi : adunarea ge
nerală și consiliul oameni
lor muncii. De obicei, mi se 
perindă prin fața privirilor 
chipurile celor ce au luat 
parte la ultimele dezbateri 
ale acestor foruri de deci
zie — oameni cu tîmplele 
ninse și cu experiența mun
cii și a vieții împreună cu 
tineri plini de avînt și di
namism, muncitori laolaltă 
cu ingineri, femei și bărbați.

Iată, bunăoară, în cadrul 
ultimelor ședințe ale con
siliului oamenilor muncii 
ne-am preocupat de modul 
cum se Înfăptuiesc preve
derile din hotărîrea-pro- 
gram a adunării generale in 
legătură cu înnoirea și mo
dernizarea produselor noas
tre spre a deveni și mai 
competitive pe piața exter
nă. S-a stabilit ca, pornind 
de la experiența pozitivă a 
cincinalului anterior, cînd 
producția uzinei s-a reîn
noit în proporție de peste 
trei sferturi, in cincinalul 
actual să depunem eforturi 
pentru a o reînnoi integral, 
In așa fel Incit în 1985 în
treaga gamă a produselor 
fabricate la „Automatica" 
să fie noi sau moder
nizate.

E numai unul din nume
roasele exemple pe care le 
pot da in legătură cu rodni
cia funcționării democrației 
economice în cadrul colec
tivului nostru. Și, in fond, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la .Automatica" 
nu e decit unul din multele 
de pe întreg cuprinsul țării 
unde se simte din plin 
efectul binefăcător al mă
surilor Întreprinse in ulti
mii 16 ani de partidul nos
tru — din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — 
pentru instltuționalizarea 
unor forme și modalități 
eficiente de antrenare largă 
a maselor de oameni ai 

bogăția cooperativei și a 
schimbat fața comunei, 
asta tot partidului o dato
răm. Am înțeles în toți 
acești ani multe lucruri, 
dar cel dinții este acela 
că partidul înseamnă tot 
ce-i mai bun în noi și că 
tot ce hotărăște și înfăptu- 

lărași, închinăm zilei de 
naștere a Partidului Comu
nist Român finalizarea lu
crărilor de investiții de la 
oțelăria electrică cu turna
re continuă. Se înțelege că 
în anii ce vin, prin munca 
noastră, vom pregăti multe 
asemenea premiere. Ne stă 
In putință acest lucru. 
Partidul Comunist Român 
ne-a dat șansa de a gîndi 
și munci în libertate, ne-a 
învățat să țintim mereu 
mai sus, pentru binele po
porului și al țării întregi.

Alexei ȚENTIU 
secretarul comitetului 
de partid al’Combinatului 
siderurgic Câlârași

A lucra 
într-o epocă 

de mari ctitoriri
Generația mea a înce

put lucrul la planșetă in
tr-o epocă de mari ctitoriri 
pe pămîntul României. Iar 
arhitectul șef al acestui 
grandios proiect, dacă mă 
pot exprima așa, este Par
tidul Comunist Român, ale 
cărui planuri vizionare, în
drăznețe, spre binele po
porului, sîntem și noi che
mați să le aducem la scara 
realității. Ce-și poate dori 
mai mult un om care a în
vățat și s-a pregătit pen
tru a construi 7

Am venit la Baia Mare 
împreună cu soțul meu, 
Comeliu Căpîlnean, care 
este tot arhitect, în urmă 
cu 8 ani. Am venit direct 
de pe băncile Institu
tului de arhitectură din 
București și lucrăm în 

muncii la conducerea vieții 
economice și politico-socia- 
le, autoconducerea mdhcito- 
rească fiind forma cea mai 
înaltă a democrației noas
tre- socialiste.

Firește — așa cum a sub
liniat cu atita pregnantă 
secretarul general al parti
dului la congresul sindica
telor — democrația econo
mică, democrația socialistă, 
tn genere, vor cunoaște, în 
anii ce vin, un proces tot 
mai accentuat de perfecțio
nare, care va consta. în 
primul rînd și înainte de 
toate, în folosirea eficientă 
a tuturor verigilor existen
te, in așa fel încît fiecare 
om al muncii, fiecare cetă
țean să se simtă partici
pant nemijlocit la elabora
rea tuturor deciziilor pri
vind viața societății, direct 
răspunzător pentru bunul 
mers al treburilor, spre bi
nele întregului popor.

Nicolae OLARU 
secretarul comitetului 
de partid, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii 
din întreprinderea 
„Automatica"

Partidul umanismului revoluționar
Din munca 

noastră 
izvorăște 

fericirea noastră
Dau cur» dorinței ortaci

lor mei de a pune mina pe 
creion și a face cunoscute, 
prin gazetă, citeva din gîn- 
durile noastre, in pragul 
sărbătorii atit de scumpe și 
apropiate nouă, comuniști
lor, tuturor oamenilor din 
patria noastră : aniversa
rea a 60 de ani de la naș
terea partidului. O fac din 
toată inima, mai ales că 
m-au indemnat și ortacii : 
„Scrie tu, că ești in frun
tea brigăzii și ne cunoști 
cel mai bine. Să știe toată 
țara ce simțim noi, minerii 
Văii Jiului ; fă cunoscută 
dorința noastră fierbinte 
de a fi mereu în primele 
rînduri pe frontul muncii, 

iește pornește de la noi, 
poporul, și este spre binele 
poporului. El ne-a făcut 
adevărații stăpîni ai pă- 
mintului și muncii noas
tre, el ne conduce și acum 
pe calea noii revoluții 
agrare spre care ne în
deamnă cu atîta însufle- 

acelașl colectiv de proiec- 
tanți. Nouă ni s-au încre
dințat, de pildă, detaliile 
de sistematizare și proiec
tele de execuție pentru 
strada Victor Babeș și car
tierul „23 August" — cu 
vreo 2 006 de apartamente, 
în prezent avem pe masa 
de lucru proiectele pentru 
strada Baia Sprie, care 
vizează reintegrarea în 
atmosfera arhitecturală mo
dernă a vechiului centru 
al așezării minerilor de sub 
Dealul Florilor.

Cînd băiatul nostru Bog
dan, acum în vîrstă de nu
mai 10 ani, va fi mare, îi 
vom putea arăta cu mîn- 
drie cum s-a întrupat din 
beton, fier și sticlă gîndul 
nostru de la planșetă — ca 
și gîndul de la planșetă al 
atitor colegi ai noștri de 
profesie, arhitecți din toate 
colțurile țării — în cea mai 
Înfloritoare epocă de con
strucție a României — E- 
poca Ceaușescu.
Arh. Ana CAPÎLNEAN 
Centrul județean
de proiectări din Baia Mare

A construi 
pentru AZI 

și pentru MÎINE
Cei care vor să știe cum 

arată acum Dunărea lâ 
Ostrovul Mare mai au încă 
vfeW să vină și să vadă. 
Zic: cum arată acuni pen
tru că aici totul se schimbă 
repede și definitiv. Pe șan
tierul Hidrocentralei Porți
le de Fier II, unde muncim 
noi, ritmurile de execuție 
cresc necontenit. Lucru fi-

Aceleași 
drepturi, 
aceleași 

îndatoriri, 
aceeași 

dragoste 
de patrie

Mă trag dintr-o familie 
de oameni simpli care, in 
alte vremuri, n-ar fi avut 
posibilități să mă țină la 
școli înalte., Iată însă că 
eu, ca și alți fii ai patriei, 
fără deosebire de naționa
litate, m-am bucurat de 
marele drept cucerit sub 
conducerea comuniștilor — 
dreptul la învățătură — am 
ajuns inginer chimist, iar, 
din anul 1970, șeful colec
tivului de cercetare din a- 
ceastă mare unitate indus
trială unde lucrez și azi.

Aici muncesc în deplină 
frăție peste 6 000 de oa
meni — români, maghiari, 
germani. Fiecare se simte 
părtaș la înalta răspun
dere pentru bunul mers al 

pentru a da patriei cărbu
ne mai mult și mai bun".

Cu ce ar trebui să în
cep 7 Poate cu faptul că 
azi viața și munca de mi
ner nu mal sînt împovăra
te de asuprire, sărăcie și 
înapoiere. Partidul, perso
nal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerul nostru 
de onoare, ne poartă toată 
grija. Știe fiecare azi, la 
noi. că munca este izvorul 
nesecat al bunăstării. Iar 
munca noastră, minereas
că, tot în acest izvor se 
varsă. Cu atît mai mult cu 
cît astăzi munca minerilor 
este incomparabil mal u- 
șoară ca tn trecut. Brigada 
noastră, de pildă, dispune 
de un complex mecanizat 
de mare productivitate — o 
adevărată uzină subterană 
— care ne ajută să extra
gem cărbune in cantități 
tot mai mari și deci să 
cîștigăm mai bine. Bucuria 
noastră că trăim o viață fe
ricită are rădăcinile tocmai 

țire secretarul general al 
partidului și care e menită 
să facă din agricultură un 
mare izvor al bunăstării 
poporului.

Elena PAȘCU
șef de brigadă la C.A.P. 
Gîrcina, județul Neamț

resc: cu toții vrem să dăm 
cît mai repede lumină.

Nouă, care sîntem aici de 
la „primul țăruș", ni s-au 
alăturat de curînd peste 
500 de tineri veniți din a- 
proape toate județele țării. 
Cînd scrutez drumul lor de 
muncă și de viață, cînd îi 
văd cum se formează ca 
muncitori și oameni adevă- 
rați aici, pe șantier, la școa
la eroismului, parcă aș avea 
în lungul privirii propriul 
meu drum, destinul meu de 
constructor. Așa am început 
și eu : cu fapta revoluțio
nară, înflăcărată de idea
lul comunist al partidului. 
La 18 ani mă aflam, ca 
brigadier, la Bicaz. Acolo 
m-am calificat dulgher. Au 
urmat alte și alte șantiere 
— peste tot unde s-au înăl
țat mari hidrocentrale: Ia 
Argeș, Porțile de Fier I, iar 
acum aici, la Porțile de 
Fier II. Precum se vede, 
cartea mea de muncă este 
un adevărat itinerar al șan
tierelor țării.

Și pot spune cu mindrie, 
asemenea tuturor tovarăși
lor mei, că, datorită parti
dului, care are vocația ma
rilor construcții, m-am rea
lizat ca om demn al zilelor 
noastre. Mîndria de a rosti 
partidul nostru înseamnă 
pentru noi. cei care ne 
spunem „veteranii șantie
relor"; ca și pentru cei 
tineri, hotărire și faptă. 
Pentru că partidul nostru 
este partidul marilor con
strucții din România con
temporană.

Nicolae CIORTAN
șef de brigadă
pe șantierul Hidrocentralei 
Porțile de Fier II

treburilor întreprinderii, de
oarece fiecare este însu
flețit de aceeași fierbinte 
dragoste de țară.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, iubitul condu
cător al partidului, al în
tregului nostru popor, a 
spus de nenumărate ori că 
limba muncii este limba în
țeleasă de toți cetățenii pa
triei : viața noastră nouă 
are la temeliile ei acest 
adevăr fundamental. Să 
luăm, bunăoară, colectivul 
nostru de cercetare. Din el 
fac parte oameni de diferi
te naționalități. In ultimii 
ani, la activul lui s-au în
scris 5 invenții brevetate și 
peste 30 de inovații, care ău 
dus la realizarea unor eco
nomii materiale de peste 
20 milioane lei și la dimi
nuarea cheltuielilor de pro
ducție cu aproape 50 mili
oane lei.

în viața colectivului nos
tru, a uzinei noastre se o- 
glindește, în fond, o reali
tate socială infinit mai vas
tă — realitatea unei socie- 

tn roadele muncii noastre. 
Fiindcă nimic nu pică din
cer, de-a gata, cum spunea 
tovarășul Ceaușescu.

Pe măsură ce s-a dezvol
tat mina noastră și a cres
cut producția de cărbune, 
s-a înălțat tot mai mult și' 
orașul nostru, Lupeni, care 
are acum zeci de mii de 
apartamente noi, cartiere 
cu un ridicat grad de ur
banizare. Cum locuiau al
tădată minerii de aici, din 
fosta „Vale a plîngerii", să 
nu mai amintim I.

Muncim mai bine, trăim 
mai bine — lată un adevăr 
pe care 11 cunoaștem din 
propria experiență. $i pen
tru că nouă, minerilor, ne 
plac mai mult faptele, vă 
scriu că brigada noastră a 
dat peste plan, pînă la sfîr- 
șitul lunii aprilie, mai mult 
de 13 000 tone cărbune coc- 
slficabil. Este răspunsul 
nostru mineresc la minu
natele condiții ce Ie avem
azi, este buchetul nostru de 

tăți în care, prin transpu
nerea statornică în fapte a 
politicii Partidului Comu
nist Român, a ideilor de lu
minoasă perspectivă revo
luționară ale secretarului 
său general, problema na
țională a fost rezolvată de
finitiv și temeinic. Este me
ritul istoric al partidului 
nostru, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
de a fi pus în centrul aces
tei rezolvări impetuoasa 
dezvoltare economică a tu
turor județelor țării, de a fi 
făcut din înflorirea unor 
zone ale țării altădată lăsa
te într-un stadiu de fla
grantă stagnare economică 
— printre care și unele 
unde locuiesc numeroși 
oameni ai muncii aparți- 
nind naționalităților con
locuitoare — pivotul creării 
unei reale egalități în 
drepturi, unui autentic 
„start egal" pentru toți 
fiii patriei, fără deose
bire de naționalitate.
Ing. CSARVASY Ioszef 
întreprinderea 
„Electromureș” Tg. Mureș

Politica țării 
o fac toți 

oamenii țării
Pînă a fi membră a Or

ganizației Democrației și 
Unității Socialiste nu am 
făcut niciodată politică. Do
ream firește și eu, care nu 
sint membră de partid, să 
iau parte la viața politică a 
localității in care muncesc 
și trăiesc, ba chiar uneori și 
participam la unele acțiuni 
obștești, însă mai mult in- 
tîmplător. Iată însă că to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care știe atit de bine să dea 
glas gîndurilor și simțămin- 
telor întregului popor, să 
îndrume toate energiile pe 
făgașuri rodnice, a pro
pus înființarea organizației 
noastre ca inmănunchere a 
forțelor celor ce nu sint 
membri de partid pentru 
realizarea politicii partidu
lui de înflorire a patriei.

Firește, la început ne-a 
lipsit experiența. Nu eram 
deprinși cu activitatea poli
tică. Am avut însă și avem 
drept călăuză pilda și fapta 
comuniștilor care ne îndru
mă, a membrilor organiza
ției comunale de partid. Si
gur? ceea ce facem noi nu 
sînt lucruri ieșite din co
mun, cum se zice. Contri
buția noastră e modestă, 
s-ar părea. Dar important 
este că oamenii comunei 
nemembri de partid iși 
spun cuvintul prin păre
rile și faptele lor nu numai 
în activitatea economică, ci 
și in cea politică, obștească.

Pornind de la experiența 
comunei noastre, trebuie să 
spunem răspicat că, pentru 
întîia oară în istoria patriei 
noastre, obștea, cetățenii 
simt că vrerea lor și-a gă
sit întruchiparea în politica 
unui partid strîns legat de 
popor, trup din trupul și 
suflet din sufletul națiunii : 
P.C.R. este singurul partid 
pe care noi, oamenii sim
pli, comuniști și necomu
niști, 11 simțim al nostru de
oarece gîndul și fapta sa, 
exprimate cu atîta lu
minoasă vrednicie de iubi
tul nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, sînt izvorîte din 
nevoile și trebuințele țării, 
din cerințele progresului și 
propășirii ei nestăvilite.
Tudorița VASILE 
președinta comitetului 
Organizației Democrației 
și Unității Socialiste 
din comuna
Mihail Kogălniceanu, 
județul Tulcea

flori pe care-1 închinăm a- 
niversării partidului drag.

Constantin POPA 
miner, șef de brigadă, 
sectorul IV, 
întreprinderea minieră 
Lupeni

în climatul 
de dreptate 

socială, de frăție 
și armonie

Nu de puține ori mă o- 
presc în fața liceului nos
tru și-1 privesc cu luare 
aminte.

— La ce vă uitați așa 7 
— mă Întreabă cite un co
leg ori vreun fost elev.

— Caut măcar o urmă a 
trecutului, dar n-o âflu. La 
urma urmei, ar fi și greu 
s-o mai descopăr. Să nu 
se uite un lucru : în urmă 
cu peste treizeci de ani, li-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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ceul nostru — „Nikolaus 
L&nau", din Timișoara, cu 
limba de predare germană 
— avea numai... 4 clase. 
Astăzi 1 Numai săli de pre
dare sînt 22. La acestea se 
adaugă laboratoare de fizi
că, chimie, biologie, foto, 
cabinete pentru limbile ro
mână, germană și alte 
limbi, cabinete destinate 
matematicii, geografiei, de
senului tehnic, ateliere- 
școală de lăcătușerie, tîm- 
plărie, croitorie, menaj, 
două săli de sport.

„Caut măcar o urmă a 
trecutului, dar n-o aflu".

Și mă bucur mult, pen
tru că nu are de ce să-mi 
pară rău. nu am absolut 
nici un motiv de regrete. 
De acest trecut ne despart 
atîtea ! In urmă cu peste 
trei decenii, numărul total 
al elevilor abia dacă ar fi 
fost în stare să-l egaleze 
pe cel al unei promoții de 
absolvenți dintr-un sin
gur an de azi. Un pedagog 
are însă datoria să pri
vească și dincolo de cifre, 
să le prindă semnificația 
lor, să extragă o idee din 
realitatea imediată. Care 
ar fi ideea pe care o ex-

Epoca înfăptuirii 
marilor noastre 

aspirații
încă nu împlinisem 15 

ani cind, în ianuarie 1940, 
fiind elev al unui liceu in
dustrial bucureștean, am 
trăit un moment de neuitat: 
prima sarcină de U.T.C., 
care era, totodată, și o 
sarcină de partid și caret 
consta în transmiterea — 
firește, în cea mai strictă 
taină, în condițiile de clan
destinitate specifice activi
tății desfășurate atunci de 
comuniști, sub teroarea a- 
paratului de represiune 
burghez — a unui pachet 
de manifeste la o casă con
spirativă a partidului. Sar
cina mi-a fost încredințată 
de tovarășa Elena Petrescu- 
Ceaușescu, care se bucura 
încă din vremea aceea — 
muncind împreună cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Uniu
nii Tineretului Comunist ce 
activa in ilegalitate — de 
un deosebit prestigiu, de o 
mare autoritate în rîndurile 
tinerilor muncitori, elevi, 
Studenți, militari, fie că erau 
uteciști sau simpatizanți ai 
U.T.C.

Au urmat numeroașe ac
țiuni la care am luat parte: 
dintre ele îmi amintesc cu 
deosebire de scoaterea la 
șapirograf a foii clandestine 
„Tînărul patriot". Totul a 
culminat cu participarea la 
acțiunea formațiilor de 
luptă patriotică, care, îm
preună cu unități ale arma
tei, au luat cu asalt în 
noaptea de 23 spre 24 
August stația de radio de 
pe șoseaua Alexandria.

în toată această perioadă 
Îndrumător și legătură su
perioară pe linie de U.T.C. 
mi-a fost tovarășa Elena 
Petrescu - Ceaușescu ; am 
avut, totodată, posibilitatea 
să-1 întîlnesc în dese rîn- 
duri pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împrejurările 
mi-au oferit ocazia să-mi 
dau seama mereu de în
flăcărată lor dăruire revo
luționară, de profunda lor 
încredere în oameni, de 
fierbintea lor năzuință de 
a face din toți uteciștii mi- 
litanți neînfricați pentru 
zdrobirea dictaturii mili- 
taro-fasciste, pentru elibe
rarea țării de sub jugul 
stăpinirii hitleriste, spre a 
face din România o țară 
liberă, independentă, înflo
ritoare.

O imensă bucurie tră
iesc astăzi cind contem
plu această măreață operă 
înfăptuită — realizarea ce
lor mai înălțătoare vi
suri și aspirații pe care 
ni le insuflau cu ardoare 
patriotică și revoluționară 
acești tineri eroi și lumină
tori ai tinereții noastre. Iar 
fapta cea mai de preț a ul
timilor 16 ani din istoria 
patriei — epocă atît de bo
gată în fapte de preț și pe 
care, cu adincă îndreptă
țire, poporul o numește 
„epoca Ceaușescu" — este 
deplina osmoză dintre 
partid și popor, unitatea lor 
de ginduri și simțăminte. 
Iată ceea ce mă face să 
afirm, cu conștiința rostirii 
unui adevăr fundamental, 
că — așa cum sublinia re
cent secretarul general al 
partidului — în România 
zilelor noastre în avangar
da bătăliei pentru socialism 
nu sîntem numai cei 3 
milioane de membri ai 
partidului, ci toți cei 22 de 
milioane de cetățeni ai 
țării.

Gheorqhe ALBU 
inginer în Centrala 
industrială de mașini 
și utilaje pentru industria 
ușoară, membru de partid 
din 1940

Strălucitul 
exemplu

în urmă cu o lună am 
trăit cel mai important 

trag eu. profesoară de lim
bă germană, de naționali
tate germană, din realita
tea României de azi ? Idei

le acestea sînt mai multe. 
Una măcar merită să fie 
rostită răspicat : parti
dul. care își rotunjește 
vîrsta sa de aur cu a șai- 
zecea primăvară, a luptat, 
a biruit și, în numele idea
lului comunist, a instaurat 
dreptatea pentru toți fiii 
patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Sîntem egali 
cu toții — avem aceleași 
drepturi și aceleași înda
toriri. Avem posibilități e- 
gale de învățătură, de 
muncă, de înflorire a per
sonalității umane.

Sînt cuceriri fundamen
tale pentru un popor. în a- 
cest climat de dreptate so
cială, de armonie și frăție, 
de efort comun pentru bi
nele general, creștem șl e- 
ducăm tinăra generație, cu 
convingerea că astfel ne 
îndeplinim misiunea nobilă 
de educatori pe care ne-a 
încredințat-o partidul.
Lene WEINSCHROTT 
învățătoa re,
Liceul „Nikolaus Lenau” 
din Timișoara 

Un om, o inimă, o fără
eveniment al vieții mele : 
intrarea in rîndurile Parti
dului Comunist Român.

Firește, pentru acest mo
ment m-am pregătit cu 
răspundere și emoție, știind 
că inaltul titlu de comunist 
poate fi acordat doar oa
menilor cu o conștiință 
politică înaintată, dovedită 
prin fapte de muncă și 
comportare exemplară in 
toate împrejurările vieții. 
Dorința de a avea aseme
nea însușiri mi-a fost pu
ternic stimulată de exem
plul personal al comuniști
lor din secția în care lucrez.

Pot da multe nume. M-aș 
referi mai întîl la secreta
rul organizației noastre de 
partid, maistrul Vasile Chiș, 
la care grija pentru îndru
marea atentă și perfec
ționarea tinerilor în mese
rie, pentru pregătirea lor 
în viață e la fel de mare 
și importantă ca și reali
zarea sarcinilor de plan. De 
la el, ca și de la alți co
muniști mai vîrstnici, cum 
sînt bobinatorii Mihai Ar
delean, Vasile Niculaș, 
Mircea Pop, inginerul Ion 
Ionescu, am învățat să pre
țuiesc o seamă de virtuți, 
cultivate cu stăruință de 
partidul nostru comunist. Ele 
alcătuiesc portretul politico
moral al unui nou tip de 
om politic — om al mun
cii, în primul rînd, răspun
zător pentru tot ce se în- 
timplă în jurul său, capa
bil de dăruire și abnegație 
pentru înalta cauză pe care 
o slujește.

Suprema mea mîndrie — 
o spun cu toată convin
gerea ființei mele — o 
constituie faptul că aceste 
calități înaintate se regă
sesc întruchipate în cel mai 
înalt grad în personalita
tea, în activitatea neobosită 
a celui mai strălucit fiu al 
partidului și poporului nos
tru — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De aceea îmi 
este drag să afirm că prin 
ceea ce fac, la locul de 
muncă, în viață, în socie
tate, mă raportez mereu la 
acest strălucit model.

Ana CĂLIN 
electrician bobinator 
la întreprinderea „Unio” 
Satu Mare

Tinerețea 
idealului 
comunist

Scriu aceste rinduri la 
punctul de lucru kilometrul 
45—48, pe albia Canalului 
Dunăre-Marea Neagră. Sînt 
unul dintre cei 3 000 de bri
gadieri ce lucrează aici, la 
nașterea „magistralei al
bastre" care va uni Dună
rea cu Marea. Mă număr 
printre cei 3 000 de briga
dieri care își fac datoria, 
construind tronsonul încre
dințat tineretului de secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. '

Raportul nostru brigadie- 
resc, acum, de sărbătoarea 
partidului și a întregului 
popor, ar putea suna așa : 
tinerii brigadieri fac totul 
să-și îndeplinească exem
plar misiunea încredințată 
de partid. Albia canalului 
prinde contur văzînd cu 
ochii. Mari energii sînt 
puse în valoare, își află aici 
un rost util. în urma noas
tră rămîne un lucru durat 
pentru totdeauna. Tine
rețea noastră are ma
rea fericire să se afirme 
în munca consacrată îm
plinirii idealului comu
nist mereu tînăr al partidu
lui. Este realitatea care să
dește în inimile noastre cea 
mai trainică mîndrie. Și, in

O viață demnă 
într-o societate 

a demnității
Nu de mult am trăit o 

mare bucurie : ml-am vă
zut din nou toți cei zece 
copii lingă mine. S-au 
adunat pentru a mă săr
bători la împlinirea vîr- 
stei de 75 de ani. Care 
mamă nu trăiește, în ase
menea împrejurări, mo
mente de adîncă mulțumi
re sufletească 1

Da, am mulți copii, dar 
toți au putut să urmeze li
ceul. iar patru dintre ei și 
facultatea. Toți și-au făcut 
un rost, prin muncă cinsti
tă, au o viață plină, cum 
ne dorim fiecare. Și asta 
numai datorită partidului 
și statului nostru, de la 
care am primit un mare 
sprijin. Fără acest ajutor 
dat familiilor cu mulți co
pii — soțul, uneori, zicea 
că, de fapt, primește cîte 
două retribuții pe lună — 
fără învățămint gratuit, 
n-am fi reușit să facem 
ceea ce ne doream pentru 
ei. Vă spun eu, care am 
fost fiică de țărani și știu 
cum ne batjocoreau boierii

Spiritul creator 
a spulberat 

dogmele
Dau mărturie, cu tăria 

fără echivalent a faptelor, 
prin neasemuită trudă și 
jertfe, la lumina unor spi
rite înaintate, șase decenii 
de istorie a P.C.R. Din 
această perioadă, cu puțin 
peste o pătrime aparține 
epocii Ceaușescu, recu
noscută drept cea mai în
floritoare și dinamică, de
oarece a conferit patriei 
noastre o nouă înfățișare 
și un mare prestigiu pe 
plan internațional.

Gîndirea cutezătoare, 
realismul, stilul de muncă 
neconformist, marea re
ceptivitate la nou și mobi
litatea de spirit, originali
tatea și consecvența con
stituie trăsăturile defini
torii ale strategiei revolu
ționare a partidului in 
această perioadă, determi- 
nînd dezvoltarea econo- 
mico-socială și cristalizarea 
particularităților drumului 
nostru spre comunism. 
Este de netăgăduit marele 
merit pe care și l-a cîști- 
gat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața partidu
lui și poporului, in acest 
scurt răstimp istoric. Lucid 
și inspirat, cu viziune 
obiectivă, discernămînt și 
finețe politică, el a înțeles 
procesele complexe din lu
mea contemporană și a 
știut să prevadă eveni
mentele.

Marea deschidere pe 
care secretarul general a 
operaț-o în politica parti
dului nostru privește re
nunțarea la teze dogmati
ce, infirmate de viață, in
troducerea rigorii științi
fice în analiza fenomene
lor sociale, îmbogățirea fi
lozofiei marxiste cu noi 
concepte, formularea nee
chivocă a țelurilor și căilor 
de urmat pentru fiecare 
acțiune și domeniu de ac
tivitate.

Acordul deplin dintre 
gîndire și faptă, dintre 
teorie și practica revolu
ționară constituie elemen
tele de substanță ale ulti
milor 16 ani din viața 
P.C.R.

Unitate, certitudine, optimism
egală măsură, conștiința 
unei înalte răspunderi. Am 
trăit intens, ca să spun așa, 
această mîndrie și această 
răspundere, de fiecare dată 
cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit la noi, pe 
șantierele Canalului Dună
re-Marea Neagră. Atunci, și 
nu numai atunci, îmi spu
neam în sinea mea : „Iată, 
conducătorul partidului și 
statului vine in mijlocul 
nostru să vadă la fața lo
cului cum se îndeplinește 
programul îndrăzneț al 
partidului elaborat la Con
gresul al XII-lea. Vine să 
se sfătuiască cu noi, să ne 
îmbărbăteze in munca noas
tră, să ne facă conștienți de 
măreția operei la care sîn
tem părtași. Răspunsul nos
tru la acest vibrant îndemn 
nu poate fi exprimat decît 
prin fapte".

...Vă scriu de la km 
45—48, de pe albia Canalu
lui Dunăre-Marea Neagră. 
Dar asemenea rinduri ar 
putea scrie orice tînăr din 
patria noastră care are 
bucuria și fericirea să zi
dească, alături de comu
niști, de întregul popor, 
monumentele României 
contemporane, idealul co
munist al partidului.
Ion GHEORGHE 11 
maistru mecanic 
pe Șantierul național 
al tineretului de la Canalul 
Dunăre — Marea Neagră 

înainte. Ce era să faci In 
timpurile acelea cu o casă 
plină de copii ? N-am fi 
avut nici să le dăm de 
mîncare, n-am fi putut nici 
să-i îmbrăcăm.

De fapt, în destinul fa
miliei mele eu văd desti
nul întregii țări. Toți cei ce 
muncesc și trăiesc azi în 
România se bucură de o 
viață demnă, din ce in ce 
mai ■ îndestulată. Trăim 
acum un timp in care tot 
ce se face, pentru binele 
țării și al poporului se face. 
Cînd merg în satul natal și 
văd casele țăranilor ridi
cate să bucure inima, îmi 
spun că de-abia acum tră
im cu adevărat. Iată de ce 
gîndurile mele cele mai 
frumoase și pline de lumi
nă se îndreaptă către par
tidul comuniștilor, către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul nostru iubit. 
Să mulțumim cu toții 
partidului și tovarășului 
Ceaușescu, muncind mai cu 
folos pentru a fi vrednici 
de tot ce înălțăm pentru 
noi.

Luiza SENIC 
mamă eroină, 
pensionară, Suceava

Cu siguranța că în ar
hitectura și construcția 
României moderne, în filo
zofia sa este încorporat, 
ca în ființele vii. sufletul 
conducătorului partidului 
și statului, că drumul că
tre viitor și progres este 
luminat de gîndirea lui. 
omagiind șase decenii de 
la crearea P.C.R. cinstim, 
deopotrivă, pe cel care a 
făcut din cauza socialis
mului și comunismului 
crez de viață și de luptă 
revoluționară.

Acad. Cristofor 
SIMIONESCU

în mijlocul 
poporului, 

cu poporul, 
pentru popor

Locuitorii comunei noas
tre au avut cinstea de a 
primi în această pri
măvară vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Am 
ascultat cu toată atenția 
sfaturile și îndemnurile 
date de secretarul general 
al partidului la fața locului 
și am putut încă o dată 
să-mi dau seama cit de 
profund, de temeinic cu
noaște conducătorul parti
dului și statului nostru 
realitățile și problemele 
fiecărui domeniu de activi
tate, cit de mult îi stă la 
inimă grija pentru înflo
rirea și prosperitatea fie
cărei unități, fiecărei așe
zări. „Aveți animale bune 
și pămînt bun. Puteți a- 
junge printre unitățile 
fruntașe pe județ, chiar pe 
țară", această indicație 
constituie acum pentru noi 
un îndreptar prețios, o 
cale sigură de a spori pro
ducțiile, veniturile coope
ratorilor.

După vizită am discutat 
îndelung cu consătenii mei 
despre puternica impresie 
pe care ne-a făcut-o tutu
ror întilnirea cu conducă
torul iubit al partidului și 
poporului nostru : modul 
simplu, firesc, direct în

Viitorul se află 
în mîini sigure
Mă preocupă de mulți ani 

condiția cercetătorului in 
domeniul tehnicii. Cîte din 
ideile sale străpung granița 
prezentului ? Ce șanse are 
să-și vadă proiectele imagi
nate îndeplinindu-se în rea
litatea al cărei contemporan 
este ? La prima întrebare 
viitorul este cel mai în mă
sură să ratifice ori nu cu
tezanța unui gînd. La a 
doua întrebare se poate răs
punde relativ mai ușor. 
Profesorul D. Leonida, de 
pildă, care între cele două 
războaie a „visat" centrala 
hidroelectrică de la Bicaz, 
a trebuit să aștepte treizeci 
de ani pentru ca visul său 
să „pompeze" kilowați în 
sistemul energetic național. 
Vizionarii din ultimele de
cenii in „construcția centra
lelor și hidrocentralelor 
electrice nu au nici măcar 
răgazul să li se usuce bine 
tușul pe proiecte pentru că 
armata de constructori le și 
pune în operă.

Datorăm ofensiva tenace 
pentru energie spiritului 
științific, prevăzător al 
partidului. Așa cum probea
ză întreaga sa istorie, parti
dul comuniștilor români 
și-a afirmat și în domeniul 
energiei capacitatea sa de 
a privi înainte, de a anti
cipa cerințele, de a căuta 

care ne-a cerut părerea și, 
apoi, ne-a împărtășit în
drumări atît de înțelepte 
și limpezi, ne-a amintit 
atîtea și atîtea imagini pe 
care le-am văzut în ulti
mii 16 ani pe micile ecra
ne ale televizoarelor și 
care îl înfățișau pe tova
rășul Nicolae Ceaușeseu 
în uzine, pe șantiere, în 
unități agricole, in institu
te de cercetări, mereu în 
mijlocul oamenilor, con- 
sultindu-se cu oamenii, 
conducînd împreună cu ei, 
cu cei mulți și muncitori, 
viața economică și politică 
a țării. Uite, ne-am zis, 
prin strălucitul exemplu 
pe care ni-1 oferă zilnic, 
prin stilul nou, cu adevă
rat democratic, de a con
duce dezvoltarea societății 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne îndeamnă și 
ne stimulează nemijlocit 
pe noi, comuniștii, să nu 
ne tocim coatele prin bi
rouri, să ne desfășurăm 
activitatea necontenit prin
tre oameni, să-i ascultăm 
cu luare aminte, să cule
gem din punctele de ve
dere, propunerile și suges
tiile lor grăunțele prețioa
se ale experienței înainta
te. ale inițiativei cetățe
nești. Și să-i atragem pe 
toți în munca de zi cu zi 
pentru traducerea consec
ventă în fapte a politicii 
partidului, a orientărilor și 
sarcinilor trasate de secre
tarul său general.

Maria DUDE 
primarul comunei
Osica de Sus, județul Olt

„Visul său 
spre viitor / 
Dulce rază-n- 

tricolor"
M-am născut acum 62 

de ani în satul Iercoșeni, 
în care trăiesc și muncesc 
și azi. îmi place mult să 
lucrez în cooperativa agri
colă de producție. Dragos
tea de muncă și de oa
meni m-a făcut să iau in 
mină condeiul și să aștern 
pe hirtie gîndurile, întim- 
plările la care am fost 
martoră, mai ales în anii 
luminoși de cînd in fruntea 
partidului șl a țării se află 
omul în care țara se regă
sește cu toate gîndurile, 
visele și năzuințele ei.

Chiar in aceste zile am 
scris o nouă poezie de
dicată cu toată căldura 
sufletului omului celui mai 
iubit al meleagurilor ro
mânești, poezie pe care o 
încredințez acum tipa
rului :
Du-te cintec, du-te dor, 
Fă-te mindru călător
Peste munți plini

de ninsoare, 
Văi și ape curgătoare, 
Pin-ajungi intr-o cetate 
Cu porțile luminate, 
Cu ferestrele de stele, 
Unde nbii de păsărele 
Cintă doine țării mele. 
La mijlocul ei stă drept 
Cu stema țării la piept 
Omul păcii prea-nțelept 
Visul său spre viitor — 
Dulce rază-n tricolor. 
Flacăra sa sufletească — 
Pacea, pajură măiastră. 
Spre aripa ei ae vis 
Sufletul ți l-a deschis. 
Pe istorii și destin 
Pasul său se-nalță lin.

Emilia IERCOȘAN 
poetă-țărancă, 
comuna Silindia, 
județul Arad

din vreme soluțiile. Sintem 
printre puținele țări din 
lume care au un program 
al dezvoltării energetice 
pină in anul 1990 și liniile 
directoare pină in anul 2000, 
program aprobat de Con
gresul al XII-lea al parti
dului.

Finalul de mileniu, cu 
problemele lui complexe și 
complicate în privința ener
giei, ne găsește în plină 
strădanie pentru cîștigarea 
independenței energetice. 
Nu-i un secret pentru ni
meni că lumea contempo
rană cunoaște profunde 
convulsii ca urmare a ori
entării consumului de ener
gie aproape în exclusivitate 
spre hidrocarburi. Secreta
rul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a trasat în vre
mea din urmă, în fața cer
cetătorilor, sarcina de mare 
răspundere de a căuta noi 
surse de energie, de a gos
podări cu maximă grijă 
energia de care dispunem. 
Politica energetică a parti
dului nostru este guvernată 
de spiritul de devansare, 
concretizat în programe 
energetice astfel alcătuite 
încît în ultimele 2 decenii 
au determinat creșterea 
producției de cărbune de 
peste 4 ori în condițiile unei 
producții relativ constante 
de țiței. Lărgirea rețelei de 
centrale hidroelectrice, de 
centrale termoelectrice pe 
cărbuni și, în viitor, pe șls-

turi bituminoase, orientă
rile spre realizarea prime
lor centrale nuclearoelec- 
trice — iată dominanta po
liticii energetice clarvăză
toare a partidului nostru.

Ca întotdeauna în istoria 
sa de șase decenii, partidul 
a dovedit că problemele vii
torului sînt în mîini sigure.
Prof. dr. docent 
Vasile NITU
director tehnic al Institutului 
de studii și proiectări 
energetice — București

Angajați 
cu toate forțele 
în noua revoluție 

agrară
In această primăvară cu 

vreme capricioasă, intr-o 
zi, pe cîmp, am îrțtîlnit trei 
oameni. Acolo, lingă o se
mănătoare, se sfătuiau : un 
inginer, un țăran coopera
tor și un mecanizator. 
Un singur gînd îi frămînta 
deopotrivă pe fiecare : ca
litatea însămințării, ex
primată în cîteva cuvinte : 
....Pentru a putea obține 
peste 10 000 kg, trebuie...". 
Atunci ml-am amintit că, în 
urmă cu vreo 15 ani. cînd 
în cooperativa agricolă de 
producție Chiscani se obți
neau 4 000 kg de porumb și 
2 000 kg grîu la hectar, noi 
eram mulțumiți. Anul 
trecut, în condiții de ne- 
irigare, la aceste culturi am 
obținut producții mai mult 
decit duble. Și sîntem in
tr-un anume fel nemulțu
miți. Intre atunci și acum 
este nu numai o distanță 
în timp, ci și una de con
știință. Da, am învățat 
multe. Da. am învățat 
multe de la partid, de la 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a adre
sat mereu îndemnul de a 
munci mai bine, de a năzui 
spre mai mult, pentru a 
aduce în fiecare unitate de 
producție primăvara agri
culturii românești.

De la tribuna Congresu
lui țărănimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a jalo
nat clar direcțiile noii re
voluții agrare. Ce înseamnă 
pentru noi, oamenii ogoa
relor, această revoluție ? 
înseamnă a gindi astfel 
munca noastră încît să 
realizăm producții mari pe 

măsura potențialului de 
care dispune pămîntul. 
Noua revoluție agrară în
seamnă acțiune decisă pen
tru o productivitate a mun
cii cit mai ridicată în agri
cultură, înseamnă ridicarea 
nivelului tehnic și științific 
al muncii pe ogoare, disci
plină ca în fabrică, antre
narea tuturor energiilor de 
care dispune satul pentru o 
nouă calitate a muncii. In
tr-un cuvînt, înseamnă pro
gresul dinamic al acestei 
importante ramuri a econo
miei, ridicarea economico- 
socială a satului românesc.

Partidul ne-a învățat să 
privim mereu mai sus. Iar 
partidul sîntem noi, toți cei 
ce muncim neobosit pentru 
binele țării. Tocmai de 
aceea, cu firească mîndrie, 
rostim : Partidul nostru...

Ștelan MITU 
președintele cooperativei 
agricole de producție 
Chișcani, județul Brăila

Sîntem 
ai acestui partid 

întreaga existență și 
luptă a Partidului Comunist 
Român face parte integran
tă din istoria cea adevă
rată a patriei noastre, con
stituie unul din cele mai 
mindre capitole ale istoriei 
românești, în această foarte 
zbuciumată epocă modernă 
a istoriei, în care, din con
vulsii, dureri, lupte șl sa
crificii, s-a creat mai Intîi 
România ca țară, și apoi ca 
națiune socialistă. Nici un 
alt partid n-a prevăzut și 
n-a arătat mai limpede vii
torul poporului nostru, nici 
un alt partid n-ar fi putut 
realiza mai demn și mai si
gur România de azi, liberă, 
independentă, suverană.

Iată de ce noi, scriitorii, 
sîntem alături de Partidul 
Comunist Român : mai în- 
tîi pentru că este al nostru, 
al acestor oameni pașnici, 
dinlăuntrul și din jurul 
Carpațilorț muncitori, ță
rani, intelectuali, români și 
alte naționalități, care și-au 
descoperit patria adevărată 
și care, mai ales, își înno
bilează patria prin fuziunea 
ei cu socialismul. Sintem 
alături de partidul nostru 
comunist, și-i semnăm toți 
fiecare act, pentru că e un 
partid născut din suferințe, 
din speranțe și visuri, din

setea nepotolită de libertate 
și justiție a zeci și zeci de 
generații, pentru că e parti
dul care și-a Înscris pe dra
pelul său, în primul rînd, 
aceste mari comandamente 
ale istoriei românești : li
bertate și justiție, și pen
tru că le respectă întocmai 
în toate actele sale. Sîn
tem ai acestui partid comu
nist român, și umerii lui 
sint umerii noștri, și inima 
lui e inima noastră, și pri
virea noastră e privirea lui, 
și mîndria lui e mîndria 
noastră, pentru că întruchi
pează și posedă și dăruie 
cea mai pură esență a aces
tui popor, și mai ales bună
tatea și generozitatea lui, 
și incapacitatea lui de a urî 
în sine, de a căuta pradă în 
juru-i, de a-și obișnui pri
virile cu peisaje străine, de 
a-și potrivi simțul posesiei 
la ceasul accidentelor isto
riei. Sîntem ai acestui partid 
comunist român, și ne place 
să-1 numim partidul nostru, 
pentru <tă adevărul cu care 
ne obișnuiește gindirea și 
gesturile sint cele ale spiri
tului românesc dintotdea- 
una, și mai ales ale înțe
lepciunii străbune, cuprin
zătoare și demne, dar și ale 
vitejiei de legendă în mo
mentele cind istoria își 
pierde cumpătul și-și as
mute cîinii impotriva ogră
zii noastre, și împotriva 
obiceiurilor calme și bune 
din ograda noastră. Sîntem 
ai acestui partid comunist 
pentru că el este primul 
care a simțit și a înțeles că 
datele spirituale ale po
porului român, esența și 
permanența spiritualității 
noastre : bunătatea, cu
rajul, vitejia, înțelepciunea, 
setea de nou, pasiunea de 
a*  crea și mai ales tinerețea 
și energia și sufletul des
chis și privirile limpezi ale 
acestui popor sînt ca niște 
litere ale unui singur cu
vînt : socialismul. Sîntem ai 
lui pentru că ne-a dat so
cialismul, această alcătuire 
a dreptății, a libertății și 
demnității, după care a jin
duit întreaga noastră isto
rie. Sîntem ai acestui partid 
pentru că nu vede socialis
mul ca pe o banderolă care 
se poate rupe și lipi după 
nevoie, ci ca pe o realitate 
de aur și de oțel, și pentru 
că respectînd socialismul Ia 
el acasă, îl respectă pretu
tindeni, și acest respect nu 
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înseamnă altceva decît li
bertate, dreptate, demnitate 
pentru toți și pretutindeni, 
și numai acest respect sin
cer, adevărat îndeamnă pro
letarii lumii la unire. Sîn
tem ai acestui partid pentru 
că ne-a învățat să culegem 
din istorie nu elanuri ste
rile', ci adevărurile grele, 
adinei ale poporului, acelea 
care i-au dat puterea de a 
supraviețui în atîtea epoci 
nedrepte, acelea care l-au 
făcut sâ treacă înalt și cu 
fruntea sus prin atîtea con
venții nedemne ale hazar
dului, prin atîtea galopări 
pustiitoare. Sîntem ai aces
tui partid pentru că ne-a 
Obișnuit cu fiorii onoarei și 
demnității românești, care 
ne fac să simțim, să înțe
legem șl să susținem cu ini
ma și umerii aspirațiile, 
setea de onoare și demni
tate a altor neamuri și po
poare. Sintem ai acestui 
Partid Comunist Român 
pentru că, îmbogățind țara 
și poporul cu ideile și reali
tățile socialismului, a îm
bogățit în același timp so
cialismul cu țara și poporul 
nostru, cu un drapel curat, 
care va fi păstrat astfel, și 
cu sentimentele cele mai 
sincere și mai curate, care 
vor rămine astfel.

Sîntem ai acestui partid, 
și acest partid este al nos
tru pentru că ne-a invățat 
să fim constructori în zilele 
și nopțile noastre de lucru, 
și visători în zilele și nop
țile noastre de odihnă, și 
mai ales pentru că ne-a în
vățat să putem fi întotdea
una apărători ai lucrului și 
visului nostru.

Sîntem ai acestui partid, 
pentru că îl alcătuim noi, 
oameni ai acestui pămînt 
românesc, dinlăuntrul și 
din jurul Carpaților, mun
citori, țărani, intelectuali, 
români, maghiari, germani, 
pentru că toti știm, șl astăzi 
știm și mai bine, pentru că 
toți simțim, și astăzi simțim 
și mai intens, că este sin
gurul partid care ține pe 
umerii săi destinul libertă
ții, demnității și onoarei 
românești.

Sîntem ai acestui partid, 
pentru că ni l-a dat pe 
marele conducător al vre
mii de azi, frunte a frunții 
lui, inimă a inimii lui.
Constantin CH1RIȚĂ 
scriitor
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DIN INIMA ÎNTREGULUI POPOR,
FIERBINȚI URĂRI PARTIDULUI IUBIT!

în toate capitalele de județ au 
avut loc, joi, însuflețite adunări festi
ve consacrate aniversării a 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român.

Ca o încununare a multiplelor ma
nifestări omagiale, prin care oame
nii muncii din întreaga țară — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — au întimpinat acest 
important eveniment din viața parti
dului și a țării, adunările au con
stituit o nouă și puternica expresie 
a sentimentului profund si unanim 
pe care poporul român îl nutrește 
față de gloriosul nostru partid, con
tinuator al celor mai înalte tradiții 
de luptă pentru libertate și indepen
dență națională, pentru dreptate so
cială, făuritor al viitorului de aur 
ai patriei.

în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce muncesc de la orașe și sate, 
participanții la adunări au reafirmat 
adeziunea întregului popor la politi
ca internă și externă a partidului și 
statului nostru, al cărei exponent 
strălucit și promotor neobosit este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, președin
tele republicii, hotărîrea de a face 
totul pentru înflorirea continuă a 
României socialiste, pentru triumful 
cauzei păcii, securității și libertății 
popoarelor.

La adunări au participat membri 
de partid cu stagiu din ilegalitate, 
muncitori, țărani, activiști de partid 
și de stat, militari, oameni de știin
ță și cultură.

în cadrul adunărilor festive au 
prezentat ample expuneri : La Alba 
Iulia — Nicolae Hurbean, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Alba 
al P.C.R., la Arad — Marțian Fuciu, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, la Pitești — Con
stantin Zanfir, secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., la Ba
cău — Alexandrina Găinușe, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, la Oradea — Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Bihor al P.C.R., la Bistrița — 
Mihai Marina, prim-secretar al 
Comitetului județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.R., la Botoșani — Alexa Hara- 
lambie, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, la Brașov — 
Gheorghe Dumitrache, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, la 
Brăila — Gheorghe Neațu, secretar al 
comitetului județean de partid, la Bu
zău — Gheorghe Matei, prim-secre
tar al comitetului județean de partid, 
la Reșița — Nicolae Bușui, prim-se
cretar al Comitetului județean Caraș- 
Severin al P.C.R., la Călărași — Va- 
sile Martin, prim-secretar al comite
tului județean de partid, la Cluj-Na- 
poca — Aurel Negucioiu, secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
la Constanța — Ion Stoian, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, la Sfintu Gheorghe — Ferdi
nand Nagy, prim-secretar al Comite
tului județean Covasna al P.C.R., la 
Tirgoviște — Florea Ristache, prim- 
secretar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., la Craiovă — Ghedr- 
ghe Radu, secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., la Galați — 
Paraschiv Benescu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, la 
Giurgiu — Vasile Mușat, prim-secre
tar al comitetului județean de partid, 
la Tirgu Jiu — Nicolae Gavrilescu, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R., la Miercurea-Ciuc
— Costică Porime, secretar al Comi
tetului județean Harghita al P.C.R., 
și Pataki Emeric, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular jude
țean, la Deva — Ion Ciucu, prim-se
cretar al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., la Slobozia — Ion 
Tarachin, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R., la 
Iași — Leonard Constantin, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid, la Baia Mare — Gheorghe 
Pop, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., la Dro- 
beta-Turnu Severin — Elena Catr'ina, 
secretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R., la Tirgu Mureș — 
Nicolae Vereș, prim-secretar al Comi
tetului județean Mureș al P.C.R., la 
Piatra Neamț — Gheorghe Manta, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., la Slatina — Ion 
Albulețu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Olt al P.CJt., la Ploiești
— Dumitru Ionaș, secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., la 
Satu Mare — Ion Foriș, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, la 
Zalău — Letiția Ionaș, prim-secretar 
al Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R., la Sibiu — Vasile Bărbuleț, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, la Suceava — Traian Gar
ba, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, la Alexandria — 
Teodor Roman, prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R., la Timișoara — Petre Dănică, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., la Tulcea —Eftimița 
Mihovici, secretar al Comitetului ju
dețean de partid, la Vaslui — 
Gheorghe Cilibiu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, la 
Rimnicu Vîlcea — Teodor Coman. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R., la Focșani — 
Gheorghe Stoica, prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R.

Vorbitorii au subliniat semnifica
ția istorică a făuririi gloriosului și 
încercatului nostru partid comunist, 
care avea să exercite o profundă in
fluență asupra destinelor poporului 
român, au evocat momente esențiale 
ale luptei partidului pentru întărirea 
unității de acțiune a clasei munci
toare, împotriva asupririi și exploa
tării, condițiile grele ale ilegalității, 
fermitatea și eroismul de care au 
dat dovadă comuniștii în lupta îm
potriva fascismului, în apărarea 
idealurilor proletariatului și aspira
țiilor celor mai inalte ale întregului 
popor, rolul hotărîtor al P.C.R. in 
instaurarea puterii populare, în asi
gurarea victoriei socialismului in 
patria noastră. S-a făcut, de aseme
nea, un bilanț al marilor realizări, 
al transformărilor revoluționare ra
dicale pe care le-a cunoscut pe toate 
tărîmurile vieții economice și socia
le țara noastră de cind partidul se 
află la cirma țării.

Cei care au luat cuvîntul au evo
cat drumul glorios străbătut de în
treaga țară de la Congresul al IX-lea 
al partidului — mompnt de răscruce 
în viața social-politică a țării, care 
a inaugurat și determinat epoca cea 
mai fertilă și mai bogată in împli
niri din întreaga istorie a patriei. 
S-a relevat faptul că în acești 16 ani 
tot ce s-a creat mai valoros și mai 
măreț este nemijlocit legat de spi
ritul novator, dinamismul, cutezan
ța, dăruirea și abnegația cu care 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a acționat și acționează 
pentru înflorirea continuă a Româ
niei, pentru asigurarea unei vieți tot 
mai prospere fiilor ei.

Au fost evidențiate realizările re
marcabile obținute în cincinalul re
cent încheiat în dezvoltarea econo- 
mico-socială a tuturor județelor țării, 
în creșterea avuției și bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, pre
cum și condițiile create, pe baza aces
tor succese, pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a actualului 
plan cincinal, care va marca o nouă 
și importantă etapă în înfăptuirea 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Prilejuind o emoționantă evocare 
a tradițiilor glorioase ale partidului 
comuniștilor. întruchipate în imagi
nea de astăzi a României socialiste, 
adunările festive au constituit o nouă 
și vibrantă expresie a unității de 
nezdruncinat a întregului nostru po
por în jurul partidului, al Comitetu
lui său Central, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu,

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, în încheierea adunărilor au 
fost adresate telegrame ComîSeîU*  
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Sn care 
participanții își exprimă profundul 
atașament față de politica științifi
că, înțeleaptă șl clarvăzătoare a 
partidului, transmit felicitări și 
urări cu prilejul marii sărbători și 
își reafirmă hotărîrea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru ridicarea 
României pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației.

în telegrama participanților la 
adunarea de la ALBA IULIA se 
spune : Evocînd cu vie recunoștință, 
la această glorioasă aniversare, ac
tivitatea eroică a partidului nostru, 

Telegrame adresate Comitetului Central al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

gîndurile noastre se Îndreaptă, cu 
mîndrie și aleasă prețuire, către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. fiu de nă
dejde al patriei și partidului, condu
cătorul nostru clarvăzător și înțelept, 
sub cirma căruia partidul a devenit 
mai puternic ca orieînd, a dobîndit 
noi forțe și elanuri în împlinirea 
misiunii sale istorice. România so
cialistă a obținut succese de presti
giu, s-a afirmat ca o militantă de 
seamă pentru o nouă ordine econo
mică și politică internațională, pen
tru pace și colaborare, pentru o 
lume mal bună și mai dreaptă.

în aceste momente de înaltă și 
solemnă cinstire a șase decenii de 
glorioasă istorie a partidului, se sub
liniază în telegrama participanților 
la adunarea festivă de la ARAD, 
comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — de pe străbunele 
meleaguri ale Aradului își îndreaptă, 
cu emoție, gîndurile către Partidul 
Comunist Român, către dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai devotat și ilustru fiu al bravului 
nostru popor. Asemenea întregii 
noastre națiuni, toți locuitorii me
leagurilor arădene sînt mindri pentru 
înfăptuirile, fără precedent, din ulti
mii 16 ani, care sînt indisolubil legate 
de numele și activitatea desfășurată 
de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in fruntea parti
dului și statului.

în aceste momente solemne, cînd 
Întregul popor aniversează 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român, eveniment epocal în istoria 
noastră multiseculară, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul. Argeș
— se spune în telegrama participan
ților de la adunarea din PITEȘTI — 
împreună cu toți fiii patriei, își în
dreaptă gîndurile cu cea mai aleasă 
recunoștință, nețărmurită dragoste și 
profund respect către Partidul Co
munist Român, către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, omul și comu
nistul a cărui viață și luptă se iden
tifică cu glorioasa istorie a partidu
lui, sub a cărui înțeleaptă conducere 
țara noastră cunoaște o dezvoltare“ și 
înflorire fără precedent pe drumul 
luminos al socialismului. Comuniștii 
și toți oamenii muncii de pe fru
moasele plaiuri argeșene vă mulțu
mesc din adincul inimilor pentru 
sprijinul pe care-1 acordați ridicării 
acestor străbune așezări la, cotele 
inalte ale civilizației socialiste.

Făurirea Partidului Comunist Ro
mân — se relevă în telegrama parti
cipanților la adunarea de la BACAU
— a marcat o etapă nouă, superi
oară, în dezvoltarea mișcării munci
torești din România. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, poporul 
nostru a străbătut un drum glorios, 
de luptă și victorii. Ne exprimăm 
admirația pentru înalta responsabili
tate, dăruire competentă și fermita
te cu care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conduceți țara spre destinul ei co
munist. Sărbătorind împreună cu în
treaga națiune glorioasa aniversare 
a partidului nostru drag, ne reafir
măm hotărîrea fermă de a, strînge 
rîndurile în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
conducător, și ne angajăm să mun
cim fără preget pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din hotărîrile Congresului al XII-lea 
al P.C.R.

în telegrama adresată de partici
panții la adunarea de la ORADEA 
se subliniază : Aniversarea a 60 de 
ani de glorioasă existență a Parti
dului Comunist Român înseamnă 
pentru noi, comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii de pe meleagurile 
Bihorului — români, maghiari și de 
alte naționalități — un minunat pri
lej de reafirmare a credinței nestră
mutate în stegarul de luptă al po
porului nostru, in dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, care, in fruntea partidului și 
statului, sinteți ctitorul înțelept al 
celei mai rodnice perioade din isto

ria patriei. Roadele politicii înțelepte 
a partidului s-au materializat în dez
voltarea armonioasă a tuturor zone
lor țării, printre care strămoșeasca 
vatră a Bihorului cunoaște și ea o 
dezvoltare materială și spirituală re
marcabilă.

Aniversind șase decenii de la 
crearea Partidului Comunist Român 
— se spune în telegrama participan
ților la adunarea din județul BIS- 
TRIȚA-NĂSAUD — omagiem în
treaga lui luptă revoluționară, cin
stim uriașa activitate pe care a des
fășurat-o pentru înflorirea și pros
peritatea României socialiste, asigu
rarea independenței și suveranității 
sale naționale, afirmării ei tot mai 
plenare in rindul națiunilor și po
poarelor lumii.

în bilanțul strălucit de realizări 
pe care poporul român îl prezintă la 
această măreață sărbătoare se în
scriu și cele obținute de comuniști, 
de toți oamenii muncii din străve
chea vatră a Bistriței și Năsăudului, 
care, beneficiind de roadele politi
cii partidului, de grija dumneavoas
tră statornică, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, au în
făptuit cel mai minunat program de 
dezvoltare a județului.

De ziua gloriosului și eroicului 
nostru partid, participanții la adu
narea din BOTOȘANI spun în tele
grama lor : In aceste momente 
semnificative trăim împreună cu în
tregul popor o nețărmurită bucurie, 
fericire și mîndrie patriotică gene
rate de faptul că avem în fruntea 
țării un partid care, preluînd și am- 
plificînd bogatele tradiții ale luptei 
poporului român, ale mișcării mun
citorești și socialiste, s-a ridicat 
ferm, încă de la înființare, la înălți
mea misiunii sale istorice asumate 
față de națiunea noastră. Astăzi, ju
dețul nostru cunoaște — datorită în
drumărilor date de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitelor de lucru pe aceste 
meleaguri— o dezvoltare economică, 

socială și culturală fără precedent 
în istoria sa.

în telegrama adresată de partici
panții la adunarea de la BRAȘOV 
se subliniază : Sărbătorind împlini
rea a 60 de ani de la făurirea 
P.C.R., prilej de amplă evocare a 
glorioaselor tradiții revoluționare 
ale clasei muncitoare, a drumului 
eroic de luptă și victorii ale partidu
lui, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brașov, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, își îndreaptă gîndurile spre 
dumneavoastră, conducătorul încer
cat și înțelept al partidului și statu
lui. în numele locuitorilor județului, 
vă adresăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte și 
vibrant omagiu, însoțit de sentimen
tele noastre de profundă admirație 
pentru îndelungata și bogata dum
neavoastră activitate. pentru cali
tățile excepționale de eminent om 
politic, a cărui gindire originală s-a 
impus ca o remarcabilă contribuție 
la dezvoltarea teoriei revoluționare, 
social-politice contemporane.

Acest glorios jubileu ne oferă, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prilejul trăirii unui sentiment de 
bucurie de a vă raporta că în cinstea 
măreței sărbători comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul nos
tru au obținut importante succese 
în perioada ce a trecut din acest an 
de debut al cincinalului calității și 
eficienței, în ceeruce privește produc
ția netă industrială, productivitatea 
muncii, economiile de energie elec
trică — scriu în telegrama lor parti
cipanții la adunarea din BRĂILA. 
Omagiul pe care vi-I aducem la ju
bileul Partidului Comunist Român se 
constituie și într-un angajament ferm 
de a ne mobiliza și mai mult forțele 
pentru a realiza integral sarcinile de 
mare răspundere ale acestui cincinal, 
urmind neabătut strălucitele indicații 
și orientări pe care ni le-ați dat cu 
prilejul vizitelor de lucru întreprinse 
în județul Brăila.

Făurirea, cu șase decenii In urmă, 
a Partidului Comunist Român, eveni
ment de însemnătate epocală în viața 
clasei muncitoare, a întregului nos
tru popor, a marcat o etapă nouă, 
superioară, în mișcarea revoluționa
ră și democratică din România, se 
spune in telegrama adresată de par
ticipanții la adunarea festivă din 
BUZĂU. în acest moment sărbăto
resc, vă rugăm, să primiți, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fierbintele nostru oma
giu de recunoștință. Prin spiritul 
înnoitor, dinamic, imprimat de dum
neavoastră întregii activități econo
mico-sociale și politice, ați trezit și 
descătușat energii nebănuite, ceea ce 
a asigurat înflorirea fără precedent a 
învățămîntului, culturii și artei, 
toate acestea fertilizînd izbînzi necu
noscute în lunga și zbuciumata isto
rie a poporului român.

Participanții la adunarea de la RE
ȘIȚA au adresat, la rîndul lor, o te
legramă, în care se spune : îngădui- 
ți-ne, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, ca și în aceste mo
mente sărbătorești să vă exprimăm 
cele mai vii mulțumiri pentru spriji
nul acordat județului nostru, care, în 
cei 16 ani de cind vă aflați în frun
tea partidului și statului, a cunoscut, 
asemenea întregii țări, cea mai vigu
roasă înflorire din întreaga sa isto
rie. în numele tuturor celor ce tră
iesc și muncesc în Caraș-Severin — 
români, germani, sîrbi și de alte na
ționalități — vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
urmind îndemnul pilduitoarei dum
neavoastră activități, vom acționa în 
continuare, cu toată energia, pentru 
a da viață obiectivelor cuprinse în 
Programul partidului. în documentele 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

în telegrama adresată de partici
panții la adunarea din CALARAȘI se 
subliniază : în aceste momente înăl
țătoare, proprii marilor sărbători ale 
națiunii noastre socialiste prilejuite 
de aniversarea a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, toți 
cei ce trăiesc și muncesc în tînărul 
județ Călărași își îndreaptă gîndu- 

rile și sentimentele de nețărmurită 
dragoste și profundă recunoștință că
tre dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru 
conducător al partidului și statului 
nostru, și vă roagă să primiți un sin
cer și fierbinte omagiu pentru tot ce 
ați înfăptuit și înfăptuiți spre binele 
și înflorirea României socialiste.

Făurirea, cu șase decenii în urmă, 
a eroicului nostru partid comunist a 
dat conținut și măreție istoriei patriei 
și poporului român, s-a înscris cu 
slove de aur în istoria contemporană 
a României — se spune în telegrama 
adresată de participanții la adunarea 
din CLUJ-NAPOCA. Așa cum atestă 
istoria, cea mai rodnică perioadă în 
bimilenara istorie a poporului este 
perioada inaugurată de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, perioa
dă în care în fruntea partidului și 
țării vă aflați dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general. In 
acest ev de istorie nouă, de puterni
că dezvoltare multilaterală a țării, 
de afirmare plenară a umanismului 
nostru socialist, de ridicare a demni
tății omului la rangul de valoare su
premă în societate. Partidul Comu
nist Român, sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere, s-a afirmat ca un 
neîntrecut ctitor de țară nouă și 
prosperă.

La scumpa sărbătoare a partidului, 
a întregului popor — se spune în 
telegrama adresată de participanții 
la adunarea festivă de la CONSTAN
TA — vă exprimăm dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
felicitări, împreună cu sentimentele 
noastre de înaltă stimă și gratitudini 
pentru modul strălucit în care întru
chipați cele mai piese calități și vir
tuți ale poporului nostru, aspirațiile 
sale de libertate și progres. Profund 
recunoscători pentru ajutorul nepre
cupețit pe care ni-1 dați, vă raportăm 
că în întîmpinarea glorioasei aniver
sări a Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii din județul nostru au 

obținut succese remarcabile în înde
plinirea sarcinilor ce le revin din is
toricele documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului nostru.

Anii care au trecut de la crearea 
Partidului Comunist Român — se re
latează în telegrama adresată de par
ticipanții la adunarea din județul 
COVASNA — sint tot atitea trepte 
pe drumul împlinirii dobîndite de 
poporul nostru în opera de edificare 
a societății socialiste multilateral dez
voltate. Sîntem mîndri că trăim aces
te zile luminoase, de maximă împli
nire, cind aspirațiile întregii națiuni 
se contopesc cu fapta și gindirea par
tidului. Cu satisfacție relevăm, la 
acest moment înălțător, că întreaga 
activitate de făurire a noii societăți 
este amplificată fără precedent în ul
timul deceniu și jumătate, perioada 
cea mai fertilă și rodnică, de cînd în 
fruntea partidului și a țării vă a- 
flați dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

In telegrama adresată de partici
panții la adunarea festivă din județul 
DÎMBOVIȚA se arată : Locuitorii 
acestor străbune plaiuri afirmă, pe te
meiul de nezdruncinat al realităților 
acestei înfloritoare epoci, că dezvol
tarea economică impetuoasă a Dîmbo
viței, asemenea întregii țări, marile 
prefaceri socialiste, ce-i conferă un 
prezent prosper și o perspectivă lu
minoasă, sint rodul minunat al luptei 
revoluționare desfășurate cu abnega
ție și spirit de sacrificiu timp de șase 
decenii de comuniști, luptă în focul 
căreia dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v-ați distins ca un militant revolu
ționar de frunte, ca un strălucit și 
neînfricat apărător al intereselor vi
tale ale clasei noastre muncitoare, ale 
întregii națiuni.

în telegrama adresată de partici
panții la adunarea din județul DOLJ 
se subliniază : Actul fundamentat 
acum șase decenii marca, prin crearea 
partidului comunist, apariția acelei 
uriașe forțe care avea să aducă pe 
pămîntul României o viață nouă. 
De-a lungul glorioasei sale existențe, 
partidul comunist, întruchipind gin
direa și acțiunea revoluționară, s-a 
dovedit cel mai fidel exponent al in
tereselor și aspirațiilor clasei munci
toare, ale oamenilor muncii. în pro
cesul dezvoltării partidului, ca și al 
întregii noastre societăți, răstimpul 
ultimilor 16 ani se reliefează ca o 
perioadă de excepțională importanță, 
perioadă de cind in fruntea partidu
lui vă aflați dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe secretar general.

în telegrama adoptată de partici
panții la adunarea de la GALATI se 
relatează : Acționînd încă de la în
ceputul existenței sale cu hotărîre 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor, Partidul Comunist 
Român s-a dovedit a fi arhitectul in
spirat și cutezător al tuturor preface
rilor revoluționare care au marcat 
procesul complex al înaintării Româ
niei pe drumul luminos al progresu
lui și civilizației. Este un prilej in 
care, mindri de faptele care s-au 
așezat la temelia indestructibilă a 
acestui prezent incandescent, care a 
conferit României în ultimii 16 ani, 
de cînd dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă aflați 
la conducerea destinelor națiunii 
noastre, imaginea unei țări puternice, 
bogate și moderne, vă mulțumim din 
inimă pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți pentru continua înflorire a pa
triei.

Aniversarea a 60 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român, 
eveniment de însemnătate istorică în 
lupta clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor, pentru dreptate și li
bertate socială și națională, prileju
iește comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din județul Giurgiu manifes
tarea dragostei, devotamentului și 
adeziunii lor nețărmurite față de po
litica internă și externă a partidului, 
față de dumneavoastră, conducătorul 
încercat al națiunii române pe calea 
edificării socialismului și comunismu
lui in patria noastră, se spune în tele
grama adresată de participanții la 
adunarea din GIURGIU. De la în

ființarea sa, Partidul Comunist 
Român s-a dovedit a fi continuatorul 
glorioaselor tradiții revoluționare de 
luptă ale poporului, ale mișcării mun
citorești și socialiste, situîndu-se cu 
fețmitate în fruntea luptei pentru 
apararea suveranității și independen
ței țării.

Dînd expresie celor mai alese gîn- 
duri ce ne animă în aceste momente 
sărbătorești, se subliniază în tele
grama participanților la adunarea 
festivă din TG. JIU, oamenii muncii 
din județul Gorj evocă cu respect 
prezența dumneavoastră dinamică, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, timp de peste pa
tru decenii și jumătate în marile bă
tălii ale clasei muncitoare, ale între
gului popor, pentru transformarea re
voluționară a societății românești. 
Magistrala dumneavoastră operă teo
retică și practică din ultimii 16 ani, 
fermitatea și energia, consecvența și 
înalta principialitate cu care acționați 
la cirma conducerii de partid și de 
stat, în viața politică internă și inter
națională, reprezintă expresia celei 
mai nobile consacrări pentru prospe
ritatea patriei și a poporului.

Prin grija permanentă pe care o 
manifestați pentru înflorirea tuturor 
meleagurilor patriei, se relatează în 
telegrama participanților la adunarea 
din județul HARGHITA — și județul 
nostru a cunoscut, în perioada de 
cînd vă aflați în fruntea partidului și 
statului nostru, anii celor mai bogate 
împliniri. Oamenilor muncii, români 
și maghiari, de pe aceste minunate 
meleaguri ale țării li s-au creat largi 
posibilități de afirmare, de partici
pare la crearea valorilor materiale 
și spirituale, la conducerea întregii 
vieți economice și sociale, de a be
neficia de rezultatele strădaniilor 
lor, realizîndu-se în fapt condițiile 
economico-sociale ale deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, izvorul trăiniciei unității și fră
ției între toți fiii patriei.

Părtași la marea epopee socialistă 
a patriei — subliniază telegrama 
adresată de participanții la adunarea 
din DEVA — ni se umplu inimile de 
bucurie și mîndrie patriotică pentru 
marile înfăptuiri dobindite sub con
ducerea Partidului Comunist Român. 
Ne sînt scumpe ca lumina ochilor 
realizările istorice înfăptuite în anii 
de cînd Partidul Comunist Român 
conduce destinele patriei, dar mai cu 
seamă cele dobîndite în ultimii 16 
ani. Vă încredinț'ăm și cu prilejul 
minunatei sărbători comuniste a 
partidului și poporului român de 
atașamentul nostru unanim, nețăr
murit, față de cauza partidului, de 
deplina aprobare față de politica 
internă și externă promovată de 
partidul și statul nostru.

în aceste momente de Înălțător și 
vibrant patriotism, cînd întregul 
nostru popor aniversează gloriosul 
jubileu din viața partidului — se 
scrie în telegrama participanților la 
adunarea din SLOBOZIA — ne ală
turăm întregii națiuni socialiste, cu 
gîndul și faptele noastre de comu
niști, trăind într-o țară liberă, in
dependentă și suverană, în fruntea 
căreia vă avem pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Nu vom uita nicicînd că renașterea 
economică și spirituală a acestor 
meleaguri o datorăm politicii știin
țifice, profund umanitare pe care o 
promovează consecvent partidul, 
dumneavoastră personal, care ați 
fost întotdeauna alături de noi cu 
îndemnuri, sfaturi și indicații pre
țioase, a căror aplicare în viață a 
făcut ca județul Ialomița să devină 
o personalitate distinctă pe harta 
țării, cu o industrie în plină dezvol-'*  
tare și o agricultură tot mai înflori
toare.

Aniversarea a șase decenii de la 
făurirea Partidului Comunist Român 
— se spune în telegrama adresată de 
participanții la adunarea din IAȘI — 
constituie pentru comuniștii din ju
dețul nostru, pentru toți oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri înflo
ritoare, angajați plenar în măreața 
operă națională de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României, un feri
cit prilej de a vă transmite, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai călduroase feli
citări, urări de multă sănătate și 
putere de muncă. Angajîndu-ne să 
urmăm în continuare cu și mai 
multă însuflețire înaltul dumnea
voastră exemplu de activitate neobo
sită și rodnică, să folosim mai efi
cient forța materială și umană de 
care dispunem, vă urăm în conti
nuare cele mai sincere și curate 
ginduri de fericire.

Participanții la adunarea festivă 
din BAIA MARE exprimă — în tele
grama lor — sentimentele de pro
fundă stimă, de nețărmurită dragos
te ale comuniștilor, ale tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
maramureșene față de partid și 
secretarul său general. Ne este mare 
bucuria că sîntem în măsură să vă 
raportăm că, stimulați de înalte dis
tincții conferite județului nostru, nu
meroaselor colective de muncă pen
tru rezultatele din 1980 și din cinci
nalul trecut, județul Maramureș 
cinstește jubileul partidului . cu 
demne fapte de muncă. Realizările 
obținute atestă responsabilitatea cu 
care oamenii muncii maramureșeni, 
avînd în față pilda mereu vie a co
muniștilor, s-au angajat în înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin din pla
nul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei.

în telegrama participanților la 
adunarea din județul MEHEDINȚI 
se spune : împlinirea a șase decenii 
de eroică și glorioasă existență a 
Partidului Comunist Român consti
tuie pentru noi încă un fericit pri
lej de a da expresie, din adincul 
inimilor noastre, celor mai alese 
sentimente de dragoste și profund 
respect față de partid, față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Cu jus
tificată mindrie. comuniștii, toți lo
cuitorii Mehedințiuluj raportează că 
județul lor s-a înscris viguros pe 

coordonatele impetuoasei dezvoltări 
economice și sociale pe care o cu
noaște țara. Asigurăm conducerea 
partidului că vom acționa, cu dărui
re și pasiune revoluționară, pentru 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin din planul pe 1981. pre
cum și a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă.

în aceste momente sărbătorești — 
scriu în telegrama lor cei prezenți la 
adunarea desfășurată la TG. MUREȘ 
— sîntem mîndri că partidul comu
nist și-a îndeplinit și își îndeplinește 
cu cinste rolul său istoric de forță 
politică conducătoare a societății, 
unind eforturile constructive ale în
tregii noastre națiuni în făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului pe pămîntul 
României. Această glorioasă aniver
sare constituie pentru noi, comuniștii, 
pentru toți oamenii muncii mureșeni, 
strîns uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un minunat prilej 
de a ne reafirma întreaga adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, hotărîrea 
nestrămutată de a contribui cu pa
siune revoluționară și entuziasm pa
triotic la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului.

în telegrama adresată de partici
panții la adunarea din județul 
NEAMȚ se spune : în aceste momen
te înălțătoare gîndurile comuniștilor, 
ale tuturor locuitorilor din județul 
nostru se îndreaptă pline de dragos
te și firească emoție către dumnea
voastră, stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducă
tor revoluționar, care v-ați închinat 
întreaga viață continuei întăriri a 
partidului, binelui și fericirii patriei, 
înfăptuirii celor mai înalte idealuri 
de propășire a României, luptei pen
tru libertate, independență și progres 
al tuturor popoarelor lumii. Mîndri 
de a trăi într-o asemenea epocă, vă 
încredințăm că toți comuniștii, toți 

oamenii muncii din județul Neamț 
vor acționa în continuare cu toată 
hotărîrea pentru înfăptuirea politicii 
realist-științifice a Partidului Comu
nist Român.

Comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Olt, participanți la adunarea 
festivă din SLATINA, întrunită în 
atmosfera de puternică angajare pa
triotică și răspundere comunistă ge
nerată de gloriosul jubileu al Parti
dului Comunist Român, își exprimă, 
încă o dată, împreună cu întregul 
nostru popor, adeziunea totală și ata
șamentul profund față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărei strălucit iniția
tor și promotor sînteți dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. De ziua marii sărbători, 
ne angajăm solemn că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom munci 
cu dăruire revoluționară, urmînd 
exemplul pe care zilnic ni-1 oferiți, 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
pentru progresul și prosperitatea 
scumpei noastre patrii.

în telegrama adresată de partici
panții la adunarea festivă de la PLO
IEȘTI se spune, între altele : Alături 
de întregul nostru popor, comuniștii, 
toți ceilalți oameni ai muncii din ju
dețul Prahova participă cu sentimen
te de profundă dragoste, mîndrie și 
recunoștință la jubileul aniversării a 
șase decenii de la făurirea P.C.R., 
eveniment de însemnătate crucială 
în istoria patriei noastre. Conștienți 
de faptul că tot ceea ce am înfăptuit 
și înfăptuim pentru progresul și bu
năstarea maselor este rodul politicii 
clarvăzătoare a partidului, că socia
lismul este opera colectivă a întregu
lui nostru popor, ne angajăm solemn, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să facem totul pen
tru apărarea și dezvoltarea cuceriri
lor revoluționare ale poporului, să 
aducem o contribuție sporită la în
florirea patriei noastre socialiste.

Cinstind gloriosul jubileu, aducem, 
împreună cu intregul nostru popor, 
supremul omagiu Partidului Comu
nist Român, care, încă de la începu
turile existenței sale, preluînd cele 
mai bune tradiții de luptă ale miș
cării muncitorești, a ridicat sus stea
gul luptei revoluționare, s-a mani
festat ca o forță politică cu adevărat 
națională, conducind marile lupte 
sociale împotriva exploatării capita
liste, pentru drepturi și libertăți 
democratice, pentru libertatea și in
dependența patriei, pentru o viață 
mai bună, liberă, demnă a celor ce 
muncesc — se spune în telegrama 
adresată de participanții la adunarea 
de la SATU MARE. în conștiința 
noastră, a tuturor, rămîne de-a pu
ruri viu încrustat adevărul că întrea
ga dumneavoastră viață, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, s-a identificat cu 
generoasele idealuri ale eroicului 
nostru partid, cu cauza socialismului 
înscrisă cu litere de foc pe stindar
dul de luptă al comuniștilor.

Dînd glas celor mai alese senti
mente de stimă, și recunoștință, 
adresăm un înflăcărat omagiu con
ducerii de partid și de stat, dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, spun în 
telegrama lor participanții la adu
narea din ZALAU, mulțumindu-vă 
fierbinte pentru preocuparea perma
nentă și grija părintească ce o acor
dați prosperității și înfloririi conti
nue a Sălajului. Perioada care a tre
cut de la constituirea sa, urmare a 
dezvoltării echilibrate a tuturor zo
nelor țării, a însemnat pentru jude
țul Sălaj cea mai bogată etapă în 
împlinirea economico-socială și spi
rituală, o filă 716 măreață istorie 
contemporană de înscriere armonioa
să pe coordonatele industrializării 
socialiste. în această înălțătoare zi, 
dăltuită cu litere de aur în cronica 
clasei muncitoare, a întregului nos
tru partid și popor, ne exprimăm 
din nou înalta cinstire pe care o 
dăm luptei glorioase a Partidului 
Comunist Român.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul 
SIBIU — români, germani, maghiari
— înfrățiți în muncă și idealuri, 
spun în telegrama lor participanții 
la adunare, vă rugăm să ne permi
teți, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă aducem omagiul s 
nostru de înaltă stimă și recunoștin
ță, de nemărginită dragoste, de alea
să prețuire pentru pilduitoarea dă
ruire cu care vă consacrați întreaga 
putere de muncă pentru prosperi
tatea țării, pentru binele și feri
cirea poporului. Exprimînd omagiul 
profund al comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor de pa aceste străvechi 
meleaguri românești pentru eminen
tul patriot și internaționalist, care 
sînteți dumneavoastră, vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a transpune în viață istori
cele hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

Telegrama participanților de la 
adunarea din SUCEAVA subliniază : 
Ne exprimăm și acum marea 
satisfacție patriotică, certitudinea 
neclintitului crez revoluționar că 
România împlinirilor de astăzi, pa
tria comunistă de mîine este rodul 
politicii profund științifice a parti
dului, al gindirii dumneavoastră ge
niale, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Exprimîndu-ne 
întreaga noastră recunoștință pen
tru grija părintească cu care ve- 
gheați la dezvoltarea și înflorirea 
multilaterală a plaiurilor noastre, ne 
angajăm ferm și în această zi de 
aleasă sărbătoare că vom depune 
toate eforturile pentru a face cu 
adevărat din cincinalul prezent un 
cincinal al calității și eficienței, con
tribuind astfel la ridicarea nivelu
lui de trai și civilizației harnicului 
nostru popor.

în telegrama participanților la 
adunarea din ALEXANDRIA se re
liefează : Noi știm că tot ceea ce s-a 
realizat în județul Teleorman, în 
anii revoluției și construcției socia
liste este rodul politicii științifice a 
partidului. Răspunzînd grijii și spri
jinului acordate de conducerea parti
dului, de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din județul nostru 
vă raportează că cinstesc această 
măreață aniversare cu importante 
succese în muncă.

Animați de dorința de a ne spori 
contribuția la creșterea potențialului 
material al ’ patriei și județului, ne 
angajăm să milităm cu energie și 
consecvență pentru aplicarea fermă 
a principiilor noului mecanism eco- 
nomlco-financiar, promovarea pro
gresului tehnic, diversificarea pro
ducției industriale și înnoirea pro
duselor.

îndeplinind cu hotărîre și dăruire 
sarcinile trasate de partid — scriu în 
telegrama lor participanții la adu
narea din TIMIȘOARA — benefi
ciind de sprijinul multilateral al 
partidului și statului nostru, al dum
neavoastră personal, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, comuniș
tii, toți locuitorii orașelor și satelor 
noastre — români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționalități
— au ridicat în această minunată 
vatră de țară impresionante edificii 
industriale, au transformat agricul
tura într-o ramură modernă, și-au 
făurit, asemenea întregului popor, 
un prezent fericit și un viitor lumi
nos.

Libertatea, suveranitatea, dezvol
tarea economico-socială și perspecti
vele fără precedent ale patriei noas
tre socialiste, imensul prestigiu de 
care se bucură România în rîndul tu
turor țărilor lumii sînt organic legate 
de laborioasa activitate desfășurată 
de către P.C.R., — se scrie în tele
grama participanților de la adunarea 
din TULCEA. Totodată, noi, toți lo
cuitorii județului de la porțile Deltei, 
nu vom uita niciodată că renașterea 
economică și socială a acestor stră
bune plaiuri românești, chipul nou al 
orașelor și comunelor, înfățișarea 
strălucitoare a întregii țări sînt in
disolubil legate de munca și viața 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Uriașele transformări înnoitoare 
înregistrate în toate domeniile — se 
subliniază în telegrama adresată de 
participanții la adunarea de la 
VASLUI — succesele deosebite do
bindite în dezvoltarea economico-so
cială a patriei, imensul ei prestigiu 
pe arena internațională sînt indisolu
bil legate de suflul novator, revolu
ționar, imprimat de dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Acum, la gloriosul jubileu al partidu
lui, ne face o deosebită bucurie să 
relevăm justețea și profundul uma
nism al politicii consecvente promo
vate de conducerea partidului, de 
dumneavoastră, personal, politică ce 
a determinat transformări radicale și 
în viața locuitorilor județului nostru.

în cele șase decenii care au trecut 
de la crearea partidului nostru comu
nist — scriu în telegrama lor cei pre
zenți la adunarea din RÎMNICU VIL- 
CEA — se distinge luminos, prin rit
murile înalte de dezvoltare a Româ
niei, etapa deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres, eveniment istoric cu 
semnificații adinei în progresul acce
lerat al țării. Prezența dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar general, 
în fruntea partidului și statului, re
prezintă chezășia mersului nostru 
ferm, accelerat spre împlinirea măre
țului program adoptat de Congresul 
al XII-lea pentru edificarea socialis
mului și comunismului în scumpa 
noastră patrie, adevăruri pentru care, 
odată cu întreaga țară, oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri ale pa
triei, vă aduc astăzi omagiul lor 
fierbinte.

Telegrama participanților de la 
adunarea de Ia FOCȘANI subliniază: 
Cu profundă emoție și dragoste, do
rim să dăm expresie și cu prilejul 
gloriosului jubileu de la 8 Mai recu
noștinței depline pentru marile vic
torii obținute de poporul nostru ih 
lupta pentru libertate națională și 
socială, în edificarea societății socia
liste și progresului multilateral al 
patriei. Uriașele prefaceri pe care na
țiunea le înregistrează astăzi în toate 
domeniile vieții economice, politice și 
sociale, marile izbînzi și împliniri 
ale muncii creatoare, necontenita per
fecționare a întregului mecanism so
cial, amplele transformări în procesul 
făuririi omului nou sînt expresia vie, 
concludentă a politicii înțelepte, 
profund științifice a partidului și sta
tului, al cărei inițiator și promotor de 
frunte sînteți dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.
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SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRH UNOR ÎNALTE ORDINE
ALE REPUBUCII SOCIALISTE ROMANIA

TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. I)

cincinalului 1976—1980, pentru contri
buția deosebită adusă la înfăptuirea 
politicii Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noastră, 
cu prilejul aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, au fost conferite : titlul de 
„EROU AL MUNCII SOCIALISTE" 
tovarășilor : Emil Bobu, Ion Coman, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Ștefan Mocuța, Ion 
Slrbu, Vasile I. Berbecel, Teodor N. 
Boncalo, Dumitru Gh. Diaconescu, 
Maria F. Diaconu, Ion Gh. Dincă, 
Ștefania Gr. Ionescu, Maria C. Nacu, 
Mihalache C. Niculescu, Gheorghe V. 
Turbureanu, Gligor I. Urs; ORDINUL 
„STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA" CLASA I tovarășilor : 
Mihail M. Cruceanu, Ion Popescu- 
Puțuri ; ORDINUL „23 AUGUST" 
CLASAI tovarășilor: Cornel Burtică, 
Nicolae Giosan, Tudor Ionescu, Vic
tor I. Naghi, Ileana Elena Răceanu ; 
ORDINUL „TUDOR, VLADIMIRES- 
CU“ CLASA I tovarășilor : Stan 
Cazan, Gydrgy Denes Gh. Kovacs, 
Gheorghe Mihoc, Bucur Șchiopu, 
Ion Vintze, Ghizela Gr. Vass ; 
ORDINUL „APĂRAREA PATRIEI" 
CLASA I tovarășilor : Ilie Verdeț, 
Gheorghe Rădulescu, Filip Geltz, Hie 
Murgulescu, Sanda Rangheț, Costache 
Tiulescu, Ion P. Tutoveanu, Gheor
ghe Vlădescu Răcoasa ; „ORDINUL 
MUNCII" CLASA I tovarășilor : 
Dumitru Popescu, Ion Pățan, loan 
Avram, Ana Aslan, Viorel I. Ârmașu, 
Ion Finteșteanu, Maria V. Gher- 
ghelaș, Maria A. Ionescu, Nicolae I. 
Iosif, Gheorghe Petrescu, Toader 
A. Pop, Gheorghe I. Răgneală ; 
ORDINUL „MERITUL AGRICOL" 
CLASA I tovarășilor : Mircea Dan 
D. Anghel, Florentin-Doru D. Car- 
pan, loan Gh. Dănceanu, Gheorghe 
V. Lozoveanu, Ion I. Neamu ; OR
DINUL „MERITUL ȘTIINȚIFIC" 
CLASA I tovarășilor : Constantin N. 
Arseni, Stelian A. Anastasiu, George 
G. Ciucu, Constantin Dinculescu, Radu 
R. Voinea ; ORDINUL „MERITUL 
CULTURAL" CLASA I tovarășilor : 
Corneliu Baba, George Calboreanu, 
Titus Viorel Popovici, Zeno Vancea, 
Barbu Zaharescu ; ORDINUL 
„STEAUA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA" CLASA A II-A tovară
șilor : Virgil Cazacu, loan Ursu, 
Aurel Duma, Atanase Avram, Gheor
ghe V. Goina, Constantin V. Lupu- 
lescu, Isidor V. Pușcaș, Costache 
Gh. Trotuș ; ORDINUL „23 AU
GUST" CLASA A II-A tovarășilor : 
Nicolae Constantin, Constantin Ol- 
teanu, Richard Winter, Toader Gri- 
gore Ardeleanu. Elena M. Ciuraru, 
Anton Gh. Dobrln, Ioan T. Dolog, 
George Homoștean, Dumitru M. 
Iliescu, Gheorghe D. Monor, loan 
Ovidiu I. Negrea, Ioana I. Nicolae, 
Leon M. Naș, Dumitru Popa, Vero
nica V. Sandu, Gheorghe V. Sîrbu, 
Dumitru Turcuș ; ORDINUL „TU- 
DOR VLADIMIRESCU" CLASA A 
II-A tovarășilor : Emilian Dobrescu, 
Ilie Rădulescu, Ștefan Birlea, An
drei Cervencovici, Silviu Curticea- 
nu, Marin Enache, Ioachim Moga, 
Nicolae Herlea, Cristofor Simiones- 
cu, Marin M. Tapai. Gheorghe Tâ- 
nase, Toma N. Trașcă ; ORDINUL 
„APĂRAREA PATRIEI" CLASA A 
II-A tovarășilor Pavel Bojan, Elisa- 
beta Bota, Mircea Bâlănescu, colo
nel Gheorghe N. Burdoi, Nicolae 
Constantinescu, Nicolae Guină, Ion 
Felea, general-locotenent Mircea N. 
Mocanu, Nicolae Nicu S. Moraru. 
Eduard Ion Novac, general-locote
nent Emil St. Ștefănescu, general- 
locotenent Tiberiu S. Urdăreanu ; 
„ORDINUL MUNCII" CLASA A 
II-A tovarășilor: Aneta Spornic, Miu 
Dobrescu, Marin Rădoi, Iosif Szasz, 
Neculai Agachi, Ion C. Andrei, Ion I. 
Bara, Ion Catrinescu, loan Cîrcei, 
Gheorghe M. Căpraru, Trandafir Co- 
cîrlă, Natalia V. Corneanu, Ioan A. 
Cupșa, Dinu C. Daniliuc, Gheorghe I. 
Dragomir, Marcela S. Dubleșiu, loan 
Florea, Mihai Gafițeanu, Dumitru S. 
Goidea, Teodor C. Gorceag, Ion V. 
Grama, Ileana D. Iacob, Iosif I. L6- 
rincz, Ioan M. Lukăcs, Gheorghe Gh. 
Manguci, Aurel I. Miu, Gavril G. 
Musca, Ion D. Neagu, Ion D. Nicola- 
escu, Vasile Pungan, Ion C. Pe
tre, Iulian Ploștinaru, Olga A. 
Păduraru, Ion Stănescu, Lucreția 
Gh. Sabău, Ilie I. Safta, Simion 
D. Săpunaru, Felicia A. Stoe- 

nescu, Laurean Tulai, Neculai Gh. 
Vicol; ORDINUL „MERITUL AGRI
COL" CLASA A II-A tovarășilor : 
Gheorghe I. Cremenescu, Alexandru 
Diaconu, Marin D. Epure, Cristian 
Ioan D. Hera, Ioan S. Marcu, Ște
fan V. Mitu, Tiberiu E. Mureșan, Pe
tru Plăcintă, Vasile P. Popa ; ORDI
NUL „MERITUL ȘTIINȚIFIC" CLA
SA A II-A tovarășilor : Dumitru- 
Lucian St. Aburel, Coloman C. Ba- 
conyi, Petre M. Baniță, loan Creangă, 
Iosif F. Kovacs, Cezar Lăzărescu, 
Călin Andrei G. Mihăileanu, Eugen 
Proca, Aristide I. Predoi, loan Ioviț 
D. Popescu, Sever V. Șerban, Mihai 
Tudosie, Ion I. Teoreanu ; ORDI
NUL „MERITUL CULTURAL" CLA
SA A II-A tovarășilor : Emilian Gri- 
gore Condurachi, Theodor V. Grigo- 
riu, Dumitru Radu Popescu, Nichita 
H. Stănescu.

Lu;nd cuvîntul, tovarășul Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
îmi revine marea cinste de a ex

prima, în numele vechilor militanți 
ai partidului aici prezenți, sincerele 
noastre mulțumiri pentru onoarea 
pe care conducerea partidului și sta
tului ne-a făcut-o, prin acordarea 
înaltelor distincții, cu prilejul glo
riosului jubileu al partidului nos
tru.

Noi, vechii militanți ai partidului, 
trăim sentimente de indreDtățită 
mindrie. știind că avem în fruntea 
partidului și a țării un revoluționar. 
călit și patriot înflăcărat, militant 
de frunte al mișcării muncitorești 
internaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, care slu
jiți partidul de aproape 50 de ani; 
care cunoașteți la fel de bine pe. 
militanții vechi, ca și pe cei mai ti
neri din lupta și activitatea de par
tid. reprezentați și exprimați în 
modul cel mai fericit spiritul revo
luționar al partidului nostru, hotă- 
rirea și înțelepciunea sa in condu
cerea destinelor poporului și țării 
noastre.

încă o dată vă mulțumesc pentru 
înaltele distincții acordate.

în cuvîntul său. tovarășul Miha
lache Niculescu, muncitor la între
prinderea de mașini-unelte și agre
gate București, a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ,

Stimați tovarăși,
în aceste momente solemne, de 

înălțătoare mindrie patriotică, vă rog 
să-mi permiteți să exprim, din 
adincul inimii, cele mai calde mul
țumiri, împreună cu întreaga mea 
recunoștință, conducerii partidului, 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta 
distincție conferită cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a gloriosului 
nostru partid.

Doresc să subliniez și cu acest 
prilej că întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate, in care lucrez ca- 
muncitor, a obținut rezultate bune in 
cincinalul încheiat, iar în primele 
luni din acest an am îndeplinit și 
depășit planul la toți indicatorii. 
Aceste rezultate sint indisolubil le
gate de transpunerea în viață a pre
țioaselor indicații pe care ni le-ați 
dat dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in ve
derea soluționării problemelor tot 
mai complexe ridicate de dezvoltarea 
întreprinderii noastre.

Pentru toate acestea vă mulțumim 
din inimă și ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a fi la 
înălțimea încrederii pe care ne-o 
acordați.

A luat cuvintul tovarășul Ștefan 
Mocuța, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., care a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

■ Stimate tovarășe și stimați tovarăși, 
Cu inima încărcată de bucuriile și 

emoțiile evenimentului pe care ii 
trăiesc, vă rog să-mi îngăduiți să 
exprim conducerii partidului și sta
tului, dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
cele mai alese mulțumiri și nestinsa 

mea recunoștință pentru conferirea 
înaltului titlu de „Erou al Muncii So
cialiste", in care văd un simbol al 
aprecierii pe care conducerea parti
dului o acordă activității organizației 
județene de partid Cluj, în care ac
tivez, pentru înfăptuirea obiectivelor 
ce i-au revenit și ii revin din pro
gramul și minunata politică a parti
dului de edificare a noii societăți în 
patria noastră.

Emoțiile mele sînt nemăsurat am
plificate de faptul că am avut feri
cirea ca însemnul de prețuire să-mi 
fie decernat și înmînat cu prilejul 
mărețului jubileu de șase decenii al 
Partidului Comunist Român de către 
cel mai îndrăgit fiu și conducător al 
partidului comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României de as
tăzi, ale cărui vizionară gîndire, ope
ră științifică și neobosită activitate 
politico-organizatorică au devenit 
călăuza întregii națiuni.

In acest moment solemn vă încre
dințez, mult stimate tovarășe secretar 
general? că, învățînd permanent din 
opera dumneavoastră teoretică și din 
exemplul faptei ce ni-1 oferiți, voi 
pune întreaga mea pricepere și ener
gie în slujba îndeplinirii sarcinilor 
ce-mi revin pentru a-mi face datoria 
de activist al Partidului Comunist 
Român.

Scriitorul GySrgy Denes Kovacs a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca în acest 

moment solemn să exprim conduce
rii de partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republicii, 
personal, cele mai vii mulțumiri și 
profunda mea recunoștință pentru 
înalta distincție acordată cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de glorioasă 
existență a Partidului Comunist Ro
mân.

Consider că distincția ce mi s-a 
conferit simbolizează înalta prețuire 
a partidului și statului nostru, grija 
părintească de care se bucură din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
creația scriitorilor din țara noastră 
și, în acest context, literatura mili
tantă a creatorilor din rîndul națio
nalităților conlocuitoare.

în aceste clipe de mare sărbătoare 
a partidului vă pot asigura că toți 
scriitorii maghiari din această țară, în 
strinsă unitate cu confrații noștri ro
mâni, ne vom strădui și de acum îna
inte ca scrisul nostru să slujească 
cauzei partidului, cauzei întregului 
popor, ridicării conștiinței patriotice 
și cetățenești a oamenilor muncii, 
cauzei socialiste, a frăției și a păcii 
în lume.

Tovarășa Ștefania Ionescu, pre
ședinta cooperativei agricole de pro
ducție din Putineiu, județul Teleor
man, a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mylt stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi să exprim' și eu 

conducerii de partid și de stat, dum
neavoastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, cea mai 
adîncă recunoștință și profunda 
mulțumire pentru înaltul titlu ce mi 
s-a acordat cu prilejul împlinirii a 
șase decenii de la făurirea Partidului 
Comunist Român.

întreaga noastră țărănime, toți lu
crătorii din agricultură vă sint 
profund recunoscători și vă poartă o 
nețărmurită dragoste pentru contri
buția dumneavoastră inestimabilă la 
elaborarea' și înfăptuirea politicii 
partidului, la dezvoltarea și moder
nizarea agriculturii noastre, Ia ridi
carea nivelului de trai al întregului 
popor.

înaltul titlu acordat astăzi consti
tuie pentru mine un imbold spre noi 
împliniri, angajîndu-mă în fața 
conducerii partidului, a dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, să muncesc cu toată 
dăruirea pentru înfăptuirea în viață 
a hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului, a indicațiilor dumnea
voastră prețioase privind realizarea 
noii revoluții agrare in țara noastră.

în continuare a luat cuvintul to
varășul Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat la Ministerul Apro

vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
care a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în aceste momente de mare sem

nificație pentru viața și activitatea 
mea, vă rog să-mi permiteți să mul
țumesc din adîncul inimii conducerii 
partidului și statului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta 
distincție acordată.

împlinirea năzuințelor și aspirații
lor de progres și bunăstare, de liber
tate și independență, realizările ob
ținute în construcția socialistă, locul 
demn pe carg-1 ocupă România la ju
bileul de 60 de ani al Partidului Co
munist Român sînt indisolubil le
gate de numele și personalitatea 
tovarășului secretar general. Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu 
al poporului nostru.

Este pentru mine o datorie firească 
să folosesc acest moment aniversar 
pentru a evidenția că între marile 
merite ale partidului, ale secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este acela de a fi soluțio
nat cu deplină consecvență problema 
națională în îlomânia, ceea ce s-a 
materializat in asigurarea unor con
diții optime ca toți cetățenii patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — să se bucure de drep
turi egale în toate domeniile vieții 
economice și sociale, să participe ac
tiv și conștient, în strinsă unitate și 
frăție, la făurirea unității de nezdrun
cinat a celor ce muncesc în jurul 
partidului și statului, al secretarului 
său general, pentru înfăptuirea mă
reței opere de edificare a socialismu
lui în patria noastră comună.

Vă încredințez și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că voi acționa neabătut în 
spiritul orientărilor Congresului al 
XII-lea al partidului, al indicațiilor 
dumneavoastră, pentru îndeplinirea 
fermă, în domeniul în care muncesc, 
a politicii partidului și statului, a sar
cinilor de dezvoltare multilaterală și 
înflorire a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Tovarășul Radu Voinea, academi
cian, profesor la Institutul politehnic 
București, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Permiteți-mi să vă adresez cele mai 
respectuoase mulțumiri pentru înalta 
distincție, ce mi-a fost conferită as
tăzi și, prin aceasta, pentru apre
cierea făciltă activității mele. Ca 
slujitor al învățămintului superior 
de mai bine de 30 de ani, îmi dau 
seama de condițiile deosebite pe 
care partidul nostru Ie-a creat în 
acest domeniu de activitate, ca dealt
fel în toate sectoarele economiei și 
culturii noastre naționale.

Sintem conștienți că rezultatele 
importante obținute în ultimii ani în 
domeniul învățămintului și al cerce
tării științifice, prestigiul internațio
nal de care se bucură astăzi știința 
românească, toate se datoresc poli
ticii înțelepte a partidului nostru.

ÎN CAPITALĂ

Expoziția omagială de aria plastică
„60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român*
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste și Uniunii artiș
tilor plastici, joi s-a deschis, la 
sala „Dalles", din Capitală, expozi
ția omagială de artă plastică „60 de 
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român".

La vernisaj au participat tovarășii 
Ilie Rădulescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, activiști de partid și de stat, 
membri ai conducerii U.A.P., artiști 
plastici, alți oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
artistul poporului Ion Irimescu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, și 
tovarășa Suzana Gâdea au relevat 
semnificația acestei prestigioase 
manifestări, în ansamblul acțiunilor 
complexe cultural-artistice organi
zate pe întreg cuprinsul țării pentru 
marcarea celor șase decenii care au 
trecut de la făurirea P.C.R., partici

Vă asigur, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că a- 
ceastă înaltă distincție, care cinsteș
te deopotrivă activitatea Institutului 
politehnic București, din care fac 
parte, va constitui pentru mine o 
datorie de onoare de a depune efor
turi sporite și de a munci cu dă
ruire, ca activist credincios al parti
dului, pentru înfăptuirea exemplară 
a politicii sale interne și externe.

In cuvîntul său, general de armată 
(r) Ion Tutoveanu a spus :

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Stăpînit de o puternică emoție, vă 

rog să-mi permiteți să exprim con
ducerii partidului și statului, perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
calda și respectuoasa mea gratitudi
ne pentru înalta distincție ce mi-a 
fost conferită cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român, aniversare cu 
adînci semnificații pentru toți fiii 
poporului.

Conferirea acestei distincții repre
zintă pentru mine o expresie a pre
țuirii activității ce am desfășurat-o 
în rîndurile armatei și doresc să 
asigur, și cu acest prilej, conducerea 
de partid și de stat, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că voi fi, și în 
continuare, un ostaș credincios al 
partidului, oricînd gata să-mi înde
plinesc, acolo unde va fi nevoie, da
toria față de patrie, avînd mereu 
călăuză exemplul luminos de slujire 
cu abnegație și dăruire a intereselor 
poporului, a cauzei socialismului și 
păcii pe care ni-1 oferă generos secre
tarul general al partidului, președin
tele Republicii, comandantul suprem 
al forțelor armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In încheierea solemnității a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La sfîrșitul solemnității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat s-au 
întreținut cu cei decorați și s-au fo
tografiat împreună cu aceștia.

Solemnitatea înmînării înaltelor 
distincții, desfășurată într-o atmosfe
ră sărbătorească, a constituit o vi
brantă manifestare de dragoste și 
atașament față de Partidul Comunist 
Român, față de secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
expresie vie a hotărîrii ferme de a 
înfăptui Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate șl înaintare a României spre 
comunism.

★
Prin decret prezidențial, au mai 

fost conferite cu prilejul aniversării 
a 60 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român 4 665 ordine și 
6 176 medalii unor membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, activiști de 
partid, de stat, ai organizațiilor de 
masă, muncitori, ingineri, tehnicieni, 
țărani cooperatori, oameni de știin
ță, artă și cultură, militari.

(Agerpres)

parea plenară a artiștilor plastici la 
cinstirea acestui măreț eveniment.

Expoziția reunește circa 450 de 
lucrări de pictură, sculptură, grafi
că și artă decorativă, realizate de 
artiști din întreaga țară, evocînd, 
într-un limbaj plastic de o mare 
varietate, momente importante din 
lupta dirză a poporului român pen
tru libertate și dreptate socială și 
națională, marile înfăptuiri dobindi- 
te, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, chipul celor ce făuresc 
noua Românie socialistă. Compozi
ții de mare forță artistică și emoțio
nală redînd portrete ale secretarului 
general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
realizate de artiști din diferite gene
rații ca un omagiu firesc adus celui 
mai iubit fiu al poporului român, 
activității sale neobosite dedicate bi
nelui patriei și prosperității națiunii 
noastre.

a primit pe ministrul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit joi pe Alphons 
Van Der Stee, ministrul finanțeloi- 
al Olandei, care a efectuat o vizită 
în țara noastră.

La primire a participat Petre 
Gigea, ministrul finanțelor.

A fost prezent Adrien Mansvelt, 
ambasadorul Olandei la București.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate realizările in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-olandeze, relevîndu-se cu 
satisfacție că aceste raporturi cunosc 
o continuă amplificare in spiritul 
înțelegerilor stabilite cu prilejul dia
logului la nivel înalt. S-a apreciat că 
există condiții pentru diversificarea 
în continuare a relațiilor de colabo
rare și cooperare dintre cele două 
țări, în interesul ambelor popoare, 
al păcii și înțelegerii internaționale.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi în legătură cu unele pro
bleme economice, monetare și valu
tare internaționale, exprimîndu-se 
hotărîrea de a se dezvolta colabora
rea dintre cele două țări pe plan 
mondial în aceste domenii de acti
vitate.

S-a apreciat că promovarea unei 
colaborări economice largi și echita
bile între state poate avea o influență 
pozitivă asupra îmbunătățirii cli-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Primiți mulțumirile mele sincere pentru salutările și urările cordiale 

adresate cu ocazia alegerii mele în funcția de secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că raporturile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta și adînci în continuare, în inte
resul popoarelor bulgar și român, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Vă urez dumneavoastră și poporului frate român succese noi în con
struirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim adînca mea recunoștință pentru felicitările și urările fierbinți 
transmise de dumneavoastră in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al dumneavoastră personal cu ocazia celei de-a 69-a anivmsări a 
zilei mele de rtaștere.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că minunatele re
lații de prietenie și colaborare existente între partidele, țările și popoarele 
noastre se vor adinei și dezvolta continuu. Doresc din toată inima, dum
neavoastră și poporului român, succese și mai mari în lupta pentru prospe
ritatea țării și traducerea în viață a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres 
al partidului dumneavoastră.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Vă transmit mulțumiri cordiale pentru felicitările adresate cu prilejul 

realegerii mele în funcția de secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania.

Hotărîrile celui de-al X-lea Congres al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, care trasează sarcinile partidului nostru pentru anii ’80, vizează șl 
întărirea tot mai puternică a legăturilor de prietenie și colaborare dintre 
partidele, statele și popoarele noastre.

Vă doresc și în viitor mari succese în activitatea dumneavoastră plină de 
răspundere spre binele poporului Republicii Socialiste România, al socialis
mului și păcii.

Cu salutări comuniste,
E. HONECKER
Secretar general

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru 
amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu ocazia zilei mele de naștere.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

■

finanțelor al Olandei
matului politic mondial, a întăririi 
păcii, destinderii și înțelegerii în 
Europa și in întreaga lume.

în timpul convorbirii au fost exa
minate, totodată, probleme ale situa
ției politice internaționale. în acest 
cadru s-a subliniat necesitatea de a 
se intensifica eforturile tuturor sta
telor pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere, colaborare și 
respect al independenței naționale, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor liti
gioase din diferite zone ale globului.

A fost evidențiată însemnătatea 
încheierii cu bune rezultate a reu
niunii de la Madrid, astfel încît 
aceasta să contribuie la transpunerea 
in viață a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, să deschidă calea 
adoptării unor măsuri concrete pen
tru realizarea unei cooperări neîn
grădite pe continent, să pună bazele 
unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării în Europa. S-a subli
niat necesitatea opririi cursei înar
mărilor, adoptării unor măsuri 
practice de dezangajare militară și 
dezarmare, împiedicării amplasării 
și dezvoltării de noi rachete și arme 
nucleare pe continentul european și 
în lume, pentru crearea unui climat 
de largă conlucrare pașnică și înțe
legere între toate popoarele.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-« 
atmosferă cordială.

\
« A izbucnit ca un vulcan
/ Nu ca o noapte efemerâ
' Care desparte-un an
‘ de-alt an :

Ci ca o eră de-altă eră. 
Cea veche nu se da bătută, 

ț Dar vremea ei era trecută.
* Se mai zbătea ca un balaur 
i Cu citevâ capete lipsă

Și-și zăngănea solzii de aur, 
Dar steaua ei era-n eclipsă: 
Steag roșu falnic se-nălțase 
Pe-acoperișul noii case.

il doborau. Dar iată iară 
De unde nu te așteptai 
Noi flamuri răsăreau in țară 
Ca florile in luna Mai, 
Și domnii clocoteau 

de fiere — 
Să le tot smulgă n-au putere.

Blestemi - ziceau — de rupi 
vr-o șapte

Și zici : De-acum
s-a isprăvit... 

Cresc șapte sute
peste noapte

60 de ani
Și pînă-n zori au înflorit. 
Au nu sintem noi

domnii țării ? 
Vin poate zilele pierzării...

Zidiră temniți mari,
mai multe 

Tocmiră zbiri, jandarmi, 
oșteni, 

Dar florile n-au vrut 
s-asculte 

Și răsăriră la Lupeni, 
Și la Ploiești și la Constanța, 
La Grivița sporea speranța. 
Zadarnic singe și tortură, 
Cresc flori în fabrică și-n sat, 
Zadarnic fac spumă la gură 
Cei ce din muncă au furat, 
Zadarnic prin mitralieră 
Să ’nnece nou născuta eră.

Cercați zadarnic 
pretutindeni 

Călăi mai crunți intr-ajutor 
Cu svastică în loc de pinteni 
Ca lupii lacomi de omor — 
Drapelul roșu își dă rodul: 
Se mișcă-n taină-ntreg 

norodul.

Ce mai aveați? Să vindeți țara 
Dușmanului, ș-apoi război I
Și dobindirăți doar ocara 
Și omorîrăți muiți din noi,
Dar din putere vi s-aleasă 
Doar o mocirlă puturoasă.

Și iarăși noi, umăr la umăr, 
Din ale țării orice colț,
In unitate, muiți la număr, 
Nălțarăm case, fabrici, bolți, 
Dind față nouă țării noastre 
Mai mîndre cum au fost 

a voastre I
Sint șasezeci de ani de lupte, 
De muncă, trudă, suferinți, 
Dar lanțurile au fost rupte, 
Iar tot ce e de la părinți 
Noi toate le-nmulțim 

cu-o mie
Să fie-o nouă Românie.

Partidul dete înțelesul 
Și țării rostul vieții noi 
Pe care-o-ndeamnă-n drum

Alesul
De un întreg popor - de noi !

Mihai BENIUC

i Vatră
Partidul-temerarul călăuz al faptelor, 
Născut în epoca de bărbăție —, 

’ Este chezășia împlinirilor, 
’ Făurarul de drumuri înalte

’ Ce duc spre piscurile comunismului,
1 Veteran, dar tînăr și cu inima fierbinte — 

Flacără din flacăra sufletelor —

de lumină
Ne adună pașii intr-un singur drum
Ce suie drept spre țintă.
Voințele se supun chemărilor
Din timpul colorat de vise îndrăznețe. 
Și înălțăm mereu mai sus glia străbună 
Zidul demnității, vatra de lumină I

HORVATH Dezideriu

Purpură fierbinte
Tăcerea sufletului veteran 
de după echinoxul cald, prin spații 
și în ajun de mai, cu meditații 
întinerește-n ceas contemporan.

La sărbătoarea purpurei fierbinte 
cu inima-n șaizeci de pulsuri mari 
trimise-n secol de vizionari 
și înflorite-aducerii aminte.

Visat, cuvîntul se re-ntoarce-n om 
ca-n rîu de munte genele de aur, 
cînd limpezi cronicari, cu brațul faur 
scriu adevărul ce cinta-ni-l-vom.

Și noi am fost la nașterea aceea 
prezenți, prin solii noștri precursori 
azi umbre sau cărunți ca nalții nori 
din care fulgeră frumos ideea.

Rotund, în calendar, ce epic an I 
In brize, în zăduf, in geruri aspre, 
stă scut astral și grav credinței noastre 
tăria sufletului veteran.

AL. ANDRIȚOIU

Cînd spun
Cînd spun Partid, spun țară totodată > 
Și libertate spun, și demnitate,
Și mîinile prin fapte-ngemănate 
Ca viața să ne fie-n timp, curată.

Cînd spun Partid, se luminează gindul 
In razele, nimbind, ale cetății 
Iar pasul drept își află-n rinduri rîndul 
Nedind nimic zălog singurătății.

Cînd spun Partid, ca-ntr-un sipet se-adunâ 
Tot ce a dat istoriei măsura : 
Iubirea de moșie dar și ura 
Pentru despoții vremii și minciună.

Cînd spun Partid, pe steagul luptei sale 
Trecutul își înscrie nalt bărbații, 
Ce-au străjuit cîmpia și Carpații 
Ca noul timp să-și afle nouă cale.

Cînd spun Partid, spun jertfe de viteji 
Ce-au înfruntat Doftane și cătușe 
Și, prinși într-ai istoriei virtej, 
Veacul l-au smuls din tragică cenușe.

Precum
Sîntem precum Carpații — 
Vecini cu veșnicia, 
Cînd viitorul vine 
Cu-o clipă mai devreme ; 
Cînd spunem Ceaușescu 
Noi spunem România 
Și inimile noastre 
Se-nflâcâreazâ-n steme.

Partid...
Cînd spun Partid, în glas etern rostesc 
Omagiu pentru timpul de dreptate, 
Pentru a muncii sacră libertate 
Și pentru tot ce-i om și omenesc.

Cînd spun Partid, aud din viitor 
Cum vin spre Azi visatele idei 
Să-nnobileze omul muncitor 
Dind faptei sensuri nalte și temei.

Cînd spun Partid, spun om de omenie, 
Ce-n fruntea țării, cu privirea trează 
Și gînd curat, destinu-i luminează 
Gurii de rai ce-i zicem Românie.

Cînd spun Partid, sub steagul tricolor 
Și roșul steag, vâd patria-n avînt...
E-al meu Partidul I Și ii sint dator 
Cu tinerețea verbului sâ-l cînt.

Nicolae DRAGOȘ

Carpații
Acest picior de plai, 
Și visul din stindarde 
II facem să existe ; 
Crești, legendarâ-n lume, 
Tu, gura mea de rai, 
Sub strălucirea stelei 
Spre ere comuniste.

Negoiță IRIMIE

in falduri vii de roșu 
De galben și albastru, 
Polara stea — veghează 
Al țârii viitor;
Și urcă România 
Prin vreme ca un astru, 
Ea — „țara mea de glorii” 
Astru nemuritor.
E țara mea de glorii
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
- înalt prestigiu internațional, ample relații de prietenie și colaborare

Mesaje de peste hotare la gloriosul jubileu
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,

In numele comuniștilor Uniunii Sovietice vă felicităm pe dum
neavoastră, pe toți comuniștii și oamenii muncii din Republica So
cialistă România cu ocazia aniversării a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Romap.

Partidul Comunist Român s-a născut in focul luptelor de clasă, 
în anii de avint revoluționar generat de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Făurirea Partidului Comunist Român, afilierea sa 
la Internaționala comunistă au marcat victoria marxism-leninismu- 
lui asupra reformismului și oportunismului In mișcarea muncito
rească din România, au constituit un moment de cotitură in dez
voltarea acesteia. Comuniștii români, acționînd in condițiile ilega
lității și ale terorii crunte, au luptat cu bărbăție împotriva politicii 
antipopulare a cercurilor guvernante ale României burghezo-moșie- 
rești, au apărat interesele oamenilor muncii, au militat pentru prie
tenie și colaborare cu Uniunea Sovietică.

Victoriile hotărîtoare ale Armatei sovietice pe fronturile Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei, zdrobirea trupelor fasciste 
pe teritoriul României, insurecția armată de la 23 August 1944, în
făptuită sub conducerea comuniștilor au dus la eliberarea țării de 
sub jugul fascist. în cursul desfășurării revoluției populare, Parti
dul Comunist Român a condus lupta pentru transformări politice 
și social-economice radicale, pentru triumful socialismului."

Oamenii sovietici se bucură de succesele obținute, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, in construirea socialismului pe 
pămîntul românesc. Pornind de la cursul neabătut al politicii sale 
externe, reafirmat de cel de-al XXVI-lea Congres al partidului, 
P.C.U.S. promovează cu consecvență linia îndreptată spre adîncirea 
prieteniei și colaborării multilaterale egale în drepturi intre parti
dele, țările și popoarele noastre, pe baza principiilor încercate ale 
marxism-leninismului, ale internaționalismului socialist.

Experiența Uniunii Sovietice și a României, a celorlalte țâri 
socialiste demonstrează în mod elocvent că legăturile lor bilaterale 
trainice, ca și conlucrarea lor strinsă in cadrul organizației Trata
tului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
corespund intereselor vitale ale fiecărei țări, constituie o garanție 
sigură a apărării cuceririlor Istorice ale popoarelor țărilor socia
liste, un factor puternic al luptei pentru pacea și securitatea po
poarelor.

în legătură cu cea de-a 60-a aniversare a Partidului Comunist 
Român, urăm comuniștilor, oamenilor muncii din Republica Socia
listă România mari succese în înfăptuirea sarcinilor trasate de cel 
de-al Xlî-lea Congres al P.C.R. in construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., dintre popoarele sovietic și român !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

♦ ----------------------------------------------

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a întemeierii Partidului 
Comunist Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar 
vă adresează dumneavoastră, membrilor P.C.R.. tuturor oamenilor 
muncii și întregului popor frate român cel,e mai cordiale salutări.

Făurirea la 8 Mai 1921 a Partidului Comunist Român, pe baza 
marxism-leninismului, este un eveniment de mare însemnătate 
pentru mișcarea comunistă și muncitorească din România. în anii 
dictaturii militaro-fasciste, el a fost cel mai activ și consecvent 
apărător al intereselor celor ce muncesc.

Insurecția armată de la 23 August 1944, realizată sub conducerea 
P.C.R., în condițiile create de victoriile istorice ale Armatei sovie
tice asupra Germaniei hitleriste, a dus la eliberarea poporului ro
mân de sub dominația fascistă. Au fost puse bazele revoluției anti
fasciste și antiimperialiste, care a deschis o epocă nouă în istoria 
României.

în perioada de după eliberarea României de sub dominația fas
cistă, poporul român, condus de către Partidul Comunist, in cola
borare strinsă cu popoarele din țările membre ale Organizației Tra
tatului de la Varșovia și ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, a efectuat mari transformări socialiste în întreaga viață 
a țării și a obținut succese remarcabile in dezvoltarea industriei și 
agriculturii, științei și culturii.

Remarcăm cu satisfacție că relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica 
Socialistă România se dezvoltă și se adîncesc permanent pe baza 
principiilor marxism-leninismului. in interesul popoarelor bulgar și 
român, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al țări
lor comunității socialiste, "al cauzei păcii și socialismului in lume.

în ziua celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român, 
vă urăm, dragi tovarăși, succese noi și‘tot mai mari in îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al XIT-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate in 
patria dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST BULGAR

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări de la crearea 
partidului dumneavoastră, primiți, în numele Partidului Comunist 
din Cuba și, al întregului nostru popor muncitor, cele mai sincere 
felicitări.

Apreciem sincer munca generațiilor de comuniști români, care 
și-au dedicat viața construirii socialismului, dezvoltării patriei lor 
și realizării unei fericiri depline pentru poporul lor.

La o ocazie atit de semnificativă, reafirmăm dorința noastră de 
a întări legăturile frățești care ne unesc. Totodată, vă dorim noi și 
mari succese in importanta dumneavoastră activitate.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 
- al Partidului Comunist din Cuba

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comunist 
Român, în numele Partidului Comunist din Vietnam, al clasei 
muncitoare și al poporului vietnamez, vă adresăm dumnea
voastră și prin dumneavoastră tuturor comuniștilor, clasei mun
citoare și oamenilor muncii din Republica Socialistă România 
călduroase felicitări.

înființarea Partidului Comunist Român marchează o cotitură în 
mișcarea muncitorească din România. în cei 60 de ani care au 
trecut, clasa muncitoare și oamenii muncii din România au obținut, 
sub conducerea partidului dumneavoastră, importante realizări. 
Folosind împrejurările favorabile create de victoriile' repurtate de 
Armata sovietică asupra fascismului german, Partidul Comunist 
Român a condus cu succes insurecția armată, răsturnind regimul 
militarist, a călăuzit România pe calea transformărilor socialiste, a 
construcției socialismului. Astăzi România face parte din comuni
tatea țărilor socialiste, dispune de o industrie modernă, o agricul
tură de mare randament, cu un grad de mecanizare în continuă 
creștere și cu un nivel de viață materială și spirituală a poporului 
tot mai ridicat.

Cu acest prilej, dorim sincer Partidului Comunist Român și 
poporului frate român noi și tot mai mari succese în opera de 
construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate, ca România 
să devină din ce in ce mai prosperă, contribuind la întărirea 
forței comunității socialiste și la apărarea păcii în Europa și 
in lume.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare pe multiple planuri 
dintre partidele și popoarele celor două țări ale noastre să se 
întărească și să se dezvolte tot mai mult, in interesul popoarelor 
celor două țări, al cauzei păcii, independenței naționale, democra
ției și socialismului în lume !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN VIETNAM

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comu

nist Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez adre
sează gloriosului Partid Comunist Român, tuturor membrilor de 
partid, poporului frate român cele mai calde felicitări și înalta sa 
considerațiune.

Făurirea Partidului Comunist Român reprezintă un eveniment 
de mare însemnătate istorică în viața politică a poporului român 
și a clasei muncitoare din România, marcînd intrarea mișcării revo
luționare din România într-o etapă nouă, superioară. De atunci, 
poporul român, cu bogatele și glorioasele sale tradiții revoluționare, 
sub conducerea Partidului Comunist, a străbătut un strălucit drum 
de luptă, înfăptuind victorios revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, răsturnind dictatura fascistă 
și dominația reacționară burghezo-moșierească și instaurind puterea 
populară.

După eliberare, Partidul Comunist Român, conducînd harnicul și 
înțeleptul popor român, a repurtat mereu victorii însemnate în re
voluția și construcția socialistă. îndeosebi după cel de-al IX-lea 
Congres al său, Partidul Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, călăuzindu-se după principiul îmbinării învăță
turii socialismului științific cu realitatea concretă din propria țară, 
elaborînd orientarea și politica construirii socialismului în mod in
dependent și de sipe stătător, a făcut ca economia națională să cu
noască o dezvoltare rapidă, toate fronturile de luptă obținînd rea
lizări uriașe, fără precedent, nivelul de viață materială și culturală 
al poporului ridicîndu-se în mod simțitor. Astăzi, România socialistă 
a devenit o țară cu o industrie și o agricultură moderne, cu o știință 
și o cultură avansate.

în prezent, Partidul Comunist Român intensifică în continuare 
rolul său conducător asupra întregii societăți și, in strinsă unitate 
cu întregul popor, depune toate eforturile pentru îndeplinirea cu 
succes a tuturor hotărîrilor adoptate de cel de-al XII-lea Congres 
al partidului și a noului plan. cincinal, pentru apărarea independen
tei și suveranității de stat. Vă urăm din toată inima ca în acest nou 
marș să obțineți realizări și mâi strălucitoare.

In relațiile internaționale, Partidul Comunist Român se opune 
ferm politicii de intervenție și agresiune a imperialismului și a 
noului și vechiului colonialism, sprijină 'energic lupta dreaptă a 
popoarelor, contribuind activ la cauza revoluționară a popoarelor 
lumii. “

Prietenia profundă dintre partidele și popoarele Chinei și Româ
niei este întemeiată pe marxism-leninism și internaționalismul pro
letar și rezistă la încercări. Prin eforturile noastre comune, in ulti
mii ani, relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și popoa
rele țărilor noastre au cdnoscut o nouă dezvoltare. Sîntem profund 
convinși că, și de acum înainte, în opera comună de construire a 
socialismului, în lupta împotriva imperialismului, pentru salvgarda
rea păcii mondiale și pentru progresul omenirii, prietenia revolu
ționară și solidaritatea militantă dintre partidele și popoarele țărilor 
noastre vor cunoaște în mod sigur o consolidare și dezvoltare 
continuă.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST CHINEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comu
nist Român, doresc să vă adresez, în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, al tuturor membrilor partidului 
nostru, al poporului coreean, ca și în numele meu personal, cele 
mai călduroase felicitări, precum și salutările mele tovărășești, 
dumneavoastră, și prin intermediul dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor și po
porului român.

Făurirea Partidului Comunist Romăn — rodul prețios al luptei 
grele duse vreme îndelungată de către comuniștii români pentru 
crearea partidului revoluționar al clasei muncitoare — reprezintă 
un eveniment istoric care a deschis o, nouă , etapă a luptei revolu
ționare purtate de forțele democratice și progresiste, în frunte cu 
clasa muncitoare română.

Conducind la victorie lupta glorioasă a clasei muncitoare și a 
poporului român pentru independență națională și eliberare socială, 
Partidul Comunist Român a înfăptuit eliberarea țării și a deschis 
calea socialismului in România.

După eliberare, devenit stăpîn pe propriul destin și preluînd 
puterea, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, și-a transformat țara, care era înapoiată, intr-o țară socia
listă suverană, înzestrată cu o industrie modernă și cu o agricultură 
dezvoltată.

Astăzi, poporul român, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, in frunte cu dumneavoastră, inregistrează mari progrese în 
lupta pentru traducerea in viață a hotărîrilor adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului și pentru edificarea unei societăți 
socialiste armonios dezvoltate.

Partidul și poporul nostru se bucură sincer, ca de propriile sale 
succese, de toate succesele obținute de partidul și poporul dumnea
voastră în construcția socialistă și în lupta pentru consolidarea 
poziției internaționale a țării și vă adresează călduroase felicitări.

Cu convingerea că excelentele relații de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele și popoarele țărilor noastre se vor adînci 
și dezvolta neîncetat, și în viitor, vă urez în mod sincer cele mai 
mari succese în activitatea dumneavoastră și în lupta dusă de 
partidul și poporul dumneavoastră pentru măreția și prosperitatea 
țarii dumneavoastră.

KIM IR SEN
Secretar general al comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a fondării Partidului Comu
nist Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Japonez 
transmite salutări cordiale de felicitare și solidaritate membrilor 
Partidului Comunist Român și poporului român.

De la fondarea sa, Partidul Comunist Român a luptat pentru 
apărarea vieții și drepturilor clasei muncitoare și ale țărănimii. în 
timpul celui de-al doilea război mondial a fost în fruntea poporului 
român in lupta sa împotriva agresiunii și opresiunii naționale, a 
fasciștilor germani, răsturnind jugul ocupanților germani și al for
țelor fasciste trădătoare, a eliberat patria, poporul. După eliberare, 
Partidul Comunist Român a întărit permanent alianța muncitorească- 
țărănească și unitatea de acțiune a întregului popor muncitor, a 
instaurat un regim popular-democrat, conducînd revoluția socia
listă spre victorie și obținînd succese majore în construcția 
socialistă.

Ne exprimăm speranța că veți obține succese și mai mari in 
construirea, in mod independent și creator, a unei societăți socia
liste care să corespundă condițiilor țării dumneavoastră, veți apăra 
ferm suveranitatea României.

Avînd in vedere actuala situație internațională, în care cercul 
vicios, bazat pe existența unor blocuri militare opuse, determină 
accelerarea cursei înarmărilor, sîntem convinși că forțelor progre
siste din lume le revin' sarcini tot mai importante, că ele trebuie 
să țină sus stindardul interzicerii totale a armelor nucleare, desfiin
țării blocurilor militare, dezarmării, retragerii tuturor forțelor 
militare străine și apărării hotărîte a dreptului la autodeterminare 
națională.

Ne exprimăm speranța că între Partidul Comunist Japonez și 
Partidul Comunist Român vor continua să se dezvolte prietenia și 
solidaritatea, în concordanță cu principiile convenite în declarația 
comună din iulie 1978 a președintelui Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist Japonez, Kenji Miyamoto, și a 
secretarului general al Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST JAPONEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu, <
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a întemeierii Partidului 

Comunist Român, în numele Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu, vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și tuturor oamenilor muncii din România prietenă cele mai cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de noi succese in continua dezvoltare 
socialistă a României. Șase decenii de existență și de acțiune 
revoluționară ale Partidului Comunist Român reprezintă un mare 
jubileu pentru partidul dumneavoastră și pentru Republica 
Socialistă România. Rezultatele pe care le-ați înfăptuit în perioada 
scursă oferă' toate condițiile pentru dezvoltarea socialistă, în conti
nuare, cu succes a țării dumneavoastră și prosperitatea ei multila
terală, spre bunăstarea poporului prieten român. Comuniștii și 
oamenii muncii din Iugoslavia se bucură sincer de fiecare progres 
pe care îl realizează Partidul Comunist Român și oamenii muncii 
din România în dezvoltarea revoluționară a țării lor.

Folosesc acest prilej pentru a exprima profunda noastră convin
gere că relațiile de prietenie și colaborare dintre Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre țările 
noastre socialiste vecine se vor dezvolta în continuare cu succes, 
pe baza principiilor care au fost confirmate de mai multe ori în 
timpul întîlnirilor dintre tovarășul Tito și dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu. Considerăm că dezvoltarea pe această bază a relațiilor 
și colaborării reprezintă un interes trainic al popoarelor noastre, 
al păcii și socialismului în lume.

LAZAR MOISOV
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socia

list Ungar, al comuniștilor și al poporului muncitor din Republica 
Populară Ungară, transmitem bunele noastre urări, cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, dumnea
voastră și prin dumneavoastră comuniștilor și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România.

Istoria din acest secol a României, lupta celor ce muncesc împo
triva asupririi de clr»să și munca lor de construcție socialistă, sînt 
de nedespărțit de existenta și activitatea Partidului Comunist 
Român, Poporul ungar cunoaște bine și apreciază minunatele rezul
tate pe care le-ați obținut de la eliberare în dezvoltarea economiei 
și țelurile pe care vi le-ați fixat, sub semnul edificării României 
multilateral dezvoltate.

Popoarele ungar și român sînt legate prin relații istorice secu
lare. Elementul determinant al relațiilor noastre de azi constă în 
aceea că în ambele țări se construiește socialismul, că sîntem 
membrii aceluiași sistem de apărare — Tratatul de la Varșovia — 
și ai aceleiași organizații economice internaționale — C.A.E.R. 
Dezvoltarea colaborării, care cuprinde toate domeniile vieții, este în 
interesul comun al popoarelor noastre, constructoare ale socialis
mului.

Dragi tovarăși, ia măreața aniversare a Partidului Comunist 
Român, urăm tuturor celor ce muncesc din țara dumneavoastră noi 
succese în mlmcă, bunăstare și fericire, înflorirea României 
socialiste.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Co
munist Român, permiteți-mi, scumpe tovarășe președinte, să vă 
adresez dumneavoastră personal, Partidului Comunist și poporului 
român cele mai vii și călduroase felicitări.

Acest eveniment .istoric de importanță politică deosebită pentru 
popoarele iubitoare de libertate și' de progres ne oferă ocazia de a 
vă exprima solidaritatea și sprijinul nostru deplin cu cauza dreaptă 
și legitimă pe care o apără Partidul Comunist Român în “lupta sa 
de zi cu zi pentru instaurarea unei noi ordini mondiale, fondată 
pe progresul popoarelor, pe dreptate socială intre oameni, pe de
mocratizarea relațiilor internaționale.

Exprimîndu-vă cele mai bune urări de sănătate și viață îndelun
gată, vă rugăm, scumpe tovarășe președinte, să transmiteți viile 
noastre urări de fericire și prosperitate poporului român, cu care 
poporul nostru dorește sincer să lărgească și întărească legăturile 
de solidaritate și de cooperare.

Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general 

al Partidului Democrat din Guineea,
Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimați tovarăși,
*

Ne face plăcere să vă adresăm, în numele Comandamentului 
Național al Partidului Baas Arab Socialist, cele mai sincere urări 
cu ocazia aniversării a 60 de ani de la constituirea Partidului Co
munist Român, care a contribuit la întărirea mișcării revoluțio
nare socialiste internaționale, la întărirea frontului antiimperialist 
și la construirea bazei materiale a socialismului in Republica So
cialistă România. Partidul Comunist Român a putut, de-a lun
gul luptei sale îndelungate, să zdrobească fascismul și să con
struiască socialismul, bazîndu-se pe forța creatoare a maselor 
populare muncitoare. El și-a întărit, tptodată, legăturile de so
lidaritate militantă cu mișcarea de eliberare, cu forțele progresu
lui și socialismului care luptă pentru păstrarea independenței lor 
naționale, pentru eliberarea socială și economică, pe calea deju- 
cării planurilor imperialiste și pentru construirea unei societăți 
socialiste multilateral dezvoltate.

Realizările revoluționare înregistrate în cursul marșului de luptă 
al Partidului Comunist Român au dus la o dezvoltare însemnată 
a României pe plan economic, social și cultural, dezvoltare inde
pendentă, bazată pe forțele proprii și pe alianța strinsă cu țările 
comunității socialiste, care poate fi un model pentru popoarele 
luptătoare.

Stimați tovarăși.
Relațiile frățești existente intre Partidul Baas Arab Socialist și 

Partidul Comunist Român, între cele două popoare prietene a căror 
bază a fost pusă de tovarășii Hafez Al-Assad, secretar general al 
Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Si
riene, și Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, sint întemeiate 
pe lupta comună împotriva imperialismului, sionismului și reac- 
țiunii. Sîntem ferm convinși că aceste relații se vor dezvolta în 
continuare, în interesul ambelor partide și popoare prietene.

Folosim acest prilej pentru a exprima înalta noastră apreciere 
pentru poziția Partidului Comunist Român de sprijinire a luptei 
poporului arab, a cauzelor sale juste și, in primul rind, a cauzei 
poporului palestinian, a drepturilor sale inalienabile, sub condu
cerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul său 
unic și legitim.

în încheiere, urăm poporului român prieten succese tot mai mari 
pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.

COMANDAMENTUL NAȚIONAL
AL PARTIDULUI BAAS ARAB SOCIALIST

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări de la crearea Partidului 

Comunist Român vă transmitem salutul călduros și frățesc al comu
niștilor italieni.

Urmărim cu viu interes bogata și multipla activitate pe care 
partidul vostru o desfășoară în toate domeniile vieții politice, eco
nomice și sociale pentru întărirea și extinderea importantelor reali
zări ale României socialiste.

O atenție deosebită acordăm contribuției pe care partidul vostru, 
guvernul și, personal, tovarășul Nicolae Ceaușescu o aduc la cauza 
păcii, destinderii și dezarmării în lume, a apărării independenței și 
suveranității fiecărei țări, a afirmării de noi raporturi economice și 
politice intre state, a democratizării relațiilor internaționale.

Apreciem, totodată, contribuția voastră in cadrul mișcării munci
torești internaționale și acțiunile de solidaritate internațională, cu 
respectul istoriei, tradițiilor și specificului fiecărui partid, ale fiecărei 
forțe politice, în recunoașterea dreptului inalienabil al fiecăruia de 
a elabora în deplină autonomie strategia și tactica sa în politica 
internă și internațională.

Pe baza acestor convingeri profunde se dezvoltă în mod fructuos 
raporturile între partidele noastre, întemeiate pe prietenie și cola
borare.

Sîntem convinși că raporturile noastre sînt de ajutor cauzei întă
ririi mișcării care luptă in lume pentru pacea și libertatea popoare
lor, pentru destindere și progres social și uman, pentru socialism.

Sîntem, de asemenea, convinși că relațiile dintre partidele noastre 
sint un ajutor prețios și favorizează întărirea și dezvoltarea rapor
turilor între Republica Socialistă România și Republica Italiană, in
tre poporul român și poporul italian.

în acest spirit, dragi tovarăși, vă reinnoim felicitările noastre 
cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a partidului vostru, adresin- 
du-vă urarea de noi succese în lupta și în activitatea puse in slujba 
poporului vostru, pentru pace, progres și socialism in lumea întreagă.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ITALIAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări de la crearea Partidului 
Comunist Român, dorim să vă adresăm salutul călduros și frățesc 
al comuniștilor francezi.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, România socialistă 
cunoaște o dezvoltare economică și socială continuă. Ne bucurăm 
de progresele pe care le obțineți și vă urăm succes deplin în reali
zarea sarcinilor pe care vi le-ați fixat.

Vrem să vă exprimăm solidaritatea noastră internațională in 
lupta pentru pace, dezarmare și socialism și șă vă reafirmăm voința 
de a dezvolta cooperarea între cele două partide ale noastre.

Reînnoindu-vă felicitările, primiți,' dragi tovarăși, salutările 
noastre cele mai frățești.

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Romăn

Cu ocazia celei de-a 60 aniversări a creării Partidului Comunist 
Român, Comitetul Central al Partidului Național al Poporului vă 
adresează felicitări dumneavoastră, conducătorul partidului, precum 
și poporului român. Partidul nostru speră că legăturile de prietenie 
dintre Partidul Național al Poporului și Partidul Comunist Român 
vor continua să se dezvolte tot mai puternic.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
NAȚIONAL AL POPORULUI DIN GHANA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,

Cu ocazia fericită a celei de-a 60-a aniversări a Partidului 
Comunist Român, la 8 Mai, în numele Comitetului Central al 
P.C.I. (m) și in numele meu personal, vă transmit dumneavoastră 
și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român cele mai calde 
salutări frățești.

Partidul Comunist Român a fost unul din acele partide care chiar 
de la început s-a transformat din partid socialist și s-a alăturat In
ternaționalei comuniste conduse de Lenin, în 1921.

Partidul Comunist Român a fost acela care a condus clasa 
muncitoare și poporul României în revoluția antiimperialistă și 
antifascistă de eliberare națională și socială. Activitatea sa eroică 
din ilegalitate, în anii grei ai luptei împotriva fascismului și con
ducerea înțeleaptă exercitată în -zilele insurecției din august 1944 
au făcut ca P.C.R. să se impună ca singura forță politică din țară 
capabilă să rezolve problemele ce stăteau in fața României și a 
poporului său.

In anii de după eliberare, Partidul Comunist Român conduce clas? 
muncitoare și poporul României pe drumul construcției socialis
mului in țară, întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai al poporului, obținînd deja realizări semnificative, 
cu care se poate mîndri.

Felicitînd Partidul Comunist Român pentru activitatea și reali
zările șale din ultimii 60 de ani, urăm P.C.R. să obțină noi succese 
semnificative în viitor, sub conducerea Comitetului Central in 
frunte cu dumneavoastră.

Cu prietenie frățească,

E.M.S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general 

al Partidului Comunist Indian

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Uniunii Socialiste Sudaneze, doresc să transmit 
sincere felicitări cu prilejul importantului eveniment al celei de-a 
60-a aniversări de la fondarea Partidului Comunist Român.

îmi exprim speranța sinceră că relațiile deosebit de cordiale 
existente între țările noastre se vor dezvolta în continuare prin 
colaborare strinsă și prietenie.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist 
Român, în numele Partidului Socialist și al meu personal, doresc 
să transmit salutări Excelenței Voastre și, prin intermediul dum
neavoastră, tuturor membrilor Partidului Comunist Român.

Cele două partide ale noastre au dezvoltat în ultimii ani relații 
la diferite niveluri, aducîndu-și o contribuție importantă la o mai 
mare apropiere între popoarele noastre.

Relațiile dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist 
din Portugalia, cu toate deosebirile ideologice care există în mod 
firesc între ele, s-au caracterizat printr-o mare cordialitate și con
tribuție comună la instaurarea unei noi ordini internaționale, care 
să permită un dialog efectiv intre popoarele industrializate și po
poarele în curs de dezvoltare și care să poată garanta pacea și 
securitatea pentru toate popoarele lumii, fără amestec din afară.

Cu cele mai bune salutări și sentimente de înaltă considerație,

MARIO SOARES
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MESAJE DE PESTE HOTARE LA GLORIOSUL JUBILEU
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român
Dragi tovarăși,
îmi face o mare plăcere să vă transmit dumneavoastră și tuturor 

comuniștilor români un călduros salut frățesc din partea partidului 
nostru, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

în cursul întregii sale existente, partidul dumneavoastră s-a 
aflat întotdeauna în fruntea luptei muncitorilor români. în primii 
ani, această activitate s-a desfășurat în condițiile cele mai dificile, 
în prezent, România socialistă este o dovadă grăitoare a puterii 
ideilor comuniste și a activității partidului Comunist. în anii de 
după cel de-al doilea război mondial s-au produs transformări 
enorme in condițiile de viață și de muncă ale poporului român.

Astăzi, amenințarea războiului planează din nou asupra noastră.' 
Avem interesul comun de a preveni această amenințare prin în
făptuirea dezarmării și dezvoltarea cooperării.

Trimițîndu-vă salutul nostru la cea de-a 60-a aniversare a 
partidului dumneavoastră, dorim să reafirmăm legăturile strinse 
•xistente între cele două partide ale noastre.

Cu salutări frățești,
GORDON McLENNAN

Secretar general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Partidul de stinga-comuniștii din Suedia vă adresează cele mai 
călduroase salutări tovărășești cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a partidului dumneavoastră.

Participăm alături de dumneavoastră la această aniversare, ne 
bucurăm de marile succese dobîndite de poporul dumneavoastră sub 
conducerea Partidului Comunist Român și omagiem contribuțiile 
dumneavoastră de importanță deosebită la lupta pentru pace, destin
dere și dezarmare.

Legăturile frățești dintre partidele noastre și prietenia dintre 
popoarele noastre s-au întărit puternic. Nutrim speranța și convin
gerea fermă că ele vor continua să se dezvolte și să se întărească 
și în viitor.

Partidul dumneavoastră se poate mindri cu o istorie bogată și cu 
progrese importante. Astăzi, însă, pacea și destinderea sint amenin
țate, imperialismul se înarmează și amenință pacea și lupta pentru 
libertate a popoarelor.

De aceea, partidelor comuniste le revin sarcini mari în lupta 
pentru pace și dezarmare.

Tovarăși,
Vă rugăm să primiți salutul Partidului de stinga-comuniștii din 

Suedia cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist 
Român.

Trăiască Partidul Comunist Român I
Trăiască prietenia și legăturile dintre țările și popoarele noastre !

LARS WERNER
Președintele

Partidului de stinga-comuniștii 
din Suedia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarășe și tovarăși,
Comitetul Director al Partidului Comunist German vă adresea

ză dumneavoastră și tuturor comuniștilor din România salutări 
cordiale, frățești de luptă cu prilejul aniversării a 60 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Român poate să fată cu satisfacție o re
trospectivă a luptei sale grele, pline de sacrificii, dar și încununate 
de succese, dusă de-a lungul a șase decenii pentru poporul român. 
Partidul dumneavoastră arc o lungă istorie de lupte grele de clasă, 
care au trebuit să fie duse în condițiile aspre ale ilegalității îm
potriva capitalismului și imperialismului.

în condițiile luptei victorioase a forțelor armate sovietice îm
potriva armatelor agresoare fasciste, poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, s-a eliberat de dictatură și 
asuprire. Prin lupta consecventă a Partidului Comunist Român, în 
societatea română s-au produs transformări revoluționare profunde, 
a fost făurită orinduirea socialistă.

Partidul dumneavoastră, care, sub conducerea Comitetului său 
Central și a secretarului general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuiește hotărîrile celui de-al 
XH-lea Congres, poate prezenta un bilanț impresionant de realizări 
politice, materiale și culturale.

într-o perioadă în care forțele cele mai agresive ale imperia
lismului agravează situația internațională, salutăm acțiunile țărilor 
socialiste pentru pace, destindere și progres social, ca o contribuție 
importantă pentru asigurarea păcii mondiale. Ca și partidul dum
neavoastră, apreciem și noi inițiativa istorică, care pornește de la 
propunerile de pace ale celui de-al XXVI-lea Congres al P.C.U.S., 
drept un aport de seamă ța făurirea unei lumi fără război, la dimi
nuarea pericolului de război și la curmarea cursei înarmărilor.

Partidele noastre se pronunță pentru pași concreți in direcția 
opririi cursei înarmărilor, pentru măsuri de destindere militară și 
dezarmare. Noi, comuniștii din R.F. Germania, împreună cu multe 
alte forțe ale păcii din țara noastră, ne împotrivim mai ales planu
rilor aventuriste ale S.U.A. și N.A.T.O., care sint sprijinite de gu
vernul federal, de a amplasa noi rachete atomice în țara noastră. 
Noi sîntem împotriva politicii periculoase de suprainarmare și 
așteptăm de la guvernul federal să reacționeze constructiv la 
multiplele inițiative, de dezarmare ale Uniunii Sovietice și ale ce
lorlalte state socialiste.

Politica noastră urmărește ca de pe pămîntul german să nu mai 
pornească niciodată un război.

Dragi tovarășe și tovarăși,

De partidul dumneavoastră ne leagă sentimente de solidaritate 
în spiritul internaționalismului proletar.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea dintre partidele 
noastre se vor întări și dezvolta in continuare.

Felicităm Partidul Comunist Român la cea de-a 60-a aniversare 
a sa și îi urăm noi succese in lupta pentru pace, democrație și so
cialism.

Cu salutări comuniste,
HERBERT MIES

Președintele
Partidului Comunist German

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Ocazia solemnă a celei de-a 60-a aniversări a partidului dv„ 

8 mai 1981, constituie pentru noi o datorie și o plăcere să vă afir
măm, o dată mai mult, solidaritatea noastră militantă.

P.C.R., demn moștenitor al nobilelor tradiții de luptă ale miș
cării muncitorești, animat de o unitate constantă de voință, de 
gîndire și de acțiune, a reușit în 60 de ani să realizeze sarcina 
vastă, complexă și nobilă de mobilizare conștientă a maselor pen
tru revoluția de eliberare națională și socială, antiimperialistă și 
antifascistă.

P.C.R. a ștțut să înfăptuiască transformarea democratică și So
cialistă a României, să asigure independența și prosperitatea țării, 
aplicînd principiile generale ale socialismului științific condițiilor 
specifice ale României.

Rolul exemplar pe care-î joacă România socialistă de astăzi, 
atît în edificarea Socialistă independentă a patriei române, cit și in 
promovarea solidarității antiimperialiste și a păcii la scară inter
națională fac din Partidul Comunist Român și din secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, figuri de seamă ale istoriei 
universale.

Partidul African al Independenței din Senegal (P.A.I.), călit in 
cei 23 de ani de experiență în lupta pentru independență națională 
și construirea unui mare partid al proletariatului, este în măsură 
să aprecieze la justa sa valoare exemplul inestimabil și ajutorul 
moral și politic al P.C.R.

Comitetul Central al P.A.I. vă adresează urări de aniversare 
fericită, de intărire a rolului conducător al partidului dumnea
voastră, sub conducerea secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Trăiască Partidul Comunist Român !

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
AFRICAN AL INDEPENDENȚEI 

DIN SENEGAL (P.A.I.) 
Președinte MAJHEMOUT DIOP

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de Ia înființarea partidului 

dumneavoastră, Comitetul Central al Partidului Comunist din Gre
cia, comuniștii greci și toți oamenii muncii transmit Comitetului 
Central, comuniștilor români și întregului popor român călduroase 
salutări tovărășești.

în îndelungata sa viață șl. activitate, în condiții de grea și dură 
confruntare de clasă cu forțele reacțiunii, Partidul Comunist Ro
mân a călăuzit lupta poporului român și l-a condus la victoria 
încununată prin instaurarea regimului socialist.

Poporul român, in strinsă șl frățească colaborare cu țările din 
cadrul familiei socialiste, a dobindit importante succese în toate 
domeniile vieții sociale, contribuind la lupta comună pentru apărarea 

păcii. Astăzi, România socialistă constituie un serios factor în lupta 
pentru menținerea păcii în Balcani, pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre țările balcanice și în general pe 
plan internațional.

Tensiunea existentă in relațiile internaționale datorită politicii 
agresive imperialiste pune in fața forțelor progresiste și în pri
mul rind a partidelor comuniste și muncitorești sarcina serioasă 
a luptei unite pentru înfruntarea ei. Comuniștii din întreaga lume 
constituie forța hotărâtoare care se opune cu succes planurilor 
obscure ale imperialismului. Lupta lor unită, hotărîtoare, condusă 
de avangarda tuturor oamenilor muncii, va răsturna aceste pla
nuri. Garanția acestor victorii o constituie existența socialismu
lui, mișcarea muncitorească internațională și de eliberare.

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a partidului dumneavoastră, 
Comitetul Central al P.C.G. subliniază încă o dată dorința sa, care 
este și dorința tuturor comuniștilor din Grecia, ca bunele relații 
existente intre partidele noastre să se întărească și mal mult, pe 
baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Colabo
rarea dintre cele două partide să devină și mai creatoare, și mai 
fructuoasă, spre binele. celor două popoare, al linei contribuții și 
mai mari la lupta pentru destindere și pace.

Comuniștii și întregul popor grec urmăresc cu bucurie opera 
creatoare și fructuoasă a oamenilor muncii din Republica Socia
listă România, deoarece consideră că succesele lor constituie un 
factor pozitiv și încurajator pentru lupta pe care ei înșiși o des
fășoară, pentru victoria forțelor progresului și socialismului în 
Grecia.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi și mari succese pe drumul con
strucției socialismului.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia și colaborarea frățeasca dintre Partidul Co

munist Român și Partidul Comunist din Grecia !
Trăiască marxism-leninismul !

HARILAOS FLORAKIS
Secretar general 

al C.C. al P.C.G,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării gloriosului Partid 
Comunist Român, permiteți-mi să vă adresez, in numele meu și al 
militanților Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc, felici
tările noastre cele mai călduroase și frățești.

Activitatea marelui dumneavoastră partid de la întemeierea sa 
a fost hotărîtoare și exemplară în toate domeniile vieții economice, 
sociale, culturale și politice, datorită sprijinului conștient al munci
torilor și întregului popor român. Politica dumneavoastră externă 
consacrată in mod constant și lucid salvgardării păcii, sprijinirii 
popoarelor oprimate și a mișcărilor de eliberare, între care în spe
cial a poporului arab din Palestina, trezește fără încetare admirația 
și considerația tuturor.

Vă adresăm dumneavoastră, tovarășe președinte, și tuturor tova
rășilor din Partidul Comunist Român considerația noastră profundă 
și frățească.

ABDERRAHIM BOUABID
Prim-secretar al Uniunii Socialiste 

a Forțelor Populare din Maroc

A apărut volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
ROMANIA PE DRUMUL CONSTRUIRII 

SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE

(Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole) 
aprilie-octombrie 1980 
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ieri a fost inaugurată la București

Casa culturii Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Joi a fost inaugurată Casa culturii 
Republicii Socialiste Cehoslovace la 
București, instituție menită să contri
buie la mai buna cunoaștere a valo
rilor spirituale ale popoarelor ceh și 
slovac, a realizărilor construcției so
cialiste in această țară.

în alocuțiunile rostite de Dușan 
Spacil, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Lumir Hanak, amba
sadorul Cehoslovaciei la București, 
s-a relevat că inaugurarea Casei cul
turii reprezintă un pas însemnat în 
dezvoltarea relațiilor cehoslovaco-ro- 
mâne, a colaborării pe tărîm cultural, 
științific, tehnic și al învățămîntului. 
Se creează astfel posibilitatea adîncirii 
cunoașterii vieții cotidiene din Ceho
slovacia, a culturii și artei sale, con- 
tribuindu-se, într-o mai mare măsu
ră, la întărirea prieteniei dintre cele 
două țări. Manifestările înscrise în 
programul noului așezămînt de cul
tură. s-a arătat, vin să se alăture ac
țiunilor de tradiție promovate între 
Cehoslovacia și România — turneele 
unor ansambluri artistice, ale unor 
artiști de seamă, schimburi de expo
ziții, de delegații culturale, colabo
rarea în domeniul cărții, uniunilor de 
creație, cinematografiei, ca și între 
academiile de știință, instituțiile de 
învățămint superior.

Inaugurarea de astăzi, ca și viitoa
rea deschidere a Casei de cultură a 
Republicii Socialiste România la Pra-

tv 

Circulația autoturismelor proprietate personală 
in luna mai

ga — a arătat în cuvlntul său Maria 
Groza, adjunct al ministrului afaceri
lor externe — marchează un eveni
ment important pentru diversifica
rea legăturilor culturale bilaterale, 
activitatea acestor instituții fiind me
nită să îmbogățească, prin mijloace 
specifice, cu o largă rezonanță, ca
drul de cunoaștere reciprocă atît a 
vieții șl realizărilor contemporane, 
cit și a trecutului istoric al popoare
lor și țărilor noastre. S-a exprimat 
convingerea că Programul de schim
buri culturale româno-cehoslovace 
pe anii 1981—1985, semnat recent la 
București, va deschide noi perspec
tive în acest domeniu.

Cu prilejul inaugurării Casei cul
turii cehoslovace a fost deschisă ex
poziția pictorului Jozef Sturdik, ar
tist al poporului, aflat la vernisaj. 
Personalitatea și creația artistului au 
fost prezentate de Vaclav Bublik, di
rectorul Casei culturii.

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, numeroși oameni de 
cultură și artă.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

I

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 mai. în țară: Vreme în curs de 
încălzire. Cerul va fi schimbător. Pe 
alocuri vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice, mal frec
vente în zonele de deal și de munte. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 4 și 
12 grade, iar cele maxime între 14 și 24 
grade, izolat mai ridicate. Dimineața 
local ceață. Izolat condiții de grindină. 
In București: Vreme in incfilzlre. Cer 
schimbător, favorabil ploii sub formă 
de averse însoțite de descărcări electri
ce. Vînt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între S 
șl 8 grade, iar cele maxime între 19 șl 
22 grade. (Ileana Mihăilă, meteorolog 
de serviciu).

teza și maniera de conducere a au
tovehiculelor cu condițiile meteoru- 
tiere, ținind seama, in special, de 
efectele precipitațiilor, de starea dru
mului, intensitatea traficului și de 
gradul de vizibilitate.

Ultimele sondaje efectuate pe tra
see arată că sint încă multe auto
turisme proprietate personală ce nu 
au fost supuse verificării tehnice a- 
nuale. Reamintim cu acest prilej ne
cesitatea prezentării autovehiculelor 
la verificarea tehnică anuală, pentru 
ca deplasarea acestora să nu pună 
în pericol siguranța circulației.

Cronica zilei
Președintele Partidului Mișcarea 

Socialistă Panelenă, Andreas Papan- 
dreu, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a efectuat o vizită în. țara noastră, a 
părăsit, joi, Capitală. Președintele 
PASOK a fost însoțit de Apostolos 
Lazaris, secretar al Comisiei de ana
liză și planificare a Comitetului Cen
tral al partidului, și Michail Ziagas, 
secretar particular.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
, .Qaspejei« a fost SâMâjL <je,

-Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Iile ‘ Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Michel L. Cottakis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, membri ai ambasadei.

★
în perioada 4—7 mai 1981, la Mi

nisterul Afacerilor Externe au avut 
loc consultări între Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului atacerilor 
externe, și Dușan Spacil, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace.

Au fost abordate aspecte ale dez
voltării relațiilor dintre România și 
Cehoslovacia și unele probleme in
ternaționale actuale de interes reci
proc.

La convorbiri a participat Lumir 
Hanak, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București,

★
Joi a fost semnat la București Pro

gramul de aplicare a Acordului de 
colaborare în domeniul învățămîntu
lui, științei și culturii intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Malta, pentru anii 
1981—1983.

Documentul, semnat de Romulus 
Neagu, director in Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dionysius Mintoff, 
director in Ministerul Muncii. Cultu
rii și Bunăstării, directorul Centrului 
național de cultură, prevede schim
buri in domeniile invățămintului, cul
turii, științei și presei, pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă, in folosul 
celor două popoare, ai cooperării în 
Europa și in lume.

La ceremonie au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

★
Cu prilejul Zilei naționale a statu

lui Israel, ambasadorul acestei țări 
la București, Aba Gefen, a oferit, joi, 
o recepție.

Au participat Ioan Ceterchi, mi
nistrul justiției, Dumitru Bejan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 

• Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, perso
nalități ale vieții politice și cuitural- 
științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
La București s-au desfășurat, joi, 

lucrările Conferinței secretarilor fe
derațiilor aeronautice naționale din 
țări ale Europei și Americii, organi
zată sub auspiciile Federației Aero
nautice Internaționale.

Participanții la conferință au fost 
salutați de generalul-maior Aurel 
Răican, președintele Federației Ae
ronautice Române. Cu acest prilej, 
vorbitorul a relevat tradițiile și apor
tul aviatorilor sportivi din România 
la cauza propășirii și dezvoltării 
sporturilor aeronautice, a aviației în 
general.

în cadrul lucrărilor, desfășurate sub 
conducerea directorului general al 
Federației Aeronautice Internațio
nale, Bertrand Larcher, au fost sta
bilite măsuri ce vizează întărirea și 
dezvoltarea cooperării internaționaie 
în domeniul sporturilor aeronautice.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE CONSACRATE
GLORIOSULUI JUBILEU AL P.C.R.

La Muzeul Revoluției din MOS
COVA a avut loc joi vernisaj.ui- ex
poziției „Partidul Comi\nist . Român 
la a (>0-a aniversare. 1921—1981“. 
Exponatele — fotografii, grafice și 
texte — oglindesc tradițiile revolu
ționare de luptă ale clasei munci
toare din România, făurirea Parti
dului Comunist Român, munca pli
nă de abnegație a întregului popor 
pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, legăturile de 
prietenie și solidaritate cu lupta 
clasei muncitoare internaționale.

Au rostit alocuțiuni N. Cioroiu, 
directorul Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia. O. S. KHvoseina, directorul 
Muzeului „V. I. Lenin“ din Mosco
va, V. N. Vinogradov, director ad
junct al Institutului de slavistică și 
balcanistică al Academiei de științe 
a U.R.S.S., și Ion Mielcioiu, minis
tru consilier al Ambasadei României 
în U.R.S.S.

Sub auspiciile Comitetului orășe
nesc Phenian al Partidului Muncii 
din Coreea și ale Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, joi 
a avut loc, la Casa de cultură „Cio- 
lima“, din PHENIAN, vernisajul ex
poziției de fotografii „Partidul Comu
nist Român la a 60-a aniversare", 
care prezintă pe larg lupta și activi
tatea desfășurate de partidul nostru 
de la crearea sa și pină în prezent.

Au participat Pak Sen Cer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.C.. vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, Kang Sok Sung, membru su
pleant al C.C. al P.M.C., directorul 
Institutului de cercetări istorice al 
P.M.C.. Ce Hi Zăn, membru supleant 
al C.C. al P.M.C., ministrul muncii, 
președintele Asociației de prietenie 
coreeano-română. Cio long Guk, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.M.C., Li Hion Zam, secretar al Co
mitetului orășenesc Phenian al 
P.M.C., O Mun Hoan, vicepreședinte 
al Comitetului pentru relațiile cultu

Vizita în Argentina a ministrului român 
al afacerilor externe

Primul ministru al Malayeziei a primit 
pe șeful delegației parlamentare române

BUENOS AIRES 7 (Agerprt* *).  — 
La Buenos Aires au început convor
birile oficiale între ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, și ministrul 
argentinian al relațiilor externe, dr. 
Oscar Hector Camilion.

PROGRAMELE I ȘI II

în jurul orei 16,00 — trans
misiune directă de la Palatul 
Republicii Socialiste Româ
nia : adunarea festivă consa
crată aniversării a 60 de ani 
de la făurirea Partidului Co
munist Român

20,00 Telejurnal
21,00 Partidului erou — omagiul 

întregului popor
22,15 Telejurnal ,

Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția circulație — face cunoscut 
deținătorilor de autoturisme proprie
tate personală că în cursul lunii mal 
1981 autovehiculele respective vor 
circula în zilele de duminică după 
cum urmează :
• în zilele de 10 șl 24 mai cele 

avînd număr de înmatriculare cu 
soț ;

• în zilele de 17 și 31 mai cele cu 
număr de Înmatriculare fără soț.

Se recomandă automobiliștilor ca 
bl toate deplasările să coreleze vi-

în cadrul primei runde de convor
biri au fost examinate stadiul și 
perspectivele relațiilor bilaterale din
tre România și Argentina. Exprimin- 
du-și satisfacția față de evoluția po
zitivă a acestor relații, în spiritul 
legăturilor tradiționale de prietenie 
dintre cele două popoare, cei doi 
miniștri au apreciat că atît cadrul 
juridic și politic al raporturilor ro- 
mâno-argentiniene, cit și potențialul 
economic, științific și tehnic al ce
lor două națiuni creează condiții fa
vorabile pentru continua lor dezvol
tare reciproc avantajoasă in toate 
domeniile.'

A fost acordată o atenție specială

Depuneri de coroane de flori în memoria 
eroilor români căzuți pentru eliberarea Cehoslovaciei

PRAGA 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 36 de ani de la 
eliberarea de către armata română a 
orașului cehoslovac Kromeriz de sub 
ocupația nazistă, în oraș a fost orga
nizată o adunare festivă și s-au 
depus coroane de flori la Monumen
tul eroilor români din partea Comi
tetului național orășenesc și a Am
basadei României la Praga. Au fost 

rale cu străinătatea, reprezentanți ai 
Ministerului de Externe și ai ailor 
prgane centrale, un numeros public. 
A fost prezent ambasadorul Paul Ma
rinescu.

în cuvântările rostite la vernisaj, O 
Mun Hoan și ambasadorul român au 
scos in evidență drumul <le luptă 
parcurs de comuniștii români pentru 
eliberarea națională și socială, succe
sele obținute. în anii construcției so
cialiste, contribuția fundamentală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și Înfăptuirea politicii inter
ne și externe a României.

Asociația de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea și Asociația 
de prietenie China—România au or
ganizat joi o recepție la Palatul Adu
nării Naționale a Reprezentanților 
Populari din BEIJING. Au luat 
parte tovarășii Li Xiannian, vice
președinte al C.C. al P.C. Chinez, Ji 
Pengfei, vicepi%mier al Consiliului 
de Stat, șeful Secției relații externe 
a C.C. al P.C.C., Wang Bingnan, 
președintele Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea, 
membri ai conducerii secțiilor relații 
externe, organizatorică și propagandă 
ale C.C. al P.C.C., membri ai conduce
rilor ministerelor afacerilor externe, 
comerțului exterior și apărării națio
nale, Școlii superioare a C.C. al 
P.C.C., Academiei de științe sociale, 
Comisiei pentru relații culturale cu 
străinătatea, organizațiilor de masă 
și obștești, principalelor organe de 
presă. alj.e oficialități. A participat 
Florea Dumitrescu, ambasadorul 
României la Beijing.

Luînd cuvîntul, tovarășul Wang 
Bingnan a adresat, in numele Aso
ciației de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, Asociației de 
prietenie China — România și al po
porului chinez, cele mai călduroase 
și frățești felicitări Partidului Co
munist Român și poporule# român, 
cu prilejul aniversării.

A luat, de asemenea, cuvîntul am
basadorul României la Beijing.

relațiilor economice și s-a ajuns la 
o înțelegere cu privire la o serie de 
măsuri menite să contribuie la am
plificarea și diversificarea echilibra
tă a schimburilor pe o bază durabi
lă. pentru accelerarea negocierilor 
privind realizarea unor proiecte de 
cooperare in domeniile minier, pe
trolier și al construcțiilor de mașini.

Au fost, de asemenea, convenite 
unele măsuri pentru stimularea 
schimburilor în domeniul culturii, 
științei și tehnologiei.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Argentina, 
Gheorghe Apostol.

în cursul aceleiași zile, ministrul 
român a avut întîlniri de lucru cu 
reprezentanții guvernului provincial 
din La Rioja și ai unor firme co
merciale din această provincie.

arborate drapelele de stat și s-au 
intonat imnurile celor două state.

în cadrul adunării, președintele 
Comitetului național orășenesc. Milan 
Vaculik, a rugat să se transmită 
poporului român un mesaj de caldă 
recunoștință din partea locuitorilor 
orașului, pentru singele vărsat în 
luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei.

. Tovarășul Li. Xiannian, împreună 
cu ceilalți pârtieipanți la âceaștă- 
manifestare prietenească au vizitai, 
expoziția de fotografii „România- 
1981“, organizată la Palatul A.N.R.P.

La SOFIA a avut loc o adunare 
festivă organizată de Academia de 
științe sociale și conducere socială 
de pe lingă C.C. al P.C. Bulgar și de 
Asociația de prietenie bulgaro-româ- 
nă. în prezidiul adunării au luat loc 
Dimităr Stanișev, secretar al C.C. al 
P.C.B., acad. Sava Ganovski. membru 
al C.C. al P.C.B.. președintele Aso
ciației de prietenie bulgaro-românâ, 
cadre de răspundere de la C.C. al 
P.C.B. și M.A.E. bulgar, membri ai 
conducerii Academiei de științe so
ciale.

Prof. dr. Dimitar Sirkov, director 
adjunct al Institutului de istorie a 
P.C.B., a relevat însemnătatea isto
rică a făuririi Partidului Comunist 
Român și a evocat momente semni
ficative din activitatea revoluționară 
desfășurată de partid in cele șase de
cenii de existență. El a subliniat mă
rețele realizări obținute de poporul 
român în construcția socialistă, le
găturile de solidaritate între miș
carea muncitorească și socialistă din 
România și Bulgaria, dintre P.C.R. și 
P.C.B., rolul determinant pe care ii 
au, în adîncirea și dezvoltarea cola
borării româno-bulgare, întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. A luat, 
de asemenea, cuvîntul ambasadorul 
țării noastre la Sofia, Petre Duminică.

La vernisajul expoziției ,.60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român" care a avut loc la BEL
GRAD au participat Bozidar Man- 
dici, secretar pentru cultură al R.S. 
Serbia, reprezentanți ai C.C. al U.C.I., 
ai Secretariatului federal pentru afa
cerile externe.

Luind cuvîntul, directorul Muzeu
lui de istorie a Serbiei și ambasadorul 
României la Belgrad. Nicolae Mihai, 
au evocat tradițiile de luptă ale miș

KUALA LUMPUR 7 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a transmis Maiestății Sale Sultan 
Haji Ahmad Shah Ibni Al-Mahrum 
Sultan Abu Bakar, suveranul Mala
yeziei, și primului ministru, Datuk 
Hussein bin Onn, un călduros mesaj 
de salut, împreună cu urări de sănă
tate și fericire personală, precum și 
cele mai bune urări de progres, pace 
și prosperitate pentru poporul mala- 
yezian prieten.

Din partea suveranului Malayeziei 
și a sa personal, primul ministru Da
tuk Hussein bin Onn a adresat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cele mai 
alese mulțumiri pentru mesajul 
transmis, împreună cu cele mai căl
duroase urări de sănătate și fericire

Adunarea Mondială a Sănătății 
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 7 (Agerpres). Luind 
cuvîntul in cadrul Adunării Mon
diale a Sănătății, șeful delegației ro
mâne, prof. dr. Eugen Proca, minis
trul sănătății, referindu-se la pro
gramul „Sănătate pentru toți în anul 
2000“, a subliniat că, în cadrul ori
entărilor generale ale politicii ex
terne a României de lărgire conti
nuă a cooperării cu toate statele care 
urmează calea unei dezvoltări inde
pendente, țara- noastră este gata 

cării, muncitorești, socialiste și reyo- 
•luțipnăre, din România, continuate fcu 
siiăluclre de Partidul Comunist 
Român. Au fost subliniate, totodată, 
relațiile excelente dintre România și 
Iugoslavia, ale căror baze trainice 
le-au pus președintele Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

La Muzeul de istorie germană din 
BERLIN, capitala R. D. Germane, s-a 
deschis expoziția ..60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român". 
In alocuțiunile lor, directorul muzeu
lui. F. Herbst, si ambasadorul român, 
Gheorghe Tache, au subliniat mo
mente importante din viața și acti
vitatea P.C.R. în cei 60 de ani dc e- 
xistență, precum și relațiile tradițio
nale de prietenie statornicite între 
P.C.R. și P.S.U.G., între conducăto
rii lor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker.

La vernisaj au participat Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., Giinter Sieber, 
șeful Secției relații internaționale a 
C.C. al P.S.U.G.. Herbert Krolikow- 
ski, secretar de stat. prim-adjunct al 

■ ministrului afacerilor externe, Kurt 
Lbffler, secretar de stat, prim-ad- 
junct al ministrului culturii.

La Ambasada României din PRAGA 
a avut loc o conferință de presă, la 
care au participat reprezentanți ai 
Secției mijloacelor de informare în 
masă a C.C. ai P.C. din Cehoslovacia, 
Ministerului Afacerilor Externe, re
dact ori-șefi adjuncți, șefi de secție și 
redactori de la organele de presă 
centrale, radiodifuziune ți televi
ziune.

La principalele librării din ROMA 
— „Rinascita" aparținmd Partidului 
Comunist Italian, „Mondo Operaio" 
a Partidului Socialist Italian, precum 
și „Rizzoli" au fost organizate stan
duri de cărți, la loc de frunte aflîn- 
du-se volumele din opera și gindirea 
social-politică a tovarășului Nicolaa 
Ceaușescu, lucrări social-istorice.

personală, de progres și bunăstare 
pentru poporul român.

Schimbpl de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către primul ministru 
al Malayeziei a tovarășului Iosif 
Szasz, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, șeful delegației par
lamentare române care efectuează o 
vizită oficială de prietenie in Malaye- 
zla.

Cu ocazia primirii a fost relevat 
cu satisfacție cursul ascendent al re
lațiilor româno-malayeziene în toa
te domeniile. A fost reafirmată hotă- 
rirea de a se acționa constant pen
tru promovarea raporturilor de prie
tenie și colaborare în domeniile poli
tic, economic și social-cultural. în in
teresul celor două popoare, al păcii 
și înțelegerii.

să-șl aducă contribuția la acest o- 
biectiv major. Ca o ilustrare a aces
tei politici, în România învață 18 000 
de studenți străini, din care mai 
mult de 6 000 in domeniul medicinii 
— a menționat el. Vorbitorul a înfă
țișat experiența țării noastre in do
meniul ocrotirii sănătății poporului, 
desfășurată în cadrul unei politici 
naționale care asigură o creștere 
permanentă a stării de sănătate a 
întregii populații.
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PE STINDARDUL PARTIDULUI - MARILE IDEALURI
DE PA CE Șl LIBERT A TE ALE OMENIRII

Pentru o lume
noua-așa cum 

au visat-o
înaintașii

în scrierile militanților vechii noastre mișcări muncitorești, !n do
cumentele partidului politic al clasei muncitoare — Partidul Comunist 
Român — se găsesc numeroase pagini ce conturează imaginea unei lumi 
noi, lipsită de războaie, de dominația și asuprirea celor slabi de către 
cei puternici — lumea unor națiuni libere, stăpîne pe destinele lor.

Acum, la gloriosul jubileu, o privire asupra drumului parcurs in cele 
șase decenii de existență a partidului, în special în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, de cînd în fruntea partidului și a țării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îndreptățește pe deplin aprecierea că ma
rile idealuri de pace, independență, colaborare și progres care i-au 
animat pe inaintașii noștri s-au transformat în prezent în mărețe obiec
tive de luptă înscrise în Programul partidului, in fapte, acțiuni, iniția
tive ce aduc contribuții de seamă la eforturile de făurire a unui viitor 
luminos de pace și progres pentru întreaga omenire.

Eliminarea războaielor și in
staurarea unor legături bazate 
pe dreptate și frăție, intre po
poarele lumii a fost unul din

idealurile înflăcărate ale vechii 
mișcări socialiste din România, 
așa cum o arată exponenți de 
seamă ai acestei mișcări.

„Noi, muncitorii nu avem de ce să fim vrăjmași ; de orice națiune, de 
orice naționalitate am fi, frați sintem. Să ne întindem mina frățește și 
pacea și liniștea vor domni peste pămintul întreg".

(Din „MANIFESTUL CONSILIULUI GENERAL AL P.S.D.M.R." - 
1 mal 1893)

„Este treaba socialiștilor de a arăta poporului muncitor mișcarea 
omenirii pină în ziua de azi, tendința acestei mișcări către idealul socia
liștilor : frăția, bunăstarea și fericirea pe acest pămînt plin de nelegiuiri, 
de ticăloșii și lacrimi".

C. DOBROGEANU-GHEREA
(din lucrarea „Socialismul in România" —1885—1886)

„Este in tradiția socialismului — lupta pentru dobîndirea independenței 
naționale a popoarelor subjugate. înfrățirea popoarelor, propășirea demo
cratică a Europei, întemeierea societății socialiste nu se pot înfăptui decît 
cu națiunile eliberate de orice jug".

(Din ziarul „ROMÂNIA MUNCITOARE" - 1911)

Născut sub semnul luptei îm
potriva alcătuirilor nedrepte 
dinăuntru și din afară, Partidul 
Comunist Român a înscris de la 
început pe stindardul său marile

țeluri ale păcii, dezarmării șr 
securității internaționale, ale 
solidarității cu toate forțele 
revoluționare.

„Congresul se ridică in numele clasei muncitoare din România Împo
triva politicii de provocare și ațițore la război și cere reluarea relațiilor 
pașnice cu toate statele vecine".

(Din rezoluția „PENTRU PACE, CONTRA RĂZBOIULUI", 
odoptată de Congresul I al P.C.R. — 8 mai 1921)

„Socialismul internațional a afirmat întotdeauna că securitatea și pacea 
nu pot fl realizate prin înarmări. Pace prin arbitroj și dezarmare — iată 
lozinca socialistă, singura salvatoare a păcii intre popoare"..

(Din ziarul „LUMEA NOUA" — 24 martie 1935)

„întreg poporul român, înfrățit cu toate naționalitățile conlocuitoare, 
trebuie mobilizat la o puternică, largă și hotărită mișcare pentru apărarea 
independenței țării •șl a libertății ei interne și externe".

(Din „SClNTElA" — 25 noiembrie 1938)
După etiberare — în condițiile 

tn care P.C.R. a devenit partid 
de guvernământ, iar orientările 
sale fundamentale — politică de 
stat — șl îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, de cind in 
fruntea partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu,

politica externă a României s-a 
afirmat puternic, dobindindu-și 
un inalt prestigiu internațional, 
prin consecvența și fermitatea 
cu care slujește țelurile păcii și 
securității, independenței și pro
gresului tuturor popoarelor.

„Cauza progresului și civilizației omenirii impune respectarea dreptului 
fiecărui popor, fie el mare sau mic, de o-și alege nestingherit calea dez
voltării politico-sociale și economice, de a-și afirma ființa națională, de 
a-și rezolva singur treburile proprii; aceasta constituie, totodată, o cerință 
esențială a .menținerii și consolidării păcii".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat Ia Congresul 
al IX-lea —1965)

„Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România se angajează 
să acționeze - ca și pină acum - cu întreaga forță, împreună cu țările 
socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate popoarele 
și forțele progresiste pentru o politică nouă, democratică, pentru soluțio
narea in interesul progresului și păcii a tuturor problemelor complexe ale 
vieții internaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat la Congresul 
al XII-lea — 1979)

„Concentrîndu-și eforturile pentru ridicarea pe o treaptă superioară a 
societății romanești, partidul și poporul nostru vor participa activ la lupta 
generală o forțelor înaintate pentru inaugurarea unei ere noi în viața 
internațională, pentru ca sfirșitul acestui secol să marcheze excluderea 
războaielor din viața Internațională, eliberarea popoarelor de povara 
cheltuielilor militare și de spectrul pericolului nuclear, înfăptuirea aspira
țiilor vitale ale tuturor națiunilor de libertate și bunăstare, de transformare 
o naturii și societății spre binele și fericirea omului".

PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

„Cine spune Ceaușescu - P. C. R.
-spune pace și progres, prietenie și colaborare66

Datorită marilor realizări obținute de poporul nostru In construcția socialistă, dato
rită politicii externe, pătrunsă de spiritul unei inalte responsabilități față de destinele 
omenirii, Partidul Comunist Român, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se bucură astăzi de un imens prestigiu, de o unanimă și binemeritată prețuire pe cele mai 
diferite meridiane ale globului. Este o realitate cu care ne mindrlm aceea că in foarte 
multe țări se fac auzite asemenea cuvinte de înaltă apreciere : „CINE SPUNE 
CEAUȘESCU-P.C.R. — SPUNE PACE Șl PROGRES, PRIETENIE ȘI COLABORARE".

Activitatea partidului 
duce România spre noi culmi

„Noi vedem cu multă satisfacție că Republica 
Socialistă România este in prezent o țară care 
se dezvoltă în ritmuri rapide, are o industrie 
modernă, în permanentă ascensiune, și o agri
cultură cooperatistă bine organizată. Activita
tea întregului vostru partid, în frunte cu condu
cătorul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, duce 
țara spre noi culmi înalte ale construcției so
cialiste".

LEONID BREJNEV
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Prieten încercat al popoarelor 
vecine

„Comuniștii bulgari, poporul bulgar cunosc 
bine viața dumneavoastră de fiu credincios al 
poporului român și al Partidului Comunist Ro
mân. Comuniștii bulgari, oamenii muncii bul
gari vă cunosc ca pe un renumit militant al 
mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, unul din marii prieteni ai țării noastre",

TODOR JIVKOV
secretar general al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria

Aport valoros la instaurarea 
unui nou tip de relații între state

„Rolul și participarea României în proble
mele internaționale sînt în mod eminent ilus
trate de activitatea dinamică a prestigiosului 
său conducător, președintele Nicolae Ceaușescu. 
întreaga lume este conștientă de contribuția 
sa unică la normalizarea relațiilor dintre state, 
la reglementarea conflictelor și disputelor in
ternaționale prin negocieri intre părțile impli
cate și instaurarea unui nou tip de relații între 
state".

KURT WALDHEIM
secretar general al O.N.U.

Pentru lichidarea ultimelor vestigii 
ale colonialismului și rasismului

„Președintele Nicolae Ceaușescu este o 
personalitate proeminentă a vieții politice in
ternaționale, care aduce o contribuție remar
cabilă la sprijinirea luptei popoarelor din Afri
ca pentru înlăturarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului și rasismului pe continent, la spri
jinirea eforturilor depuse de tinerele state in 
vederea consolidării independenței, a emanci
pării lor sociale. Apreciem faptul că România 
dezvoltă o largă cooperare cu țările africane, 
partlcipind la construirea în comun a unor

obiective economice și la fârmarea de cadre 
naționale".

EOEM KODJO
secretar general al Organizației Unității 
Africane

Curaj — în sprijinul dreptății
„Adresez Excelenței Voastre mulțumirile mele 

în legătură cu atitudinea curajoasă in sprijinul 
dreptății și justiției, ca și pentru rolul dumnea
voastră activ și contribuția pozitivă la instau
rarea anei păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu astfel incit popoarele din această 
parte a lumii să se poală bucura de securi
tate, integritate și bunăstare".

MOHAMED ANWAR EL SADAT 
președintele Republicii Arabe Egipt

Înalt prestigiu 
în mișcarea comunistă 

internațională
„Noi, comuniștii spanioli, vă considerăm, 

tovarășe Nicolae Ceaușescu, -ca unui din con
ducătorii cei mai respectați ai mișcării munci
torești și comuniste internaționale, care se 
distinge prin capacitatea sa creatoare, prin 
inițiativa sa in aplicarea și dezvoltarea ideilor 
marxist-leniniste".

SANTIAGO CARRILLO
secretar general al P. C. din Spania

Abordare științifică, realistă 
a evoluțiilor contemporane

„In această personalitate se întîlnește o roră 
îmbinare de calități, care '-au asigurat o mare

popularitate, un mare prestigiu In rlndul oa
menilor din toate țările — mari și mici, dezvol
tate sau în curs de dezvoltare. Gindirea și 
acțiunile politice ale președintelui României, 
fundamentate pe înțelegerea științifică și realis
tă a evoluțiilor din lumea contemporană, des
chid noi căi pentru întreaga omenire. Președin
tele Nicolae Ceaușescu prefigurează orizonturi 
noi in lupta pentru soluționarea marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, pentru o lume 
mai bună șl mai dreaptă".

Prof. S. K. KAR
autorul cărții „Nicolae Ceaușescu — 
O viață dedicată păcii", apărută In 
India

Înțelepciune și consecvență 
în lupta pentru o lume mai bună 

și mai dreaptă
„A contura un profil al „personalității 

Ceaușescu" înseamnă de fapt a sublinia în
țelepciunea și consecvența gîndirii sale poli
tice, care se dovedește întotdeauna dreoptă șl 
pe deplin valabilă in viața internațională. 
Acesta este fundamentul respectului unanim de 
care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu 
pe plan mondial. Dacă destinele lumii de azi 
ar fi orientate de oameni asemenea șefului 
statului român, lumea ar fi infinit mai bună 
și mai dreaptă".

UGO RAGOZZINO
autorul cărții „Da, Ceaușescu", apărută 
in Italia

Politica internațională a partidului
- politica întregului popor

In faptul că răspunde intereselor și năzuințelor întregului popor român, identice în 
esențo lor cu ale tuturor popoarelor, și că, de aceea, este susținută ferm de popor - in 
aceasta rezidă forța politicii internaționale a partidului nostru - așa cum reflectă și ancheta 
de față a „Scînteii".

Visurile și speranțele revoluționarilor de ieri 
realități ale zilelor noastre

Tovarășul ANDREI NEAGU, 
membru de partid cu stagiu din 
ilegalitate, președintele Comite
tului foștilor luptători și vetera
nilor de război împotriva fascis
mului, pornind de la ideea că 
politica internațională a P.C.R. 
continuă pe un plan superior 
lupta dintotdeauna a partidului 
nostru, sublinia :

„Să ne-amintim : spre ce au nă
zuit veteranii mișcării noastre mun
citorești, vechii militanți ai partidu
lui care, in condițiile negrei ilega
lități. înfruntau teroarea, temnițele 
sau plutoanele de execuție, luptă
torii din războiul împotriva fascis
mului ? Ca vechi membru de 
partid, pe mulți i-am cunoscut și pot 
spune, cu mina pe inimă, că toți 
aceștia au fost animați și încurajați 
in lupta lor de idealul făuririi unei 
patrii libere, socialiste, stimată în 
lume, bucurindu-se de demnitate 
intre națiuni. Ei bine, o asemenea 
țară este România de astăzi, gra
ție ințeleptei politici a partidului 
nostru, a secretarului său general.

Ne mindrim cu faptul că patria 
noastră, liberă și suverană, este un 
factor activ pe arena mondială, că 
se bucură de un înalt prestigiu pre
tutindeni, pentru contribuția ei de 
seamă la eforturile de făurire a 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
în mod deosebit doresc să relev că 
răspund în cel mai Înalt grad tra
dițiilor clasei noastre muncitoare, 
ale comuniștilor, preocuparea con
stantă a partidului, a secretarului 
său general privind întărirea le
găturilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele de
mocratice. antiimperialiste ale con
temporaneității. strădaniile neobosi
te pentru întărirea unității lor în 
lupta pentru împlinirea țelurilor in
dependenței tuturor popoarelor, pă
cii, securității, colaborării interna
ționale. Sprijinind din adîncul fiin
ței noastre această politică, con
tribuim ca visurile si speranțele re
voluționarilor de ieri să devină rea
lități; ale zilei de azi".

Întrecere - nu în arme, ci în bunuri 
pentru folosul omului, vieții

Afiș de Tudor ISPAS

să dezvolte o colaborare fructuoasă 
cu alte state. Ca exponent al inte
reselor întregii umanități, secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se pronunță ferm pen
tru ca „să tacă armele și să 
vorbească rațiunea politică", ceea ce 
impune ca diferendele să fie rezol
vate numai și numai pe cale paș
nică, prin tratative. Iar dacă arme
le vor tăcea definitiv, în mod neîn
doios rațiunea — și muzele — vor 
vorbi convingător. Am în vedere 
cerința ca toate cuceririle geniului 
uman să servească oamenilor, nă
zuinței lor spre mai bine, spre fru
mos. în ce ne privește pe noi, cei 
din lumea teatrului, avem desigur 
dorința ca pe marea scenă a lumii 
să se poarte un dialog viu. intr-o 
limbă înțeleasă de toți oamenii 
cinstifi — limba prieteniei și co
laborării".

In aceeași ordine de idei, 
scriitoarea de limbă qermană 
HEDI HAUSER, secretară a 
Consiliului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Româ
nia, ne-a spus :

„Oriunde m-au purtat pașii tn 
lume — la Sofia sau Lisabona, la 
Berlin sau Londra, la Frankfurt sau 
Madrid — fie ca editor, ca scriitor 
sau ca parlamentar, peste tot am 
auzit vorbindu-se cu respect și ad
mirație despre politica externă a 
Partidului Comunist Român, a Re
publicii Socialiste România — poli
tică de largă deschidere, destinde
re, securitate in Europa și in lume, 
colaborare și pace — despre acela 
care personifică in cel mai înalt 
grad această politică, secretarul ge
neral al P.C.R., președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe bună dreptate cunoscut pretu
tindeni în lume ca militant ferm 
pentru cauza păcii.

Și nu o dată mi s-a întîmplat să 
constat că interlocutorii mei stabi
leau o relație directă intre această 
politică externă, de colaborare pe 
bază de egalitate, promovată de 
România față de orice stat, indife
rent de mărime sau potențial, și 
politica ce se duce pe plan intern 
în România față de naționalități. Se 
releva astfel în mod just că politica 
externă reprezintă de fapt o conti
nuare pe plan mai larg și o apli
care consecventă a politicii interne 
a Partidului Comunist Român in 
problema națională — politică de 
echitate și dreptate pentru toți ce
tățenii tării, români, germani și de 
alte naționalități".

Ecoul puternic și influența po
zitivă pe care activitatea inter
națională a partidului și statului 
nostru le au pe plan internațio
nal decurg din caracterul știin
țific al analizei și interpretării 
evenimentelor. al concluziilor și 
orientărilor stabilite pe această

• bază și care au girul unui întreg 
popor. Este ceea ce a relevat in 
răspunsul său și tovarășa MA
RIA GROZA, adjunct al minis
trului afacerilor externe :

„Expresie vie a năzuințelor și in
tereselor vitale ale întregului po
por, politica externă a României 
socialiste își găsește orientarea șl 
fundamentarea științifică în docu
mentele de partid și de stat, fiind 
elaborată magistral și îmbogățită 
continuu cu fermitate și cutezanță 
de secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dezbaterea largă ce are loc în 
permanență in Marea Adunare Na
țională și in alte înalte foruri poli
tice care reunesc cele mai diferite

Oamenii muncii din fabrici, 
din mine, de pe ogoare, din in
stitute și laboratoare sînt una
nimi in a sublinia că temeiul 
adeziunii lor la politica externă 
a partidului decurge tocmai din 
faptul că țelul ei suprem este 
crearea condițiilor internaționale 
favorabile desfășurării muncii 
pașnice, constructive, ridicării 
nivelului de trai al poporului, 
ceea ce coincide, totodată, cu 
interesele popoarelor de pretu
tindeni.

„Nouă, minerilor din Valea Jiu
lui — declara GHEQRGHE NIS- 
TOR, miner, șef de brigadă la’ în
treprinderea minieră Uricani — 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, ca și cea internă, ne 
este scumpă fiindcă exprimă pe 
deplin interesele noastre, ale celor 
ce muncim, pentru inflorirea și 
prosperitatea patriei noastre socia
liste. In timp ce unele țări se în
trec în realizarea de arme tot mai 
perfecționate și mai nimicitoare, 
partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. 
pe care noi îl numim „primul mi
ner al patriei", cheamă stăruitor la 
întrecere in producerea de bunuri 
njateriale, in realizări cit mai fo
lositoare omului. Cum să nu-1 sti
meze și să nu-1 prețuiască opiul 
muncii de la noi și de oriunde pe 
acela care nu obosește să propună 
să se reducă cheltuielile ■ pentru

înarmare, să Înceteze producția de 
arme nimicitoare și toți banii eco
nomisiți să meargă pentru case, 
școli, fabrici ?

Aici, la Uricani, minerii au ex
tras in acest an, peste prevederi, 
8 000 tone cărbune cocsificabil. Și 
sintem hotâriți să dăm patriei și 
mai "mult cărbune, căci pe temelia 
dezvoltării patriei cresc și posibi
litățile de lărgire a legăturilor ei 
economice, se construiesc noi și 
noi punți ale prieteniei".

In același fel a vorbit și un 
alt ostaș din marea armată a 
muncii, GHEORGHE CUMPA- 
NAȘU, cooperator la ferma nr. 2 
a C.A.P. Dobrosloveni, jude
țul Olt :

„Țărănimea a dat cele mai grele 
jertfe în trecutele războaie. Iar în 
zilele noastre, un nou război • ar 
aduce cu sine nenorociri mult mai 
mari decit în trecut, lată de ce noi 
sintem cu trup și suflet alături de 
partidul nostru comunist, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, care 
militează neobosit pentru încetarea 
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării. în recenta vizită de lucru pe 
care secretarul general al partidului 
a făcut-o la Dobrosloveni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a sfătuit să 
muncim mai bine, să gospodărim 
mai bine pămintul. Așa vom face, 
știind bine că astfel contribuim nu 
numai la bunăstarea poporului, dar 
și la pacea pe pămînt".

categorii de cetățeni, in colectivele 
de oameni ai muncii in jurul pro
blemelor politicii externe, sprijinul 
activ pe care poporul nostru îl acor
dă activității internaționale a 
României, a președintelui ei. confe
ră acestei politici vitalitatea și di
namismul unanim recunoscute. Toți 
acei care participă nemijlocit, in
tr-o formă sau alta, la transpunerea

„Copiilor lumii,
Ale cui ginduri ar putea oare 

exprima mai sincer și mai emo
ționant atașamentul față de o 
asemenea politică externă, ca
racterizată prin profundul ei 
umanism, decit gindurile unei 
mame 1 Le consemnăm pe ace
lea ale MĂRIEI DANCIU, mun
citoare la întreprinderea „Mon
diala" din Satu Mare :

„Am avut fericirea să aduc pină 
acum pe lume nouă copii — toți 
frumoși și sănătoși — iar, în cu- 
rind... urmează al zecelea. Copiii 
fmi sînt avuția și bucuria vieții și, 
ca orice mamă, doresc să-i văd 
crescuți mari, stăpîni flecare pe me
seria pe care și-o vor alege, cetă
țeni cinstiți, folositori patriei. Am 
toată încrederea că voi izbuti, fiind
că și de aci înainte, ca și pină acum, 
familia mea, ca oricare alta din 
mațea familie a patriei, se bucură 
de roadele politicii partidului nos
tru — o politică a omeniei, a 
grijii fată de toți fiii societății. Nu 
pot însă să nu vă împărtășesc în
grijorarea mea cînd aud la radio 
sau citesc în ziare că mai sînt locuri 
pe pămînt unde copiii pier de foa
me sau sînt sfîrtecați de bombe. 
Cînd află de toate acestea, cărei

ei în viață sint puternic stimulați 
știind că exprimă ideile unui partid 
încercat, gindirea unei proeminen
te personalități politice a vremuri
lor noastre și că propunerile și ini
țiativele avansate în numele parti
dului și guvernului nostru au ade
ziunea unui intreg popor, corespund 
năzuințelor tuturor națiunilor 
lumii".

bucuria păcii!“
mame nu i se umple inima de drag 
și de recunoștință pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care spune atit 
de răspicat NU ! războiului, NU ! 
înarmărilor ; luați banii irosiți pen
tru înarmări și dați-i pentru ca toți 
copiii, toți oamenii să se bucure de 
dreptul de a trăi in pace".

Aceleași sentimente și convin
geri o animă și pe AURELIA 
LAPTEȘ POPA, pensionară din 
învățămint., municipiul Roman, 
care, partlcipind la anchetă, ne-a 
răspuns . printr-o poezie, din 
care redăm :

„în glas cu primul OM al țării, 
Strigăm în largurile zării : 
Jos armele ! Ele-aduc moarte. 
Vrem pace-n lume și dreptate I 
în numele a tot ce-f sfînt,
Să apărăm liniștea acestui pămînt!"

La fel ca și prof. ION ARION 
din Comana, județul Giurgiu :

„Partidu-i steagul visurilor noastră, 
Sub care-n inimi viu pulsează 

legămîntul.
Români, maghiari, germani — 

același țel: 
Pace și Soare — la noi și pe intreg 

pămintul !“
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Facsimilul de mai sus evocă doar citeva momente semnificative 
din vasta activitate desfășurată pe plan internațional de România 
socialistă, din inițiativa Partidului Comunist Român, a secretarului 

său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Mîndria de a avea un conducător
recunoscut ca militant ferm pentru pace

Muncind In strinsă unitate 
pentru inflorirea patriei, toți 
oamenii muncii — " români, 
maghiari, germani șl de alte na
ționalități — țin să sublinieze 
ecoul puternic pe care il au in 
inima și conștiința lor acțiunile 
de politică externă ale partidu
lui și statului nostru.

„într-adevăr, politica externă a 
P.C.R. — a ținut să releve to
varășul prof. univ. TOMPA MI
KLOS, maestru emerit al artei —

are o puternită rezonanță în con
știința noastră, a tuturor celor care 
trăim și muncim pe aceste melea
guri — români, maghiari și de alte 
naționalități. Cu toții apreciem 
consecvența cu care sînt promovate 
principiile noi de relații Internatio
nale — egalitatea în drepturi, res
pectul independentei și suveranită
ții naționale, neamestecul in trebu
rile interne, avantajul reciproc — 
adică acele principii de care depin
de ca fiecare națiune să se afirme 
liber, de sine stătător și, totodată, Pagină realizată de I. FÎNTÎNARU, V. OROS, N. LUPU


