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SI DECRETEAZĂ:

i de ani de slujire devotată a poporului, de luptă pentru 
dreptate sncială si libertate națională, pentru construirea 
socialismului si ridicarea bunăstării maselor, pentru 
independenta patriei, colaborare internațională si pace

Stimați tovarăși,Sărbătorim 60 de ani de la înființarea Partidului Comunist Roman — eveniment de însemnătate epocală in mișcarea revoluționară muncitorească din România, în luptele revoluționare de clasă pentru dreptate socială și eliberare națională, pentru victoria revoluției socialiste și edificarea noii orînduiri sociale în patria noastră. (Aplauze puternice).Cu acest prilej solemn doresc, în numele Comitetului Central al partidului, precum și al meu personal, să adresez tuturor participanților la această adunare solemnă, întregului partid și întregului nostru popor, un călduros salut comunist și cele mai bune urări. (Aplauze ; urale puternice, îndelungate; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.!“).Făurirea Partidului Comunist Român, la 8 Mai 1921, a avut loc în condițiile puternicului avînt revoluționar din România creat în anii de după primul război* mondial, aid creșterii rolu- lui clasei muncitoare în viața social-politică națională din diferite țări, ca și pe plan mondial, precum și în împrejurările internaționale ale victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie care a deschis era revoluției proletare și a exercitat o puternică influență asupra intensificării luptelor revoluționare de pretutindeni. (Aplauze puternice).Privind retrospectiv drumul parcurs de Partidul Comunist Român, rolul său ' în viața politică din România, precum și activitatea sa de întărire a solidarității internaționale cu forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni, putem a- firma cu îndreptățită mîn- drie că partidul nostru și-a îndeplinit întotdeauna cu cinste misiunea istorică ce și-a ăsumat-o, că a servit neabătut interesele clasei muncitoare,'ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).în anii grei ai luptei de clasă împotriva regimului hurghezo-moșieresc, partidul nostru a militat neabătut pentru apărarea intereselor fundamentale ale celor ce muncesc, a drepturilor și libertăților lor democratice, a organizat și condus lupta maselor populare împotriva fascismului și războiului. în împrejurările deosebit de grele ale războiului, Partidul Comunist Român a organizat și condus lupta pentru ieșirea României din războiul dus alături de Germania

fascistă împotriva Uniunii Sovietice, înfăptuind revoluția antiim- perialistă și antifascistă, de eliberare națională și socială. El a condus apoi întregul proces de transformare democratică, revoluționară, a societății, de înfăptuire a revoluției socialiste și făurire cu succes a socialismului în România. Se poate afirma că Partidul Comunist Român s-a identificat întru totul cu interesele vitale ale clasei muncitoare, ale întregului

întregit națiuni, ale bunăstării și fericirii ei, ale întăririi independenței și suveranității României. 
(Vii și puternice aplauze). Tocmai de aceea Partidul Comunist Român și-a ciștigat încrederea și respecțul întregului popor, care vede în el, în politica sa internă și externă garanția dezvoltării continue a țării, a ridicării gradului de civilizație și bunăstare materială și spirituală ale maselor, a făuririi societății socialiste multilateral dezvol

popor, că în istoria zbuciumată a poporului român nu a existat niciodată un partid politic care să fi servit cu atîta abnegație interesele
tate și a comunismului în România. (Aplauze și urale puternice; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

tru un timp mai scuFt sau mai lung, diferite popoare. Urmașii dacilor și romanilor au -trebuit să ducă lupte grele pentru a-și păstra ființa proprie, iar cu unele dintre popoarele ce s-au așezat în vecinătate, în diferite perioade, au conlucrat activ, ceea ce a avut o importanță deosebită atît pentru dezvoltarea poporului nostru, cît și pentru popoarele respective.Unii istorici străini încearcă în fel și chip să falsifice istoria, să pună sub semnul întrebării continuitatea urmașilor dacilor și romanilor, a poporului nostru pe aceste meleaguri.Ce se poate răspunde oare istoricilor care neagă existente popor cu itm asemeuw» -trecut glorios de luptă, cum este poporul nostru, crezînd sau dorind, prin aceasta, să pună în evidență propriile popoare ? Cel mai bun răspuns este realitatea, faptul că din toate popoarele migratoare nici unul nu a putut înlocui poporul plămădit pe aceste meleaguri, că urmașii dacilor și romanilor, noul popor care își afirnfia propria entitate s-a dezvoltat continuu și a rămas adevăratul și singurul stă- pîn al vechii Dacii. (Aplau
ze și urale puternice. Se 
scandează: „Ceaușescu și 
poporul!“).Tuturor celor care vor să înțeleagă cum s-a născut și s-a dezvoltat poporul nostru le spunem : priviți rezultatele cercetărilor și săpăturilor arheologice, citiți scrierile marilor învă- țați ai timpurilor și veți înțelege măi bine cum s-a născut poporul român, cum s-au format cultura și limba sa ; studiați luptele Ba- sarabilor și Mușatinilor, ale lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și ale altor eroi ai istoriei iraționale și veți înțelege forța și vitalitatea poporului nostru, precum și setea sa de libertate și independență și hotărîrea de a le apăra în orice împrejurări. (Aplauze și urale puternice). Poate pentru unii istorici din unele țări vecine ar fi mai bine dacă ar pune în evidență tot ce a contribuit la dezvoltarea prieteniei dintre popoarele noastre vecine ; și aceasta este, fără îndoială, valabil în aceeași măsură și pentru istoricii noștri. Să-i reliefăm pe înaintașii comuni, cum sînt Petru, Asan, loniță, cum sînt loan de Hunedoara și Matei Corvin — pentru a înțelege cum s-au dezvoltat, de-a lungul timpurilor, relațiile între popoarele noastre înlupta pentru apărarea ființei naționale a fiecăruia, pentru libertate și progres. (Aplauze puternice, 

prelungite).Cinstim rolul determinant în istorie al popoarelor, al maselor populare, al țărănimii — care timp de secole a dus greul luptei pentru eliberare națională și dreptate socială —, cinstim pe conducătorii și participanții la marile răscoale țărănești care au demonstrat cu putere forța țărănimii, hotărîrea ei de a lupta împotriva asupririi feudale, pentru lichidarea acestei orînduiri și făurirea unei noi orin- duiri sociale.Iată de ce doresc și cu acest prilej să aduc un fierbinte omagiu țărănimii — clasa care, secole de-a rindul, a dus greul luptei împotriva asupririi străine, pentru dezvoltarea independentă a țării. (Aplau
ze puternice, prelungite).

(Continuare in pag. a IU-a)

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - MOȘTENITORUL 
Șl CONTINUATORUL CELOR MAI ÎNALTE TRADIȚII 

DE LUPTĂ ALE POPORULUI ROMÂN
Stimați tovarăși,Partidul Comunist Român este moștenitorul și continuatorul celor mai înalte tradiții de luptă ale maselor populare pentru formarea poporului român, pentru dezvoltarea limbii și culturii proprii, pentru afirmarea națiunii române și a statului național unitar — România. Ne mîndrlm și-i cinstim pe toți

aceia care au luptat și și-au dat viața pentru afirmarea și libertatea poporului nostru. (Vii aplauze). în acest spirit am sărbătorit anul trecut împlinirea a 2050 de ani de la formarea primului stat centralizat al dacilor, despre care istoricii din acea vreme spuneau „că sînt cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci". Lung și greu a fost drumul străbătut de urmașii

lui Burebista și ai lui Decebal, apoi și ai lui Traian. în luptele grele și în conviețuirea comună, timp de secole, a dacilor și a romanilor s-a plămădit un popor nou, care a păstrat și dezvoltat însușirile și virtuțile cele mai bune ale înaintașilor săi.în perioada marilor migrații ale popoarelor, pe meleagurile patriei noastre au venit și au poposit, pen

Art. 1. — Pentru activitate îndelungată și merite excepționale in mișcarea revoluționară consacrată înfăptuirii mărețelor idealuri de libertate și dreptate socială ale poporului român,Pentru rolul hotăritor în elaborarea și înfăptuirea grandiosului Program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism,Pentru contribuția esențială adusă la întărirea prieteniei și colaborării cu țările socialiste, cu toate statele lumii, pentru pace și destindere internațională,Pentru contribuția fundamentală adusă la îmbogățirea cu noi concepții și idei a teoriei socialismului științific, la elaborarea de noi căi și soluții de dezvoltare socialistă a țării,Exprimînd admirația și recunoștința întregului nostru popor, fără deosebire de naționalitate, pentru întreaga și rodnica activitate consacrată triumfului socialismului și progresului necontenit al patriei,Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român,Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România hotărăsc și decretează :

Se conferă Titlul de Onoare Suprem „Erou al 
Republicii Socialiste România" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România.

Art. 2. — Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească, revoluționară,Pentru aportul remarcabil in conducerea partidului și statului, la elaborarea și înfăptuirea Programului de făurire a societății Socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și contribuția deosebită adusă la dezvoltarea cercetării științifice, Ia afirmarea și creșterea prestigiului științei românești pe plan mondial.Pentru înaltul devotament față de cauza poporului român,Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român,Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România hotărăsc și decretează :
Se conferă Titlul de Onoare Suprem „Erou al 
Republicii Socialiste România" tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, prim viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie.

SEMNEAZĂ MEMBRII COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Șl MEMBRII CONSILIULUI 

DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN PAGINA A ll-A



PAGINA £ SClNTEIA — sîmbătă 9 mai 1981

(A

Solemnitatea înmînării Titlului de Onoare Suprem^ „Erou al Republicii Socialiste
România" tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu

MESAJUL CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu de Comitetul Politic

Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliul de Stat, Guvernul

Mult stimate 
tovarășe Nicolae

iubiteși 
Ceaușescu,

de ani de la crea-Cu prilejul împlinirii a 60
rea gloriosului nostru partid — înălțător moment 
aniversar pe care comuniștii și întregul nostru 
popor îl sărbătoresc într-o atmosferă de puter
nică unitate și angajare revoluționară — Comi
tetul Politic Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat, 
Guvernul Republicii Socialiste România și 
Biroul Marii Adunări Naționale vă ex
primă cele mai calde sentimente de stimă șl 
afecțiune tovărășească, înalta lor cinstire, admi
rație și recunoștință pentru strălucita activitate 
pe care ați desfășurat-o și o desfășurați in frun
tea partidului și statului, pentru inestimabila 
contribuție ce o aduceți la întărirea și afirma
rea tot mai puternică a forței politice conducă
toare a națiunii noastre în istorica operă de zi- 

■ dire a orînduirii socialiste și comuniste pe pă
mîntul scumpei noastre patrii.

De partidul nostru comunist, clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, toți cei ce tră
iesc și muncesc in România socialistă leagă în 
mod firesc împlinirea năzuințelor și aspirațiilor 
lor cele mai scumpe de progres și bunăstare, 
de libertate și independență — iar numele parti
dului este organic și indisolubil asociat în con
știința poporului nostru de numele și persona
litatea dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Acum, cînd întreaga țară rememorează dru
mul eroic, de lupte și victorii, parcurs de mă
rețul nostru partid în cele șase decenii de exis
tență, toți fiii patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, bărbați și femei, 
tineri și virștnici — își îndreaptă gîndul cu re
cunoștință și respect spre dumneavoastră, spre 
OMUL ȘI REVOLUȚIONARUL PATRIOT dirz 
și înflăcărat a cărui viață și activitate s-au îm
pletit întotdeauna in mod organic cu viața și 
activitatea partidului, cu lupta sa pentru fău
rirea noului destin al României.

Alături și împreună cu dumneavoastră a 
luptat, de asemenea, cu abnegație și înalt spirit 
revoluționar, pentru cauza dreptății și libertății 
celor ce muncesc, pentru demnitatea și fericirea 
poporului român, tovarășa Elena Ceaușescu, re
marcabil om politic și militant comunist, care, 
în prezent, în funcțiile de înaltă răspundere pe 
care le îndeplinește în conducerea partidului și 
a guvernului, aduce o remarcabilă contribuție 
la înfăptuirea politicii interne și externe a parti
dului nostru, la transpunerea în viață a Progra
mului partidului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

încă de la crearea sa, Partidul Comunist Ro
mân s-a afirmat drept forța politică ce și-a asu
mat, cu adevărat, misiunea de a sluji consep- 
vent interesele poporului, cauza desființării ex
ploatării omului de către om în societatea noas
tră, a luptei pentru libertatea și independența 
patriei. Intrînd de la cea mai fragedă vîrstă în 
rindurile mișcării revoluționare, ale partidului 
clasei muncitoare — din rindurile căreia v-ați 
ridicat — ați participat cu spirit de dăruire și 
neînfricare la lupta grea a comuniștilor, a celor 
mai înaintate forțe ale națiunii noastre împo
triva exploatării și asupririi, pentrtWibertate și 
dreptate socială, pentru înfăptuirea mărețelor 
idealuri ale poporului de progres și o viață mai 
bună. Militind cu înflăcărare pentru cauza parti
dului, a făuririi unei Românii 
independente, ați înfruntat cu 
goana dezlănțuită împotriva 
forțele represive ale vechiului 
rat mari lipsuri și privațiuni, . .
dată, în primejdie însăși viața, dînd, în fiecare 
Împrejurare, un minunat exemplu de curaj și 
dirzenie revoluționară, de fermitate și abnega
ție în înfăptuirea sarcinilor trasate de partid. 
Anii îndelungați petrecuți în lagăre și închisori 
nu numai că nu v-au putut clinti nici o clipă 
credința nestrămutată în partid, nu v-au putut 
fringe voința de luptă, dar v-au sporit și mai 
mult dîrzenia și energia revoluționară, hotărî- 
rea de a face totul pentru triumful cauzei cla
sei muncitoare, a poporului. Militind neabătut 
sub steagul . partidului — în ciuda condițiilor 
neasemuit de' grele ale ilegalității — ați adus 
o contribuție însemnată la unirea și mobilizarea 
clasei muncitoare, a tineretului țării, a tuturor 
conștiințelor înaintate în marile bătălii de clasă 
împotriva exploatării și asupririi burghezo-mo- 
șierești, pentru apărarea drepturilor și libertă
ților democratice, pentru răsturnarea vechiului 
regim. Este, de asemenea, cunoscută și profund 
prețuită contribuția pe care ați adus-o, în ca
drul partidului, la lupta împotriva politicii de 
fascizare a țării și trădare a intereselor na
ționale de către cercurile politice reacționare, 
împotriva războiului dezlănțuit de Germania 
hitleristă contra Uniunii Sovietice, la lupta anti
fascist^.

După victoria insurecției naționale armate, 
antifasciste și antiimperialiste, partidul nostru 
comunist și-a asumat răspunderea istorică de a 
conduce poporul pe calea făuririi, orinduirii noi, 
fără exploatați și exploatatori — orînduirea so
cialistă. Ca activist de frunte al partidului ați 
desfășurat, în această perioadă, cu nesecată 
energie și elan revoluționar, o activitate exem
plară și ați adus o contribuție activă la toate 
marile acțiuni desfășurate de partid pentru or
ganizarea și mobilizarea clasei muncitoare, a 
maselor largi populare de la orașe și sate în 
amplele bătălii sociale pentru cucerirea și con
solidarea puterii politice, pentru refacerea eco
nomiei distruse de război și pentru reconstruc
ția țării, pentru dezvoltarea ei pe calea demo
crației, socialismului și păcii, pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei. Ați acționat in 
toți acei ani, hotăritori pentru destinele țării, 
cu o înaltă fermitate și combativitate comunistă 
pentru îndeplinirea marilor sarcini și obiective 
ce au stat în fața partidului nostru privind ela
borarea și înfăptuirea politicii de industrializa
re, transformarea socialistă a agriculturii, crea
rea și educarea armatei noi a țării, dezvoltarea 
pe baze noi, socialiste, a societății românești.

Dorim să subliniem și cu acest prilej marea 
dumneavoastră contribuție, pasiunea comunistă 
cu care ați militat pentru organizarea și for
marea tineretului nou al țării, care a avut un 
rol de mare însemnătate atît în perioada luptei 
împotriva rinduielilor regimului burghezo- 
moșieresc, pentru victoria revoluției de eliberare 
națională, și socială, cit și în anii construcției 
socialiste, în dezvoltarea țării pe calea progresu
lui economic și soc al.

Activînd ani îndelungați în cele mai Înalte 
foruri de conducere ale partidului — ca membru 
al Biroului Politic și secretar al Comitetului 
Central — ați adus o contribuție hotăritoare. larg 
apreciată de toți comuniștii și oamenii muncii 
din țara noastră, la întărirea organizatorică și

libere, demne și 
neînfricare pri- 
comuniștilor de 

regim, ați îndu- 
v-ați pus, nu o

politică a partidului, la perfecționarea continuă 
a stilului și metodelor sale de muncă, la creș
terea necontenită a rolului său conducător in or
ganizarea și desfășurarea cu succes a întregji 
opere de edificare a societății socialiste în 
România.

Un moment istoric In viața Întregii țări l-a 
constituit alegerea dumneavoastră in fruntea 
partidului. Vasta dumneavoastră experiență de 
luptă revoluționară, minunatele calități de re
voluționar și conducător comunist, afirmate cu 
strălucire în îndelungata activitate consacrată 
slujirii intereselor fundamentale ale clasei mun
citoare, au făcut ca această alegere — rod al 
voinței întregului nostru partid și popor — să 
marcheze începutul unei etape noi, superioare 
In' dezvoltarea partidului și a țării întregi. 
Congresul al IX-lea — la pregătirea și desfă
șurarea căruia ați avut rolul hotărîtor — a des
chis, prin obiectivele cutezătoare și profund 
realiste pe care le-a stabilit, o vastă perspectivă 
de muncă și creație socialistă, a imprimat un 
suflu nou și un puternic dinamism in dezvol
tarea economică și socială a țării, a dus Ia mo
bilizarea și desfășurarea largă a energiilor și 
capacităților creatoare ale întregului popor în 
marea operă de făurire conștientă a propriei 
sale istorii, de înălțare a luminosului edificiu 
al socialismului și comunismului pe pămîntul 
patriei. Țara întreagă a cunoscut, în această 
perioadă, o dezvoltare fără precedent în toate 
domeniile, poporul român a urcat, an de an. 
trepte tot mai înalte spre bunăstare, civilizație 
și progres! Putem spune astăzi, cînd facem re
trospectiva drumului parcurs, că perioada ulti
milor 16 ani de cînd vă aflați în fruntea parti
dului și statului se înscrie drept cea mai fertilă 
și bogată în împliniri din întreaga istorie a 
țării. Pe drept cuvînt, poporul nostru numește 
astăzi această perioadă de puternică dezvoltare 
a societății românești — Epoca Ceaușescu. Pen
tru toate marile succese pe care le-a obținut în 
această perioadă pe calea progresului și bună
stării, a înfloririi socialiste a patriei, poporul 
nostru poartă Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cea mai fierbinte și nepieritoare re
cunoștință. întreaga noastră națiune vede astăzi 
în dumneavoastră pe cel mai autorizat și în
flăcărat promotor al intereselor fundamentale 
ale țării, ale clasei muncitoare, ale tuturor celor 
ce muncesc din România, pe csnr'. ‘î“ ':' ' *
și încercat al poporului pe calea libertății și 
independenței, a bunăstării șl fericirii.

Avem astăzi un partid puternic, unit, strlns 
legat de mase, stimat și prețuit de întregul 
popor. Apreciem In mod deosebit aportul inesti
mabil pe care l-ați adus și-1 aduceți la Întă
rirea continuă a legăturilor partidului cu masele 
largi de oameni ai muncii, preocuparea dum
neavoastră deosebită pentru consultarea perma
nentă și sistematică a partidului, a întregului 

. popor in elaborarea și stabilirea tuturor măsuri
lor care privesc mersul înainte al patriei pe 
calea socialismului, grija pe care" o manifestați 
pentru ca toate hotărîrile și deciziile care se iau 
să reflecte voința și interesele clasei munci
toare, ale întregului popor. Prin legătura strînsă 
pe care o mențineți cu poporul, prin prezența 
permanentă în toate județele țării — în fabrici 
și uzine, pe șantierte, pe ogoare, în instituții 
științifice și culturale, acolo unde se înfăptuiește 
nemijlocit politica partidului —, prin dialogul 
viu pe care îl purtați cu toate categoriile de 
oameni ai muncii, ați introdus în viața partidu
lui și statului nostru un climat de înaltă res
ponsabilitate socială, un spirit cu adevărat nou 
de muncă și angajare comunistă față de desti
nele țării, față de cauza construcției socialiste 
și comuniste în România.

O realizare de cea mai mare însemnătate a 
politicii partidului nostru o constituie instau
rarea unei democrații reale în viața . țării, a unei 
democrații infinit superioare tuturor formelor 
de democrație burgheză bazată pe menținerea 
inegalităților și inechităților economice și sociale.

Pentru noi toți, pentru întregul activ de 
partid și de stat, dumneavoastră constituit! un 
înalt exemplu de consecvență revoluționară, de 
luptă neobosită pentru întărirea statului socia
list, pentru perfecționarea conducerii sale de
mocratice, pentru așezarea tuturor raporturilor 
din societatea noastră pe principiile socialismu
lui, ale legalității, ale eticii și echității. Crearea, 
din inițiativa dumneavoastră, a consiliilor oame
nilor muncii, instituționalizarea adunărilor ge
nerale ca foruri colective de conducere a între
prinderilor și unităților economice și sociale, 
numeroasele măsuri pe care partidul nostru 
le-a luat în ultimii ani pentru dezvoltarea și ! 

a oamenilor muncii la conducerea

înaltă răspundere pentru soarta întregii ome
niri. v-ați afirmat ca un dîrz și înflăcărat 
promotor al ideilor nobile ale colaborării și în
țelegerii între națiuni, ca un neobosit luptător 
pentru pace și destindere internațională, pen
tru cauza libertății și independenței popoarelor. 
Noi toți cunoaștem și apreciem înflăcărarea cu 
care militați pentru întărirea prieteniei și co
laborării cu toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire socială. în
treaga omenire cunoaște și apreciază consec
vența cu care acționați pentru promovarea în 
viața internațională, în relațiile dintre state a 
principiilor deplinei egalități in drepturi, res
pectului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului 
reciproc. Se bucură de un larg ecou pe arena 
mondială acțiunile pe care partidul și țara noas
tră le întreprind — din inițiativa dumneavoastră 
— pentru eliminarea politicii de forță și dictat, 
pentru soluționarea problemelor dintre state 
numai și numai pe cale pașnică, în spiritul 
înțelegerii și păcii, pentru împiedicarea agra
vării climatului internațional.

Sint bine cunoscute de popoar.ele lumii efor
turile României, ale partidului și poporului 
nostru, ale dumneavoastră personal, pentru 
înfăptuirea securității în Europa, pentru dezar
mare, și îndeosebi dezarmare nucleară, pentru 
lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea noii 
ordini economice internaționale, pentru demo
cratizarea relațiilor interstatale și crearea con
dițiilor ca toate statele să participe activ, in 
deplină egalitate, la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii de azi, la făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta nSâstră.

In spiritul bogatelor tradiții internaționaliste 
ale mișcării muncitorești revoluționare din 
România, îndrumați și orientați neabătut activi
tatea partidului nostru spre întărirea continuă a 
legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate 
cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu forțele demo
cratice, progresiste de pretutindeni in luptă 
pentru transformări înnoitoare în viața socie
tății, pentru progres social și pace in lume.

întreagă această politică a partidului și statu
at nostru a adds României un binemeritat 

Lducătorul ferm prestigiu internațional, v-â ipjpus în conștiința 
iqucațoruirerm întregii lumi ca o'personâlitate de înalt prestigiu 

a vieții politice mondiale, stimată și intîmpi- 
nată cu bucurie pe toate meridianele globului, 
pretutindeni unde duceți cu dumneavoastră 
mesajul umanist de pace și prietenie al po
porului nostru, al României socialiste.

Pornind de Ia tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru bunăstarea și fericirea poporului român, 
pentru triumful cuceririlor socialismului și co
munismului, pentru pacea și progresul întregii 
umanități, dorim să vă asigurăm, • stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră 
neabătută de a urma, în toate împrejurările, 
înaltul exemplu pe care îl dați permanent 
comuniștilor și întregului popor, de a face totul 
pentru întărirea continuă a forței partidului 
nostru, care se prezintă astăzi, la acest glorios 
jubileu, mai puternic și mai unit ca oricînd în 
jurul dumneavoastră, al Comitetului Central.

Mîndri de bogatul bilanț pe care partidul 
nostru îl face cu prilejul acestei aniversări, ne 
angajăm cu toții ca, împreună cu întregul partid 
și popor, să acționăm cu toate forțele și capa
citatea noastră pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru socialist, a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea, a mărețului 
Program al partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. împreună cu întregul 
nostru popor, sîntem convinși că, avîndu-vă 
permanent în fruntea partidului' și statului 
nostru, vom ști să învingem orice greutăți și 
piedici ne-ar sta in cale, vom putea duce la 
victorie cauza partidului, vom asigura triumful 
socialismului și comunismului pe pămîntul 
patriei.

Urăm întregului nostru partid noi și strălucite 
înfăptuiri în activitatea viitoare ! Vă dorim 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și multă 
putere de muncă, ani mulți și fericiți, pentru a 
conduce partidul și poporul român spre noi și 
mărețe împliniri, spre orizonturi tot mai lumi
noase de bunăstare și progres, spre comunism !

le-a luat în ultimii ani pentru dezvoltarea și ‘ 
perfecționarea cadrului organizat de participare 
a oamenilor muncii la conducerea activității 
economice și sociale, a statului socialist, întă
rirea continuă a autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești ilustrează, cu puterea de necon
testat a faptelor, preocuparea și grija deosebită 
ce o manifestați pentru ca întregul nostru popor 
să acționeze ca adevărat stăpîn pe destinele 
sale, pentru ca societatea socialistă pe care o 
edificăm în România să fie, într-adevăr, emana
ția voinței și acțiunii poporului, să fie făurită 
de popor și pentru popor !

Prețuim cu toții contribuția dumneavoastră 
hotăritoare la înfăptuirea politicii naționale 
juste a partidului nostru, Ia asigurarea tuturor 
condițiilor ca toți cetățenii patriei — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — să 
se bucure de drepturi egale în toate domeniile 
vieții economice și sociale, să participe activ și 

■conștient, nemijlocit, în strînsă unitate și frăție, 
la marea operă de dezvoltare și înflorire a 
patriei comune — România socialistă.

Partidul nostru dă o înaltă apreciere rolului 
și contribuției deosebite pe care ați adus-o și o 
aduceți la îmbogățirea cu noi concepții și idei 
a teoriei socialismului științific, la dezvoltarea 
celor mai bune tradiții ale gîndirii social-poli- 
tice din România, la sintetizarea teoretică a 
experienței partidului nostru în construcția noii 
orînduiri și a tendințelor dezvoltării sociale din 
lumea de azi. Ați adus o contribuție fundamen
tală la aplicarea creatoare de către partidul 
nostru a principiilor generale ale socialismului 
Ia condițiile concrete din România, la elabo
rarea celor mai corespunzătoare căi și soluții 
de dezvoltare socialistă a țării, de interpretare 
materialist-dialectică a fenomenelor social-poli- 
tice caracteristice lumii contemporane. In în
treaga dumneavoastră activitate ați dat un înalt 
și permanent exemplu de gindire profundă, 
creatoare, de curaj în promovarea noului în 
teoria și practica revoluției și construcției so
cialiste. de luptă hotărîtă împotriva dogmelor și 
închistării, a tot ceea ce este învechit, perimat 
și nu mai corespunde noilor realități ale dezvol
tării contemporane.

Sîntem cu toții mîndri de politica externă 
promovată de partidul și statul nostru — poli
tică la elaborarea căreia aveți aportul hotărîtor. 
Slujind cu fermitate neabătută politica de pace 
și colaborare a partidului nostru, acționind cu

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,

Vreau să exprim cele mai vii 
mulțumiri Comitetului Politic Exe
cutiv, Consiliului de Stat, gu
vernului și Biroului Marii Adu
nări Naționale pentru aprecierile 
din mesajul ce mi-a fost înminat 
cu prilejul aniversării a 60 de ani 
de la întemeierea Partidului Co
munist Român, precum și pentru 
înalta distincție ce mi-a fost, din 
nou, acordată. Consider toate a- 
cestea ca o apreciere a activității 
și contribuției mele la înfăptuirea 
politicii partidului nostru comu
nist, în lupta împotriva asupririi, 
pentru înfăptuirea revoluției de 
eliberare națională și socială, anti- 
imperialistă și antifascistă, in acti
vitatea de făurire a socialismului, 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Este evident că toate acestea 
sint adresate partidului in rindul 
căruia am crescut — s-ar putea 
spune atît din punct de vedere po
litic și ideologic, dar și în înțe
lesul mai general —, constituie o 
apreciere, a politicii generale a 
partidului nostru puse in slujba 
intereselor fundamentale ale po
porului nostru, a asigurării bu
năstării și fericirii sale, a inde
pendenței și suveranității Româ
niei.

Intr-adevăr, la cea de-a 60-a 
aniversare a sa, partidul nostru se 
înfățișează cu rezultate minunate. 
El, se poate spune cu mindrie, și-a 
îndeplinit Îndatoririle față de 
popor și își Îndeplinește cu cinste 
misiunea ce și-a asumat-o, de a fi 
in fruntea luptei poporului, de a 
conduce activitatea Întregii națiuni 
spre făurirea celei mai drepte și 
mai umane societăți din lume. 
Partidul nostru asigură in mod 
minunat exercitarea de către clasa 
muncitoare a roiului de clasă con
ducătoare a intregii noastre na
țiuni, înfăptuind in forme largi, 
democratice, conducerea societății, 
unirea eforturilor întregului popor, 
ale tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în ca
drul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

In viața internațională partidul 
și statul nostru, întregul popor ac
ționează ferm pentru o politică de 
destindere, de independență și de 
pace, de dezvoltare a solidarității 
cu toate forțele progresiste și 
antiimperialiste, de întărire a re
lațiilor cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială.

Viața demonstrează cu putere

justețea politicii partidului nostru, 
atit pe plan intern, cit și pe plan 
internațional. Acum, la a 60-a 
aniversare, se poate spune că 
partidul nostru se prezintă puter
nic, unit, ferm hotărit să acțio
neze pentru unirea eforturilor în
tregului popor în vederea înfăp
tuirii Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Aș dori să vă asigur pe dum
neavoastră, să asigur partidul, în
tregul popor că, și în viitor, nu voi 
precupeți nici un efort, voi face 
totul pentru a-mi îndeplini in cele 
mai bune condiții însărcinările 
partidului și poporului, pentru a 
răspunde increderii, servind cu 
toate puterile mele interesele vi
tale ale intregii națiuni, cauza 
bunăstării și fericirii sale, a inde
pendenței și suveranității patriei, 
cauza socialismului și comunismu
lui, a păcii și colaborării interna
ționale.

Vă mulțumesc incă o dată și, Ia 
rindul meu, vă urez tuturor succe
se in activitatea voastră, pentru a 
putea înfăptui neabătut, într-o de
plină unitate cu întregul partid și 
popor, hotărîrile Congresului ai 
XII-lea al partidului.

Vă urez multă sănătate ! (Aplau
ze puternice).

SOLEMNITATEA
LA PALATUL REPUBLICII

SOCIALISTE ROMANIA
Republicii a avut amiază, solemnita- Titlului de OnoareLa Palatul loc, vineri la tea înmînării Suprem „Erou al Republicii Socialiste România" tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, cu prilejul aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român.La solemnitate au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Virgil Tro- fin, Ștefan Voitec, Emilian Do- brescu, Petru Enache, Mihai Gere,

Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Constantin Olteanu, Cornel Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Ilie' Rădulescu, precum și membri ai Consiliului de Stat, ai guvernului și ai Biroului Marii Adunări Naționale.Tovarășul Constantin Dăscăles- cu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a dat citire Mesajului Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și Biroului Marii Adunări Naționale, adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul glorioasei aniversări a făuririi Partidului Comunist Român.Toți cei prezenți au subliniat cu îndelungi aplauze conținutul mesajului.Tovarășul Ștefan Voitec, membru \al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a dat citire Hotărîrii și Decretului Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și al Consiliului de al Republicii Socialiste

România prin care se conferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu Titlul de Onoare Suprem „Erou al Republicii Socialiste România", după care a înmînat înaltele distincții.Tovarășii din conducerea de partid și de stat au primit cu puternice aplauze decorarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, urîndu-le noi succese în activitatea nobilă închinată progresului și propășirii patriei noastre socialiste, bunăstării și fericirii poporului român, multă sănătate și viață lungă.A luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniat cu vii și îndelungi aplauze de cei prezenți.în încheierea solemnității, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au întreținut cordial și s-au fotografiat cu cei prezenți.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)Cinstim revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, revoluția din 1848, în care Nicolae Bălcescu a avut un rol hotărîtor. Cinstim pe făuritorii Unirii din 1859, care au pus bazele statului național român — eveniment istoric determinant pentru poporul nostru. 
(Aplauze puternice).Cinstim eroismul ostașilor români din războiul de independență din 1877, care, la Plevna și Smîrdan, au făcut totul pentru a infringe armatele Imperiului Otoman, pentru afirmarea în lume a României independente. (Aplauze pu
ternice).Partidul Comunist Român își trage seva și vitalitatea din glorioasa istorie de milenii a poporului nostru, din toate evenimentele și luptele desfășurate de-a lungul vremurilor ; el își afirmă hotă- nrea de a asigura, în noile condiții istorice, dezvoltarea continuă, pe o nouă treaptă, a civilizației și vieții întregului nostru popor, de a-i făuri un viitor demn și liber, viitorul comunist (Aplauze 
și urale puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși,
Apariția clasei muncitoare pe arena Istoriei patriei noastre a marcat o nouă eră în dezvoltarea luptelor revoluționare de eliberare națională și socială. Se poate spune că, începînd din a doua parte a secolului al XIX-lea, nu a existat eveniment politic-social în care clasa muncitoare să nu fi fost prezentă, să nu-și fi afirmat poziția sa.Cu mîndrie putem afirma că, de la primele începuturi, ideile socialismului științific au avut un rol de mare însemnătate în formarea conștiinței revoluționare a clasei noastre muncitoare.Prezența revoluționarilor români în revoluția franceză din 1848 și pe baricadele Comunei din Paris, participarea lor la activitatea organizațiilor internaționale, a primei Internaționale Comuniste, a Internaționalei Socialiste și a altor organizații, constituie o expresie puternică a spiritului revoluționar și, totodată, de solidaritate internațională ce a caracterizat întotdeauna forțele înaintate, revoluționare ■ din România, clasa noastră muncitoare. (Aplauze pu

ternice).Numeroasele cercuri socialiste, presa și literatura socialistă din ultimele decenii ale secolului trecut au răspîndit în rîn- dul maselor populare idealurile nobile ale dreptății și libertății și au pregătit condițiile pentru formarea primului partid al clasei muncitoare din țara noastră.Crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, în 1893, a deschis era organizării politice a clasei muncitoare la scară națională, a afirmat cu putere rolul clamei muncitoare ca 'forța socială cea mai progresistă in.dezvoltarea națiunii noastre pe calea progresului și civilizației.La sfîrșitul secolului trecut și începutul secolului XX, partidul clasei muncitoare și-a afirmat cu putere poziția față de problemele dezvoltării României, pronunțîndu-se activ pentru progresul economico-social independent al țării. Socialiștii șl alte forțe progresiste au acționat pentru lichidarea relațiilor feudale din agricultură, pentru reforma agrară, s-au pronunțat pentru industrializarea țării ca factor decisiv al progresului social, al întăririi independenței patriei.Mișcarea socialistă, clasa muncitoare au acționat pentru întărirea relațiilor dintre muncitori și țărani, au sprijinit activ răscoalele revoluționare din 1907. Se cuvine, totodată, să menționăm că, încă de la formarea primelor cercuri socialiste, milltanții socialiști, revoluționari și progresiști au acționat pentru o cultură nouă, revoluționară, pătrunsă de un profund umanism, pusă în slujba poporului. în procesul revoluționar din a- ceastă perioadă s-au ridicat numeroși militanți socialiști ca Ștefan Gheorghiu, Dobrogeanu-Gherea, I. C. Frimu, Mihail Gheorghe Bujor și alții.Mișcarea revoluționară din România a participat activ la mișcarea internațională împotriva războiului, iar în 1914 — odată cu izbucnirea acestuia — s-a ridicat împotriva participării României la primul război mondial imperialist.Intrarea în 1916 a României în război, alături de Rusia, Franța și alte state aliate, trebuie văzută în contextul luptei împotriva dominației imperialismului german și austro-ungar și pentru realizarea unității naționale. Sfîrșitul războiului a determinat profunde schimbări în Europa și un puternic avînt al luptelor revoluționare. Un rol important, de însemnătate istorică mondială, a avut victoria Marii Revoluții din Octombrie, care a dus la prăbușirea imperiului țarist denumit de Lenin „închisoarea popoarelor", la formarea primului stat al muncitorilor și țăranilor din lume, deschi- zînd o eră nouă, era construcției noii orînduiri sociale fără clase și fără asupritori, era socialistă și comunistă. (Vii 
și puternice aplauze).în acea perioadă s-au prăbușit și alte Imperii, între care imperiul austro- ungar, care ținea sub asuprire un număr însemnat de popoare din Europa Centrală, inclusiv o parte a poporului român. Pe ruinele acestii imperiu s-au format noi state naționale. în aceste condiții istorice s-a realizat unirea Transilvaniei cu România și formarea statului național unitar. Mișcirea muncitorească, revoluționarii și socialiștii români au acționat cu toate forțele și au contribuit activ la realizarea statului național unitar, demonstrînd astfel că tocmai clasa muncitoare, foițele socialiste, progresiste, revoluționare sînt apărătoarele cele mai fidele ile intereselor întregii națiuni. (Aplatze puternice, 
prelungite).Perioada ce a urmat a bst o perioadă de consolidare și dezvollare a statului național unitar, a forțelor de producție și, totodată, o perioadă de puternic avînt revoluționar pentri ^.dezvoltarea democratică a țării, pentri apărarea intereselor clasei muncitoare, ale maselor

populare, a libertăților democratice. Merită reamintită, în acest sens, greva generală din 1920, care a constituit o puternică afirmare a forței și rolului tot mai important al clasei muncitoare în întreaga viață socială și politică a României. ■ " 'i ■■ ■ ■ ■în aceste împrejurări s-a pus problema reorganizării și transformării Partidului Socialist într-un partid nou, care să asigure conducerea luptei revoluționare în noua etapă ce se deschidea în fața clasei muncitoare, a poporului nostru.Trebuie subliniat că în pregătirea acestui eveniment au avut loc numeroase întîlniri și tratative cu conducătorii Cominternului, cu Lenin, pentru a stabili principiile și relațiile viitoare dintre partidul revoluționar al clasei muncitoare din țara noastră și Internaționala comunistă. Printre problemele pe care delegația revoluționarilor români le-a susținut erau și cele legate de autonomia și independența partidului, de dreptul său de a-și elabora de sine stătător linia politică, corespunzător cpndițiuni- lor istorice din România, participarea la Internaționala Comunistă fiind considerată ca o expresie a solidarității internaționale și nu ca un drept al acesteia de a se amesteca în viața partidului nostru.în aceste împrejurări, la 8 mai 1921 s-a întrunit Congresul Partidului Socialist, care a hotărît, cu marea majoritate a voturilor, tranfoi-marea sa în Partidul Comunist din România. (Aplauze și 
urale puternice, îndelungate. Se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.!“).Formarea Partidului Comunist din România a reprezentat victoria concepției revoluționare, a socialismului științific, a marxism-leninismului revoluționar, constituind un moment istoric de importanță deosebită în mișcarea revoluționară din țara noastră, în organizarea luptei viitoare a proletariatului, a maselor asuprite din România.La numai 3 ani de la formarea sa, în 1924, Partidul Comunist a fost însă interzis, fiind obligat să activeze în ilegalitate. Timp de 20 de ani comuniștii au trebuit să-și desfășoare activitatea revoluționară în slujba clasei muncitoare, a maselor, pentru apărarea intereselor vitale ale întregii națiuni in condițiile terorii sălbatice burghezo-moșierești. Dar nici închisorile, nici schingiuirile, nici gloanțele, nici moartea nu au putut opri dezvoltarea mișcării revoluționare, creșterea și întărirea Partidului Comunist din România, care s-a afirmat continuu ca o forță tot mai puternică în viața politică a țării.Este necesar să reamintim că trecerea în ilegalitate a Partidului Comunist Român a avut loc în condițiile luptei pentru cristalizarea liniei politice generale, ale existenței unor deosebiri de păreri și contradicții în partid. Aceasta a făcut ca într-un șir de probleme, mai cu seamă în ce privește problema națională, să se adopte unele teze greșite, iar în 1928—1929 să se ajungă la spargerea unității partidului.Cu toate acestea, forțele sănătoase ale partidului, alte forțe revoluționare progresiste, îndeosebi din cadrul sindicatelor și tineretului, au acționat cu hotă- rîre pentru organizarea luptei maselor populare, organizînd greva minerilor din 1929, precum și o serie de alte acțiuni ale maselor populare pentru apărarea intereselor lor.Criza economică din 1929—1933, care a dus pe scară mondială la agravarea exploatării și asupririi, dar și la intensificarea luptelor revoluționare, a determinat și In țara noastră o ascuțire a 

luptei de clasă. Totodată, în această perioadă asistăm la o intensificare a activității organizațiilor fasciste, iar în țara noastră a Gărzii de fier, la începerea pregătirilor de război.Toate acestea au determinat și au făcut necesar ca partidul, odată cu organizarea luptelor pentru apărarea intereselor clasei muncitoare și maselor populare, să pună un accent puternic pe lupta împotriva fascismului și a pregătirilor de război, pentru apărarea libertăților democratice, pronunțîndu-se cu întreaga forță pentru alianța cu Uniunea Sovietică. (Vii aplauze).Un rol important a avut, în această privință, Congresul al V-lea al partidului, care a dus la elaborarea unei linii politice mai clare, a pus cu hotărîre la ordinea de zi problema Frontului Unic Muncitoresc, a colaborării cu toate forțele democratice, antifasciste, precum ți necesitatea elaborării poziției juste în problema națională, pronunțîndu-se cu hotărîre pentru apărarea integrității teritoriale a României. (Aplauze puternice).Pe această bază s-a întărit conlucrarea dintre comuniști, socialiști și social-de- mocrați, s-a întărit unitatea în rîndul sindicatelor, colaborarea cu alte forțe democratice, a avut loc o lărgire puternică a legăturilor partidului cu masele populare. ,Puternicele mișcări revoluționare din 1932—1933, care au cuprins cele mai importante centre muncitorești din România, au culminat cu puternicele greve diri Ploiești, cu ocuparea pentru o perioadă scurtă a Ploiești ului de către clasa muncitoare, iar apoi cu grevele desfășurate în februarie 1933 în diferite centre feroviare și îndeosebi în București, la Gri vi ța. în organizarea și conducerea acestor greve s-au afirmat noi militanți revoluționari, ieșiți din rîndurile clasei muncitoare, ca Gheorghiu-Dej, Dumitru Petrescu, Constantin Doncea, Vasile Bîgu, Gheorghe Vasilichi, Ilie Pintilie și alții.Deși reprimate în mod sîngeros, sute și sute de militanți revoluționari fiind arestați, grevele din 1932—1933 au constituit un moment nou în dezvoltarea mișcării revoluționare, în afirmarea forței și capacității Partidului Comunist de organizator și conducător al luptei clasei muncitoare, a poporului, împotriva asupririi, pentru apărarea intereselor și libertăților democratice, a intereselor întregii națiuni.în 1933 s-au format noi organizații antifasciste și de apărare a libertăților democratice, s-a amplificat lupta contra fascismului și a pregătirilor de război. Formarea Comitetului național antifascist, a Asociației de prietenie cu Uniunea Sovietică, stabilirea și activizarea legăturilor între Partidul Comunist și Frontul Plugarilor, realizarea de contacte cu forțele progresiste din Partidul Națio- nal-Țărănesc și din alte partide au avut un rol important în crearea Frontului Popular în țara noastră, în victoria in alegerile din 1936 a acestuia în județele Mehedinți și Hunedoara, demonstrînd cu putere hotărîrea maselor populare de a bara calea fascismului și a politicii de război. întreaga perioadă pînă în 1940 a fost o perioadă de întărire a partidului, de creștere a capacității sale organizatorice, de lărgire a legăturilor cu masele populare.în același timp asistăm la intensificarea activității organizațiilor fasciste din țară, la "politica partidelor burgheze de trădare a intereselor naționale, politică ce a culminat cu pactul dintre Garda de fier și aripa de dreapta a Partidului Național-Țărănesc. Lipsa de unitate, politica de duplicitate și de trădare a bur

gheziei reacționare au deschis calea instaurării dictaturii regale și apoi a dictaturii militaro-fasciste în România.Trebuie să subliniem că tocmai în aceste împrejurări, sub dictatura- regală, partidul nostru și-a intensificat activitatea împotriva fascismului și războiului, împotriva alianței cu Germania hitleristă. Un rol deosebit au avut în această privință sindicatele, grevele de atunci, folosirea formelor legale de activitate — care au făcut ca anii 1938—1939 să fie ani de puternice greve și mișcări ale oamenilor muncii, culminînd cu marea demonstrație de la 1 Mai 1939 împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea libertăților democratice, a independenței șl integrității țării. (Aplauze puternice, 
prelungite).

ÎNFÂPTUIREA victorioasă A REVOLUȚIEI de eliberare 
SOCIALA Șl NAȚIONALĂ, ANTIFASCISTĂ 

Șl ANTIIMPERIALISTĂ - ÎNCEPUTUL UNEI ERE NOI 
ÎN ISTORIA PATRIEI NOASTRE, AL DEZVOLTĂRII 

ROMÂNIEI PE CALEA NOUĂ, SOCIALISTĂînfăptuirea victorioasă a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă a deschis o nouă eră în procesul luptelor revoluționare, în istoria patriei noastre. în aceste împrejurări, partidul a acționat cu toate forțele pentru participarea activă a României la războiul împotriva Germaniei hitleriste, alături de Uniunea Sovietică și de celelalte forțe aliate, mobilizînd întregul popor- în lupta pentru eliberarea deplină a patriei de sub ocupația trupelor hitleriste și a horthyștilor și asigurînd participarea ostașilor români, alături de cei ai armatei sovietice, la luptele pentru eliberarea Ungariei, a Cehoslovaciei, precum și la luptele din Austria, pînă la zdrobirea definitivă a Germaniei hitleriste.Se poate spune că în aceste împrejurări poporul nostru a demonstrat cu toată forța sa că nu a avut nimic comun cu războiul impus de dictatura militară fascistă și de Germania hitleristă. în noile împrejurări, în lupta comună s-au reluat și s-au dezvoltat pe o treaptă superioară prietenia și colaborarea dintre România și Uniunea Sovietică, dintre partidele 
noastre. (Aplauze puternice, prelungite).în același timp s-a desfășurat o intensă activitate pentru reorganizarea, în noile condiții, a partidului, precum și pentru reorganizarea organizațiilor de masă, pornindu-se de la necesitatea asigurării unității politice a clasei muncitoare.Sînt cunoscute marile bătălii de clasă din această perioadă, luptele pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, pentru înfăptuirea, în iarna anului 1945, a reformei agrare și trecerea la o nouă etapă de dezvoltare, prin formarea, la 6 Martie 1945, a guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc de largă concentrare democratică.O mare însemnătate a avut Conferința Națională a partidului din octombrie

Agravarea situației internaționale, politica agresivă a Germaniei hitleriste, ocuparea Austriei și a Cehoslovaciei, declanșarea războiului și ocuparea unui șir de țări occidentale, inclusiv a Franței, cît și politica claselor conducătoare, ,a burgheziei reacționare au făcut ca România să fie tot mai mult împinsă alături de Germania hitleristă, să se găsească izolată pe plan internațional. în aceste împrejurări a avut loc instaurarea dictaturii militaro-fasciste, a fost impus Dictatul de la Viena, prin care statului român i-a fost smulsă o parte a teritoriului național și predat Ungariei hor- thyste.Trebuie să menționăm că, în aceste grele împrejurări, i-a revenit Partidului Comunist Român misiunea istorică de

1945, care a dus la elaborarea unei orientări politice clare cu privire la obiectivele partidului în noua etapă de dezvoltare, a întărit unitatea partidului, a asigurat creșterea influenței și a rolului său, trasînd sarcina intensificării luptei pentru unitatea clasei muncitoare, pentru unirea tuturor forțelor democratice.Anii care au urmat au fost ani de lupte și de victorii importante, de constituire a comitetelor revoluționare de întreprinderi, de organizare a satelor, de consolidare a unității dintre comuniști și socialiști, a colaborării cu alte partide și forțe democratice. Aceasta a asigurat victoria în primele alegeri democratice din1946, trecerea la o serie de reforme sociale, la înlăturarea monarhiei și instaurarea, la 30 Decembrie 1947, a Republicii Populare Române. (Aplauze și urale pu
ternice).în întregul proces revoluționar ce a urmat, un rol important au avut realizarea Partidului Unic Muncitoresc, în 1948, și trecerea la o nouă etapă istorică de dezvoltare — realizarea revoluției socialiste în România. Naționalizarea mijloacelor de producție, în iunie 1948, trecerea .la cooperativizarea agriculturii în 1949 au constituit momente de mare însemnătate în lupta pentru transformări revoluționare în patria noastră.Am străbătut un drum lung pînă la realizarea relațiilor socialiste în sectoarele hotărîtoare ale economiei naționale, am desfășurat o intensă activitate pentru dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor noi. Am încheiat cu succes etapa făuririi relațiilor socialiste unitare, care, în linii generale, se poate aprecia că a durat pînă în anii 1963—1965.Am trecut apoi la o nouă etapă — aceea a consolidării cuceririlor și a creării condițiilor pentru trecerea la, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Drumul acesta nu a 

cinste de a se ridica cu hotărîre împotriva dictatului fascist de dezmembrare a țării. Organizațiile revoluționare, inclusiv organizația revoluționară a maghiarilor, MADOSZ-uI, s-au ridicat de a- semenea cu hotărîre împotriva acestui dictat, pentru apărarea integrității României. (Aplauze puternice, prelun
gite).Odată cu instaurarea dițtaturii militaro-fasciste s-a dezlănțuit o puternică prigoană împotriva forțelor democratice, antifasciste; au avut loc asasinate în masă ale militanților revoluționari, de- mocrați, ale personalităților politice. în teritoriile ocupate de horthyști s-a dezlănțuit o cumplită prigoană, numeroși militanți revoluționari români și maghiari, sute și mii de cetățeni au fost a- sasinați, fiind pustiite sate întregi, au fost deportați sute de mii de români, evrei, maghiari în lagărele de concentrare hitleriste.Este marele merit al Partidului Comunist Român că s-a aflat în aceste grele împrejurări în fruntea luptei pentru apărarea intereselor vitale ale poporului, a integrității naționale, împotriva războiului — deși nu s-a putut împiedica aservirea și ocuparea țării de către Germania hitleristă și aruncarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice. Poziția fermă a Partidului Comunist Român, organizarea luptei active împotriva războiului, a activității de sabotare a mașinii militare fasciste, hitleriste, organizarea luptei de partizani au făcut ca Partidul Comunist Român să cîștige poziții importante în viața politică, să fie respectat și să poată realiza, împreună cu cele mai diverse forțe politice, patriotice, naționale, un puternic front împotriva războiului, a hitlerismu- lui.Sînt bine cunoscute hotărîrile partidului din anii 1941, 1942, 1943 cu privire la organizarea luptei împotriva războiului dus alături de Germania hitleristă împotriva Uniunii Sovietice, pentru ieșirea din război, organizarea Frontului Patriotic și a altor acțiuni de colaborare cu diferite forțe — care au avut un rol de mare însemnătate în viața întregului nostru popor. Toate acestea au culminat prin formarea, la 1 mai 1944, a Frontului Unic Muncitoresc între Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat, iar, în iunie 1944, a Frontului-Democratic Național, care cuprindea Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat, Partidul Național-Țărănesc și Partidul Liberal. Partidul a stabilit legături cu armata, inclusiv cu ofițeri din Comandamentul Suprem, cu alte forțe democratice, a stabilit contacte cu regele și a acționat pentru organizarea răsturnării dictaturii fasciste și ieșirea din războiul dus alături de Germania hitleristă. Realizarea Frontului Unic Muncitoresc, a Frontului Democratic, cît și contactele cu armata și Comandamentul Suprem, precum și cu alte forțe naționale au creat fpndițijle necesare trecerii la înfăptuirea insurecției armate, la victoria revoluției de eliberare socială și național, antiimperialistă și antifascistă. 
(Aplauze și urale puternice; se scandea
ză : „Ceaușescu și poporul !“).înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 a fost favorizată și de împrejurările internaționale, de marile victorii ale armatei sovietice asupra Germaniei hitleriste, de victoriile obținute de aliați în Vest, de intensificarea luptelor de partizani și de eliberare națională în diferite țări, printre care și Iugoslavia.

fost ușor! Am avut de învins multe greutăți, a trebuit să înfrîngem înapoierea de la care am pornit! Clasa muncitoare și partidul ei au trebuit să treacă printr-o înaltă școală a conducerii societății. Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că, în ansamblu, partidul nostru, clasa muncitoare, țărănimea și celelalte categorii sociale, care au urmat politica partidului, s-au achitat »cu cinste de misiunea pe care și-au asumat-o !S-au comis, desigur, multe greșelL Ceea ce este mai grav este faptul că s-au comis și o serie de încălcări ale legalității socialiste, inclusiv represiuni împotriva unor vechi activiști de partid, acte străine concepției noastre revoluționare, eticii și echității socialiste. Toate aceste ilegalități și represiuni au fost analizate de Comitetul Central, de partid, s-au luat măsuri pentru restabilirea adevărului și a legalității, pentru lichidarea urmărilor acestor stări de lucruri negative. în același timp s-au stabilit măsuri de întărire a legalității socialiste, care să garanteze că asemenea încălcări nu se vor mai repeta în România. (Vii și pu
ternice aplauze).Consider necesar acum, la a 60-a aniversare a partidului, să aducem un omagiu tuturor acelor revoluționari care, în întreaga această perioadă, au acționat și au îndeplinit cu cinste însărcinările date de partid, asigurînd dezvoltarea României pe calea socialismului, ridicarea bunăstării poporului nostru, întărirea independenței sale. (Aplauze și 
urale puternice).Criticînd lipsurile șl greșelile, luînd poziție împotriva actelor de încălcare a legalității socialiste, nu putem să nu recunoaștem și meritele și rolul important pe care l-au avut, într-o perioadă mai lungă sau mal scurtă, numeroși militanți,
(Continuare in pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a III-a) Rădăceanu, C. I. Parhon, Miron Constan- t cu întregul partid au contribuit la obți------------------------------------ tinescu, Alexandru Moghioroș, Emil nerea mărețelor succese în luptele revo- printre care Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bodnaraș și atîția alții care, într-o mă- luționare, la victoria socialismului în Petru Groza, Lucrețiu Pătrășcanu, Lothar sură sau alta, împreună cu întregul activ, România. (Aplauze puternice).

ISTORICELE REALIZĂRI OBȚINUTE DE POPORUL NOSTRU, 
CONDUS DE PARTID, ÎN ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE,

PE CALEA PROGRESULUI ECONOMIC Șl SOCIAL,
A FĂURIRII UNEI VIEȚI LIBERE

Dragi tovarăși,încheierea etapei de făurire a relațiilor socialiste de producție în toate sectoarele economiei naționale a dus la lichidarea pentru totdeauna a proprietății capitaliste, a exploatării omului de către om. Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, relațiile de producție și sociale noi, repartiția produsului social și național pe baza principiilor socialiste au devenit temelia dezvoltării economico- sociale a României.A urmat etapa consolidării acestor relații și principii, a dezvoltării forțelor de producție, a creării unei baze puternice materiale, științifice și culturale a orîn- duirii socialiste. în această etapă s-au obținut succese de seamă în toate sectoarele economiei naționale, precum și în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.în conformitate cu Programul partidului, elaborat de Congresul al XI-lea, am trecut la etapa de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, care a marcat un puternic avînt al întregii dezvoltări economico-sociale, ridicarea gradului de civilizație și a bunăstării generale a poporului.Mă voi referi, comparativ, la cîteva date, pentru a înțelege mai bine cum se prezintă astăzi România socialistă.Față de 1950 — anul începerii primului cincinal — în 1965, la încheierea etapei de făurire a relațiilor socialiste unitare, industria a cunoscut o creștere de 6,5 ori, iar în 1980 de 33 ori.
1950 1965 1980 1980

1950Carne și produse din carne — kg 16,7 26,6 62,0 3,7 oriLapte și produse din lapte(exclusiv unt) — 1 107,6 105,0 180 1,7 oriOuă — buc. 59 115 270 4,5 oriZahăr și produse din zahăr — kg 6,9 15,0 28,2 4,1 ori.Legume și produse din legume — kg 65,6 75,3 140 2,1 oriȚesături (inclusiv ■confecții)- — mp 13,2 16,3 28,7 2,2 oriîncălțăminte — per; 0,62 1,97 3,50 5,7 oriS-a desfășurat o amplă activitate de construcții de locuințe și de așezăminte social-culturale. In perioada 1950—1965 s-au construit, din fondurile statului, 370 mii apartamente, iar în perioada 1966— 1980 un număr de peste 1,6 milioane apartamente. Se poate spune că orașele și satele patriei noastre au cunoscut o înnoire radicală, asigurînd condiții tot mai
MARILE OBIECTIVE Șl SARCINI ALE CELUI DE-AL VII-LEA 

PLAN CINCINAL DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 
A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1981-1985

Dragi tovarăși,Sărbătorim a 60-a aniversare a Partidului Comunist Român la începutul celui de-al VII-lea plan cincinal da dezvoltare economico-socială a țării, elaborat de Congresul al XII-lea al partidului. Noul cincinal marchează o nouă etapă de dezvoltare care trebuie să asigure trecerea României de la stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare la un stadiu superior, de țară socialistă mediu dezvoltată. Congresul al XII-lea al partidului — trasînd obiectivele fundamentale ale dezvoltării economico- sociale a României în cincinalul 1981— 1985 — a stabilit trecerea la o nouă calitate în toate domeniile de activitate, realizarea unei noi calități în munca și viața poporului nostru. Pe primul plan stă sarcina dezvoltării puternice a bazei de materii prime și materiale, a surselor de energie, precum și a agriculturii — factori .determinant pentru întreaga dezvoltare economico-socială a țării.Pe baza Directivelor Congresului al XII-lea al partidului, în cadrul noului plan cincinal punem un accent deosebit pe ridicarea nivelului calitativ și tehnic al întregii actjvități, situînd pe primul plan dezvoltarea științei, ca factor determinant al realizării noii calități, al pro
ROLUL PARTIDULUI ÎN CONDUCEREA DEMOCRATICĂ 

A SOCIETĂȚII, A TUTUROR DOMENIILOR 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE DIN PATRIA NOASTRĂ

Dragi tovarăși,îndeplinirea neabătută a Programului partidului, a actualului plan cincinal impune perfecționarea continuă a activității de conducere și planificare, dezvoltarea democrației socialiste, asigurarea participării largi a clasei muncitoare, a tuturor categoriilor sociale, a întregului popor la conducerea diferitelor sectoare de activitate, a î»tregii societăți.Este necesar să fim pe deplin con- știenți că noua etapă de dezvoltare presupune o îmbunătățire a organizării și activității statului nostru socialist, o democratizare a formelor organizatorice, pentru a permite tuturor oamenilor

— Industria construc
19651950 19801950— Industria de combustibil și- energie 4,8 ori 13 ori— Industriametalurgică 6,6 ori 29 orițiilor de mașini 13 ori 111 ori— Industria chimică 21 ori 178 ori— Industria ușoară 4 ori 20 ori— Industriaalimentară 3,6 ori 9,4 oriProducția agricolă a crescut, față de1950, în 1965, de 1,9 ori, iar în 1980, de3,5 ori.Pe baza dezvoltării în ritm înalt a in-dustriei și a ridicării continue a produc-ției agricole a avut loc o sporire puternică a venitului național, care a crescut în 1980 de 3,5 ori față de 1965 și de 14 ori față de 1950. Aceasta a asigurat atît mijloacele necesare dezvoltării economico-sociale a țării, cît și fondurile pentru creșterea veniturilor populației, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, a întregului popor.Astfel, retribuția medie netă a crescut de la 337 lei în 1950 la 1 028 lei în 1965 și la 2 238 lei în 1980, iar veniturile bănești ale populației, din sectorul socialist, au crescut de la circa 15 miliarde lei în 1950 la 78,2 miliarde lei în 1965 și la 279,7 miliarde lei în 1980.Creșterea nivelului de trai al populației se reflectă direct în creșterea consumului de produse alimentare și industriale pe locuitor, care a sporit, față de 1950, astfel: 

bune de viață constructorilor societății socialiste.Putem afirma că s-a realizat o adevărată revoluție în domeniul învățămîntu- lui, științei, culturii, al ridicării nivelului de pregătire profesională, tehnică și culturală a maselor populare, a întregului nostru popor.în 30 de ani de construcție socialistă, 

gresului economico-social. Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru perfecționarea continuă a organizării producției și muncii, pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, realizînd o creștere puternică a productivității muncii. Nu trebuie să uităm nici un moment că socialismul trebuie să-și afirme superioritatea față de orînduirea capitalistă tocmai. în domeniul științei și tehnicii, al realizării unei productivități a muncii mai înalte și creșterii rentabilității și eficienței economice. Ca proprietari, producători și beneficiari, clasa muncitoare, oamenii muncii sînt chemați să asigure un nivel superior al activității în toate domeniile, demonstrînd forța și capacitatea creatoare a oamenilor eliberați de asuprire, stăpîni pe bogăția națională, pe destinele lor. (Vii și puternice, aplauze).în realizarea obiectivelor noii etape de dezvoltare trebuie să asigurăm creșterea tot mai puternică a produsului social, a venitului național, să aplicăm în mod consecvent principiile noului mecanism economic, autoconducerea muncitorească și autogestiunea — și, pe această bază, să asigurăm dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor sociale, creșterea tot mai pu

muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor să participe direct la elaborarea întregii politici interne și externe a statului, la înfăptuirea ei.Consiliile oamenilor muncii din toate unitățile economico-sociale, consiliile de conducere ale ministerelor și altor organe centrale, congresele și consiliile naționale completează în mod minunat activitatea organelor de stat, realizînd un sistem de conducere democratică unic în felul său. în toate aceste organisme, clasa muncitoare, alți oameni ai muncii ce lucrează nemijlocit în producție reprezintă cel puțin 30 la sută. Trebuie să acționăm în continuare pentru ca organele de conducere colectivă din toate sectoarele să-și îndeplinească în cele

Șl DEMNERomânia a parcurs un drum lung, mai multe etape istorice, de la o țară cu o economie slab dezvoltată, denumită eml- .namente agricolă, la o țară industrial- agrară în plină înflorire. Vorbind la figurat, putem spune că România este astăzi, din punct de vedere industrial, de 33 de ori mai puternică, mai bogată decît în 1950. Toate aceste mărețe realizări demonstrează cu putere succesul politicii Partidului Comunist Român, care și-a asumat și își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce poporul nostru pe calea socialismului și comunismului, de a-i asigura o viață demnă, liberă și fericită. (Aplauze și urale 
puternice, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“). Faptele, realitățile ilustrează cu putere justețea politicii partidului nostru, care, călăuzindu-se de principiile socialismului științific, de concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică despre lume, aplică în mod creator adevărurile generale, îmbinîndu-le în mod armonios cu realitățile și condițiile sociale istorice concrete din România. 
(Vii și puternice aplauze).Minunatele înfăptuiri obținute în construcția socialismului sînt rezultatul muncii eroicei noastre clase muncitoare — clasa conducătoare a societății, care Iși îndeplinește cu abnegație rolul de a conduce întreaga națiune pe calea luminoasă a noii orînduiri sociale; ele sînt rodul muncii țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, al activității neobosite desfășurate de întregul nostru popor, care, în deplină unitate, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a partidului nostru comunist, asigură înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Urale 
și aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima noastră și 
mindria !“).Acum, la a 60-ă aniversare a Partidului Comunist Român, de la această înaltă tribună a adunării jubiliare doresc să aduc un fierbinte omagiu și să adresez cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor categoriilor sociale, întregului nostru popor — adevăratul stăpîn a tot ceea ce se realizează în România, făuritorul conștient al propriului său viitor, liber și independent ! (Urale 
și aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !**).

ternică a bogăției naționale șl ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Este necesar să dezvoltăm larg colaborarea internațională cu țările socialiste din C.A.E.R. și cu celelalte state socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, precum și cu statele capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, al avantajului reciproc. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru lărgirea cooperării în producție, pentru participarea activă la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.în întreaga noastră activitate de cooperare și colaborare economică trebuie să urmărim realizarea unei balanțe comerciale și de plăți echilibrate, să asigurăm condițiile pentru relații economice bazate pe deplina egalitate în drepturi și avantaj reciproc.Dispunem de tot ce este necesar pentru a privi cu încredere în viitor, pentru a înfăptui în cele mai bune condiții Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă spre comunism, de ridicare a patriei noastre pe noi trepte de civilizație, bunăstare și progres. (Vii și puter
nice aplauze).

mai bune condiții rolul și atribuțiile pe care le au în societatea noastră Să nu uităm nici un moment că etapa pe care o străbatem impune, ca o legitate obiectivă, perfecționarea și creșterea rolului organelor colective, democratice, de conducere.în același timp este necesar să fie întărite ordinea, disciplina, spiritul de răspundere, să se asigure întărirea controlului clasei muncitoare, al maselor asupra tuturor domeniilor de activitate.Avem obligația să facem totul pentru îmbunătățirea activității organelor de stat chemate să asigure ordinea, apărarea proprietății obștești, a orinduirii socialiste, munca și viața pașnică a constructorilor socialismului.

Organele Ministerului de Interne trebuie să se sprijine tot mai larg, în activitatea lor, pe colectivele de oameni ai muncii, ele trebuie să asigure dezbaterea cu masele de oameni ai muncii a tuturor încălcărilor legilor și normelor de conviețuire, deoarece numai cu sprijinul lor își vor putea îndeplini misiunea pe care o au, vor asigura reducerea într-o măsură tot mai mare și lichidarea actelor antisociale.Nu trebuie să uităm nici un moment că, în actualele condiții internaționale, și în țara noastră pot pătrunde din afară sau pot să se reactiveze unele elemente dușmănoase sau chiar contrarevoluționare, față de care trebuie să acționăm eu toată fermitatea, asigurînd astfel apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității țării. (Aplauze puternice).Este necesar să perfecționăm activitatea organelor de justiție, să asigurăm o participare mai largă a maselor populare la judecarea diferitelor infracțiuni sau încălcări ale legalității și normelor socialiste de conviețuire socială.în actualele împrejurări internaționale se cere să acordăm o atenție deosebită întăririi continue a capacității de apărare a țării, ridicării nivelului pregătirii de luptă și politice a militarilor, să întărim activitatea gărzilor patriotice, a unităților de pregătire militară a tineretului. Să avem permanent în vedere că apărarea patriei, a cuceririlor revoluționare este datoria sfîntă a întregului popor, că orice agresiune din afară, orice acte împotriva cuceririlor revoluționare trebuie să fie respinse cu participarea activă a în
CLASA MUNCITOARE, CLASĂ CONDUCĂTOARE ÎN STAT, 

DEZVOLTAREA FORMELOR DEMOCRATICE
DE CONDUCERE A SOCIETĂȚII

Dragi tovarăși,Noua etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste, cît și situația internațională, caracterizată prin profunde transformări revoluționare, sociale și naționale și printr-o complexitate deosebită impun creșterea continuă a rolului partidului în toate domeniile de activitate. Așa cum am menționat nu o dată, înțelegem prin aceasta identificarea deplină â partidului cu năzuințele clasei muncitoare, ale întregului popor, îndeplinind rolul de centru vital al națiunii noastre socialiste, fiind însăși conștiința sa.Tocmai de aceea partidul nostru revoluționar, comunist, se consideră Continuatorul celor mai glorioase tradiții de luptă pentru dreptate socială și eliberare națională, pentru pfbgfes,' pentru libertate și independență. Tbcmai de aceea partidul.nostru consideră că datoria sa este de a fi exponentul fidel al năzuințelor clasei muncitoare, ale întregului nostru popor.Trebuie să înțelegem că transformările ce s-au produs în România, rolul pe care îl are partidul în societatea noastră socialistă sînt determinate de dezvoltarea formelor democratice de conducere a întregii noastre societăți. Așa cum am mai spus recent, partidul conduce nu în numele, ci împreună cu clasa muncitoare, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, cu întregul popor.De la partidul de acum 60 de ani la partidul din anul 1981 este o deosebire fundamentală. Trebuie să înțelegem bine că partidul se schimbă, se înnoiește, se transformă odată cu transformările sociale ce au loc în societate. Partidul nostru și-a cîștigat încrederea poporului prin activitatea pe care a desfășurat-o în slujba intereselor sale fundamentale. El își va menține și întări încrederea poporului numai în măsura în care va răspunde năzuințelor clasei muncitoare, ale întregii națiuni, în măsura în care va acționa ca un organism democratic unitar în crearea cadrului larg, democratic, de participare a maselor la conducerea societății. Comuniștii trebuie să se afle permanent în primele rînduri pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a țării, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului. Ei nu au și nu pot avea drepturi speciale sau privilegii. Ei trebuie să fie cei mai activi militanți pentru respectarea legilor, a principiilor de etică și echitate socialistă, să acționeze pentru unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, pentru ridicarea conștiinței lor socialiste, patriotice.Intrînd în rîndurile partidului nostru, comuniștii și-au asumat și își asumă în mod liber și conștient răspunderea de a face totul pentru victoria socialismului și comunismului, pentru înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, pentru asigurarea independenței, libertății și suveranității României. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Viața, întreaga dezvoltare socială demonstrează că și în perioada de construcție socialistă continuă să se mențină unele contradicții sau pot apărea în continuare contradicții care, dacă nu sînt înțelese și nu se acționează pentru lichidarea lor, pot căpăta forme grave, pot duce la puternice perturbări sociale. Atît timp cît există clase și categorii sociale cu interese proprii, chiar dacă nu sint antagoniste, se mențin și contradicții, mai mari sau mai mici, care, dacă sînt neglijate, se pot complicaNu trebuie să uităm nici un moment că și în socialism — și probabil și în comunism — lupta între vechi și nou constituie și va constitui în continuare o legitate dialectică a dezvoltării. Sîn- tem revoluționari nu dacă negăm sau decretăm că in socialism nu sînt contradicții, ci dacă recunoaștem existența lor, ținem seama de ele și acționăm în mod conștient pentru soluționarea lor justă, în aceasta constă, dealtfel, și rolul politic conducător al partidului.Pornind de la această realitate, rolul Partidului Comunist este să studieze permanent — pe baza concepției revoluționare materialist-dialectice — fenomenele economico-sociale, să elaboreze strategia și tactica luptei revoluționare, a făuririi socialismului și comunismului. Trebuie să facem acest lucru pornind 

tregului nostru popor. (Aplauze puter
nice).Trebuie să întărim continuu relațiile de colaborare cu armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia pentru a fi gata în orice moment să respingem orice agresiune imperialistă împotriva țărilor noastre, așa cum este necesar să dezvoltăm relațiile cu armatele celorlalte țări socialiste, ale altor state prietene, în lupta împotriva politicii imperialiste și colonialiste, a politicii de forță și amenințare cu forța, pentru o politică de colaborare, de respect al independenței naționale și de pace. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,Așa cum se subliniază în Programul partidului — carta fundamentală ideologică și politică a partidului nostru — în întreaga perioadă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism au loc o dezvoltare și o omogenizare a națiunii socialiste, ca factor hotărîtor al făuririi societății comuniste. însăși națiunea capătă noi caracteristici, superioare, odată cu lichidarea claselor exploatatoare, cu ștergerea treptată a deosebirilor de clasă, a deosebirilor dintre sat și oraș, cu apropierea condițiilor de muncă și de viață de la oraș și sat, cu dispariția treptată a deosebirilor între munca manuală și cea intelectuală. Această apropiere are loc pe baza creșterii continue a nivelului profesional, tehnic și cultural al clasei muncitoare, țărănimii și celorlalte categorii sociale.

totdeauna de la studierea atentă a contradicțiilor, a ceea ce este vechi și trebuie înlăturat și a ceea ce este nou și trebuie stimulat, de la analiza profundă a fenomenelor și realităților economico- sociale, istorice — atît naționale, cît și internaționale — trăgînd concluziile corespunzătoare pentru fiecare etapă de dezvoltare.îndeplinirea rolului partidului în noua etapă de dezvoltare impune perfecționarea continuă a activității sale, a stilului și metodelor lui de muncă, dezvoltarea democrației de partid, dezbaterea largă a tuturor problemelor în partid, cu clasa muncitoare și cu toți oamenii muncii, presupune întărirea spiritului critic și autocritic, care să ducă, la descoperirea lipsurilor și greșelilor, a contradicțiilor, 1# stabilirea măsurilor pentru lichidarea lor și promovarea, activă a ceea ce este pozitiv, a noului în toate domeniile.Partidului nostru comunist îi revine înalta misiune de a asigura exercitarea de către clasa muncitoare a rolului conducător în societate. între rolul politic conducător al partidului și rolul de clasă conducătoare al muncitorimii nu există nici o contradicție, ci o deplină unitate dialectică, ele condiționîndu-se reciproc. Nu se poate vorbi de rolul politic conducător al partidului fără a asigura conducerea de către clasa muncitoare a tuturor domeniilor. în același timp, nu se poate asigura rolul conducător al ciasei muncitoare fără recunoașterea și exercitarea rolului politic al partidului revoluționar, al Partidului Comunist. (Vii și 
puternice aplauze). Trebuie să fie bine înțeles că realizarea rolului conducător al clasei muncitoare și a rolului politic conducător al partidului se poate înfăptui numai pe baza unei largi democrații revoluționare, muncitorești, socialiste.Este necesar, în același timp, să se acționeze continuu pentru ridicarea ni-[ velului politico-ideologic, întărirea unității, a disciplinei și a spiritului de răspundere al activiștilor, al fiecărui comunist. Se impune să desfășurăm permanent o activitate susținută împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, să înlăturăm cu curaj formele și metodele depășite, stările negative de lucruri, să promovăm permanent și cu fermitate noul în toate domeniile de activitate. Aceasta con- - stituie, de fapt, dialectica dezvoltării economico-sociale. Orice atitudine de autoliniștire, de împăcare cu lipsurile, cu stările vechi de lucruri nu poate decît să dăuneze mersului înainte al construcției socialiste. Trebuie să fim pe deplin con- știenți că fiecare etapă de dezvoltare presupune noi forme și noi metode de muncă, presupune o abordare îndrăzneață, realistă a problemelor, lipsită de dogmatism, de conservatorism, de închistare și sectarism. Nu există forme organizatorice, metode de muncă valabile o dată pentru totdeauna. Atît formele organizatorice, cît și metodele de muncă, precum și diferitele măsuri impuse de progresul economico-social, corespund* etapei în care a ajuns la un moment dat dezvoltarea societății. Așa trebuie înțeleasă concepția revoluționară materialist- dialectică despre lume și viață!întemeietorii socialismului științific au fost gînditori revoluționari, nu profeți ' care să prezică un viitor imaginar și să stabilească precepte imuabile, valabile pentru orice etapă de dezvoltare. Ei au elaborat o concepție revoluționară unitară despre lume, despre, comunism, ba- zîndu-se pe analiza materialist-dialectică a dezvoltării economice și sociale. Nu o dată ei au subliniat că această concepție revoluționară nu este încheiată, ci, dimpotrivă, constituie numai o bază de pornire care trebuie continuu dezvoltată și perfecționată, pe baza noilor realități economico-sociale, a noilor cuceriri ale științei și cunoașterii umane.Este cu totul evident că uriașele descoperiri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane dau noi dimensiuni și permit noi înțelegeri atît ale legilor naturii, cît și ale legilor sociale. Nu trebuie să ne fie teamă că o lege sau alta, că o teză sau alta despre dezvoltarea economico-socială, despre partid, trebuie schimbată. Aceasta este o legitate a însăși dialecticii sociale. Nu trebuie să căutăm în operele clasicilor dacă au spus sau nu ceva despre fenomenele de astăzi. A gîndi așa înseamnă a acționa dogmatic, înseamnă a fi nu revoluționar, ci conservator, a rămîne în urma dezvoltării sociale. A fi revoluționar înseamnă 

în acest cadru, o importanță deosebită au aplicarea consecventă a politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru, asigurarea deplinei egalități în drepturi pentru toți ^etățenii, fără deor sebire de naționalitate — condiție indispensabilă pentru întărirea unității întregului nostru popor în cadrul Frontului» Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român. (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Trebuie să avem permanent în vedere că, odată cu dezvoltarea forțelor de pro- \ ducție și repartizarea lor justă pe teritoriul țării, cu ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor și localităților patriei noastrej se asigură adevărata bază materială și spirituală pentru manifestarea deplinei egalități în drepturi, pentru participarea activă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la făurirea destinului comun, liber și independent, a viitorului comunist.Nu trebuie să uităm nici un moment că mai pot apărea însă unele manifestări naționaliste, șoviniste, că mai pot pătrunde diferite influențe străine din afară. De aceea, în activitatea noastră trebuie să combatem cu toată fermitatea manifestările străine concepției noastre revoluționare, să facem totul pentru ca oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor să-și unească și mai strîns forțele pentru a-și făuri viitorul în mod conștient, în deplină libertate și independență. (Aplauze puternice, prelungite).

să privești înainte, să acționezi în spiritul noilor cuceriri ale cunoașterii umane din toate domeniile, să înțelegi noile cerințe sociale, năzuințele maselor muncitoare, ale întregului popor, să acționezi, în mod conștient, în fruntea maselor, or- ganizînd și conducînd munca și lupta lor, înseamnă să găsești căile pentru a asigura dezvoltarea, mersul înainte al societății spre comunism! (Aplauze pu
ternice, prelungite).Va trebui să ne gîndim foarte serios la relațiile și la locul pe care trebuie să-1 aibă în statul nostru noul cadru democratic, noile organisme, care, fără îndoială, trebuie să devină o parte integrantă și să contribuie la transformarea. continuă a statului, la creșterea rolului clasei muncitoare, al poporului în conducerea societății. Va trebui să ne gîndim la relațiile dintre partid și noile organisme democratice de conducere ale societății, la faptul că aceste forme noi democratice duc tocmai la creșterea răspunderii comuniștilor, care trebuie să acționeze în cadrul acestor organisme pentru a uni eforturile întregului popor în înfăptuirea politicii noastre interne și externe. Rolul politic conducător al partidului presupune nu de a ordona, ci de a convinge și a asigura buna funcționare a organismelor democratice !Sărbătorind a 60-a aniversare, trebuie să ne propunem să acționăm astfel în- cît, și în viitor, partidul nostru să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții misiunea de a asigura cadrul corespunzător în care clasa muncitoare, x toți oamenii muncii, întregul popor să fie făuritorul conștient al propriului său destin, al bunăstării și fericirii sale, al comunismului. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Noua etapă de dezvoltare impune intensificarea activității politico-educative de ridicare a nivelului pregătirii profesionale, științifice și culturale a maselor largi populare, a întregului popor. Să punem la baza întregii activități politico- educative, de formare a conștiinței socialiste, a omului nou, concepția revoluționară despre lume și viață, materialismul dialectic și istoric, principiile socialismului științific, tot ce este nou în domeniul științei, al cunoașterii umane ! Este necesar să desfășurări o muncă susținută împotriva misticismului, superstițiilor, concepțiilor retrograde, să combatem orice manifestări de naționalism, șovinism, rasism, antisemitism, orice manifestări care degradează și Înjosesc omul. Trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru dezvoltarea spiritului de prietenie' și frăție între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a spiritului de muncă și de răspundere față de colectivul în care fiecare își desfășoară activitatea, față de interesele generale ale patriei. Să, dezvoltăm puternic spiritul umanismului revoluționar, sentimentul dreptății, echității și eticii socialiste !Sarcini de nare răspundere revin în - această privind radioteleviziunii, presei, organelor de stat și organizațiilor de masă, organebr șl organizațiilor de partid, care trebuie să-și unească forțele în dezvoltarea unei puternice activități de formare a •mului nou.Este necesa-, de asemenea, c,a activitatea de create de toate genurile să redea, în formde specifice, noile realități, munca făuritorilor celei mai drepte și mai umane societăți din lume, să combată și să bciuiașcă lipsurile și moravurile înapoiate, dar, în același timp, să propage cu pitere ceea ce este nou, înaintat, ceea ce este demn să fie urmat de toți cetățenii.patriei.Nu trebuie să se uite nici un moment că arta, litentura, creația din orice domeniu trebui; să se inspire din realitățile și din viața poporului, din izvorul nesecat al spiritului de omenie al națiunii noastre, lin minunatele tradiții de luptă pentru dreptate socială și eliberare națională, peitru socialism și comunism. (Vii și puternice aplauze).Este necesir să avem permanent în vedere că sațietatea socialistă și comunistă o consruim cu oameni și pentru oameni. De aceea trebuie să punem în centrul întreții activități a partidului și statului rwstu omul, ridicarea continuă a nivelului siu de pregătire profesiona-
(Continuare n pag. a V-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. a IV-a)lă, științifică și culturală, a conștiinței sale revoluționare și patriotice.La a 60-a aniversare a partidului, adresez tuturor comuniștilor chemarea de a acționa cu toată fermitatea pentru întărirea continuă a partidului, a unității sale ideologice, politice și organizatorice. Să ne consultăm în toate problemele cu partidul, cu clasa muncitoare, cu poporul, să muncim și să trăim împreună cu poporul în spiritul principiilor eticii și echității comuniste. (Aplauze 
și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).De la această înaltă tribună adresez tinerilor comuniști, tineretului patriei noastre în general, apelul fierbinte :

Dragi tovarăși și prieteni tineri Iînvățați și munciți, pregătiți-vă temeinic pentru a putea sluji în orice împrejurare poporul, bunăstarea și fericirea sa, libertatea și independența patriei.Ridicați-vă necontenit nivelul pregătirii profesionale și tehnice, însușiți-vă minunatele cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane în general, concepția revoluționară despre lume — materialismul dialectic și istoric.Epoca istorică în care v-ați născut și trăiți pune în fața voastră idealuri înălțătoare. Urcați tot mai sus mărețele trepte ale cunoașterii, descifrați tot mai profund tainele naturii și legitățile dezvoltării societății pentru a asigura accelerarea progresului și civilizației, punînd totul în slujba omului, a demnității, libertății și fericirii sale. (Aplauze și urale puternice). Niciodată în fața tineretului nu s-au deschis asemenea perspective grandioase de afirmare, de împlinire a visurilor și aspirațiilor sale, ca în condițiile actuale ! Angajați-vă, dragi tovarăși și prieteni tineri, cu toate forțele și elanul tineresc în lupta pentru transformarea revoluționară a lumii, pentru făurirea celei mai drepte orînduiri sociale, a comunismului. (Aplauze puternice, prelungite).
POLITICA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN-0 POLITICĂ 

DE PRIETENIE, SOLIDARITATE Șl COLABORARE CU TOATE 
PARTIDELE COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI, CU FORȚELE 

ÎNAINTATE, PROGRESISTE DE PRETUTINDENI, 
ÎN LUPTA PENTRU SOCIALISM, PROGRES SOCIAL 
Șl PACE, 0 LUME MAI BUNĂ Șl

Stimați tovarăși,încă de la apariția, în țara noastră, a primelor cercuri muncitorești, a primilor militanți revoluționari progresiști s-au stabilit relații de colaborare și solidaritate internațională cu cercurile și personalitățile revoluționare și progresiste din alte țări. Revoluționarii, progresiștii, socialiștii români au întreținut relații active cu făuritorii socialismului științific, Marx, Engels, cu alți revoluționari, au participat -activ la Internaționala comunistă, apoi la Internaționala socialistă, la diferite organisme și congrese internaționale. Mai tîrziu ei au avut legături cu Lenin, cu alți revoluționari ruși și din țările vecine, au participat activ la diferite manifestări internaționale împotriva primului război imperialist mondial. Revoluționarii români au organizat detașamente speciale și au luptat pentru victoria Revoluției din Octombrie, au fost prezenți în războiul împotriva fascismului din Spania, în mișcările de partizani din Franța și din alte state în timpul celui de-al doilea război mondial. în perioada de după cel de-al doilea război mondial, Partidul Comunist Român a acordat și continuă să a- corde un sprijin activ mișcărilor revoluționare, de eliberare națională, luptei - popoarelor pentru independență.încă de la înființarea sa, partidul nostru a militat întotdeauna pentru relații bazate pe egalitate, pe respectul independenței și dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia proprie, corespunzător condițiilor în care își desfășoară activitatea. Viața a demonstrat că, atunci cînd s-au încălcat aceste principii, s-au adus mari daune atît partidelor respective, cîț și principiilor solidarității și colaborării internaționale.în spiritul tradițiilor sale revoluționare, partidul nostru acționează larg pentru dezvoltarea relațiilor internaționale cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate partidele socialiste și social-de- mocrate, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele'democratice, an- tiimperialiste. Punem neabătut la baza acestor relații principiile egalității, respectului reciproc, ale schimbului de experiență și întrajutorării, spiritul solidarității internaționale.Viața — judecătorul suprem — a demonstrat că numai și numai pe această bază se poate asigura întărirea solidarității internaționale, se poate realiza o nouă unitate în lupta pentru progres social, pentru independență și pace. (Vii aplauze).Trăim o epocă de mari transformări revoluționare, sociale și naționale. Se poate afirma că în linii generale colonialismul a fost lichidat pentru totdeauna. Forțele progresiste, antiimperialis-. te, zeci și zeci de popoare desfășoară o uriașă luptă împotriva imperialismului și neocolonialismulul, pentru asigurarea propășirii independente a fiecărei națiuni.întreaga dezvoltare a vieții mondiale atestă, fără tăgadă, faptul că formarea și dezvoltarea statelor naționale constituie, în actuala epocă, un factor de importanță deosebită pentru progresul social, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru lupta îmootriva imperialismului și colonialismului, pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune.Tocmai în actualele împrejurări șe Impune mai mult ca orice întărirea independenței naționale a tuturor popoare

lor — aceasta constituind una din sarcinile fundamentale ale revoluționarilor, ale comuniștilor, ale tuturor celor ce se pronunță pentru progres, pentru colaborare și pace. (Aplauze puternice, înde
lungate).Criza economică și accentuarea crizei politice-sociale mondiale determină o puternică ascuțire a contradicțiilor sociale și de clasă, intensificarea activității de reîmpărțire a lumii, a sferelor de influență, perpetuarea politicii de dominație și amestec în treburile altor state. Asistăm la o intensificare a activității diferitelor cercuri fasciste sau neofasciste, Ia acțiuni împotriva libertăților și drepturilor democratice, a cuceririlor clasei muncitoare și altor categorii de oameni ai muncii, la amplificarea propagandei rasiste, șoviniste, naționaliste, antisemite — toate acestea fiind folosite de cercurile cele mai reacționare pentru dezbinarea maselor de oameni ai muncii, pentru învrăjbirea lor, în scopul întăririi dominației, asupririi, al continuării politicii de exploatare socială și națională.în același timp are loc o creștere a

BOGATA ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE, CONTRIBUȚIA El ACTIVĂ LA SOLUȚIONAREA 

CONSTRUCTIVĂ A MARILOR PROBLEME ALE EPOCII 
NOASTRE, LA CAUZA DESTINDERII, SECURITĂȚII 

Șl PĂCII POPOARELOR
Stimați tovarăși,în activitatea sa internațională, România socialistă pune pe primul plan întărirea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, și în primul rînd cu vecinii săi. Acționăm pentru depășirea divergențelor și întărirea unității și solidarității țărilor socialiste — condiție esențială pentru dezvoltarea cu succes a socialismului în fiecare țară, pentru afirmarea prestigiului său și a ideilor socialiste în lume, pentru politica de destindere, de independență și pace.Acordăm o atenție deosebită relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, ca o parte a politicii de colaborare în lupta împotriva imperialismului și colonialismului. Dezvoltăm relațiile cu țările nealiniate, cu toate statele mici și mijlocii. în același timp, România, acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltă activ relații și cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate' statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Așezăm ferm la baza tuturor relațiilor internaționale ale României principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță . și la amenințarea cu forța. Ne pronunțăm ferm pentru respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, independentă, așa cum o dorește, fără nici un amestec

MAI DREAPTĂpropagandei anticomuniste șl împotriva forțelor progresiste în general. Nu trebuie să se uite nici un moment învățămintele istoriei, care ne arată că atacurile împotriva socialismului și comunismului au constituit întotdeauna o diversiune, o parte a politicii de lichidare a libertăților democratice, a drepturilor popoarelor, a politicii de agresiune și război.în aceste împrejurări se impune, mai mult ca oricînd, întărirea unității și colaborării clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a oamenilor muncii de pretutindeni, a tuturor popoarelor dornice de pace și libertate, pentru a respinge toate acțiunile cercurilor reacțio- '1 nare, manifestările neofasciste, sub orice formă s-ar manifesta acestea, pentru apărarea libertăților democratice și asigurarea progresului social, a independenței fiecărei națiuni. (Urale și aplauze 
puternice; se scandează „Vom munci 
și vom lupta, pacea o voin apăra !“).

Dragi tovarăși,Dezvoltarea vieții mondiale pune tot mai mult problema trecerii a noi po- 

din afară. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“).România participă activ la reuniunea ce se desfășoară la Madrid, consacrată cooperării și securității europene. Considerăm că trebuie făcut totul pentru înfăptuirea unitară a documentelor semnate la Helsinki, pentru a da un nou imbold dezvoltării colaborării între toate statele continentului nostru. Ne pronunțăm ferm pentru convocarea unei conferințe consacrate încrederii și dezarmării în Europa, pentru asigurarea continuității reuniunilor consacrate securității și realizarea de noi pași în direcția dezvoltării colaborării economice, științifice și culturale pe continent.Este necesar să se facă totul pentru oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete nucleare în Europa. în acest sens, considerăm propunerile prezentate la Congresul al XXVI-lea de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarășul Brejnev, ca foarte importante pentru organizarea conferinței de dezarmare și trecerea la tratative privind oprirea amplasării și dezvoltării de noi rachete. Desigur, organizarea conferinței pentru dezarmare și a tratativelor trebuie să asigure participarea cu drepturi depline a tuturor statelor, realizarea unor angajamente ferme, obligatorii pentru toți, care să ducă la încetarea înarmărilor, la oprirea amplasării și la eliminarea rachetelor existente, să deschidă calea 

poare pe calea socialistă. Socialismul a devenit o puternică forță mondială. Cu toate lipsurile și greutățile care s-au manifestat într-o țară sau1 alta, prestigiul socialismului, ca singura orînduire socială care asigură eliberarea omenirii de exploatare și asuprire, care deschide calea spre o societate mai bună și mai dreaptă, se afirmă cu tot mai multă putere.Fără îndoială că trecerea a noi state pe calea socialismului va avea loc — așa cum s-a întîmplat și în România și în alte țări — într-o diversitate de forme. Este și normal să se întîmple așa, ținînd seama de deosebirile mari în ce privește dezvoltarea economică, socială și națională, toecutuî isțoric,IF, infsijțțțțiile care există într-o țară, sau alta. Dar tocmai diversitatea căilor de realizare a socialismului evidențiază cu și mai multă putere superioritatea sa, asigură trecerea, în perspectiva istorică, a întregii omeniri la orînduirea fără clase, la comunism! (Vii și puternice aplauze).în spiritul socialismului științific, al teoriei și practicii revoluționare, trebuie înțeles că revoluția socială și de eliberare națională nu este rezultatul exportului de revoluție, ea nu poa"te fi importată sau copiată, ci este rezultatul acțiunii legilor obiective, al luptei forțelor revoluționare și progresiste din fiecare țară. în același timp, se impune să se respingă cu hotărîre orice intervenție din afară în sprijinul forțelor reacțiunii din oricare țară, să se respingă exportul de contrarevoluție sub orice formă s-ar manifesta. Orice popor are dreptul la dezvoltare economico-socială liberă, la realizarea orînduirii sociale pe care o dorește, fără nici un amestec din afară. Și viața a demonstrat că nu există și nu vor exista Fn lume forțe în stare să oprească popoarele în marșul lor triumfal spre socialism, spre comunism. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).

pentru măsuri reale de dezarmare și de încredere pe continentul nostru.România, ca și toate țările socialiste participante la Tratatul de Ia Varșovia, se pronunță pentru începerea cît mai grabnică a tratativelor în vederea soluționării tuturor problemelor care preocupă omenirea.Respingerea sau amînarea începerii tratativelor nu poate fi justificată cu a- firmarea că propunerile făcute în acest sens reprezintă numai propagandă. Opinia publică de pretutindeni așteaptă de la țările N.A.T.O., de la Statele Unite ale Americii să prezinte propuneri constructive și să accepte începerea negocierilor, în același timp, este necesar ca și alte state sau grupări de state, cum sînt țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, țările mici și mijlocii în general, să acționeze și să prezinte propuneri in vederea soluționării problemelor complexe ale lumii contemporane. Toate statele poartă răspunderea pentru înfăptuirea destinderii și păcii, pentru apărarea libertății și independenței popoarelor, pentru promovarea unei politici noi, de egalitate și colaborare între națiuni.In loc de propagandă pentru înarmare și război să facem propagandă pentru pace 1 Să se înceapă negocierile și să se prezinte deschis în fața opiniei publice propunerile și acțiunile pentru dezarmare și destindere ale fiecărei părți. Numai atunci se va putea vedea cine face doar 

propagandă și cine acționează în mod real pentru pace.Este necesar, în general, să acționăm cu toate forțele pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară generală.Să spunem un NU ferm armei atomo- nucjeare, cursei înarmărilor. Să făurim cea mai puternică armă din lume în stare să se opună războiului: arma unității popoarelor în lupta pentru pace, pentru dreptul suprem al oamenilor la viață și 
libertate! (Urale și aplauze puternice ; se 
scandează „Vom munci și vom lupta, 
palea o vom apăra!**). Trebuie făcut totul pentru trecerea la reducerea cheltuielilor militare, care au depășit 500 miliarde dolari anual, constituind o grea povară pentru toate popoarele ! Merită de semnalat faptul că tot mai mult, în toate statele, de pe toate continentele, opinia publică, oameni politici, cercuri guvernamentale iau poziție tot mai fermă împotriva chemării la sporirea cheltuielilor militare, se pronunță pentru oprirea lor. Aceasta demonstrează că popoarele pot impune și trebuie să determine oprirea cursei înarmărilor. (Aplau
ze și urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“). Să facem totul pentru a pune mijloacele materiale și umane, minunatele cuceriri ale științei și cunoașterii în slujba oamenilor, a popoarelor, a bunăstării și libertății lor !

Dragi tovarăși,Actuala situație economică și politică internațională impune mai mult ca oricînd s’ă se facă totul pentru înfăptuirea noii ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea mai rapidă a țărilor rămase în urmă și, totodată, să deschidă perspectiva progresului întregii economii mondiale, realizării unor relații de echitate și egalitate între toate statele lumii.Sîntem profund îngrijorați de încordarea și conflictele care continuă să existe in diferite părți ale lumii. Dintotdeau- na, România s-a pronunțat și se pronunță pentru acțiuni concrete în vederea opririi agravării situației internaționale, pentru trecerea la soluționarea tuturor problemelor actuale pe calea tratativelor. Q deosebită îngrijorare ne provoacă situația din Liban, și în primul rînd acțiunile militare ale Israelului în a- ceastă țară. Considerăm că se impun încetarea oricărei acțiuni militare și respectarea strictă a integrității și suveranității Libanului. Sperăm că toate forțele libaneze care doresc libertatea și independența țării, indiferent de convingerile lor politice sau religioase, vor înțelege că a sosit timpul să pună capăt luptelor grele, să se unească pentru a asigura existența Libanului și a independenței sale, viața liberă a poporului libanez. (Vil aplauze). De asemenea, este necesar să se treacă la soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu pe calea negocierilor, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a O.E.P. în acest sens considerăm că este necesară organizarea unei conferințe internaționale în cadrul O.N.U. pentru realizarea unei păci globale, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967 și la soluționarea problemelor poporului palestinian, prin crearea unui stat palestinian independent, precum și la asigurarea integrității și independenței tuturor statelor din regiune. După părerea noastră, nu există conflict — în nici o parte a lumii — care să justifice recurgerea la arme. Toate acestea pot și trebuie să fie soluționate numai și numai prin tratative, pe căi pașnice. Este în interesul atît al popoarelor respective, cît și al întregii politici de destindere, de independență națională și de pace să se facă totul pentru soluționarea rapidă a conflictelor existente și a oricăror probleme dintre state numai și numai pe calea tratativelor.Ne pronunțăm ferm pentru participarea activă la soluționarea problemelor a tuturor statelor, indiferent de mărime sau orînduire socială. în mod deosebit, considerăm că țările mici și mijlocii, țările nealiniate trebuie să aibă un rol tot mai activ în dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor internaționale.

Este necesar să crească rolul Organizației Națiunilor Unite, al organismelor sale și al altor foruri internaționale în soluționarea democratică a problemelor complexe ale vieții internaționale.în lumea de astăzi se dezvoltă două tendințe diametral opuse : tendința politicii de forță, de amestec în treburile interne și de război, și tendința politicii de destindere, de independență și de pace, între aceste două tendințe nu există nici o cale de mijloc ! Sînt în pericol viața omenirii, civilizația realizată timp de milenii. De aceea se impune ca toate forțele progresiste, popoarele de pretutindeni să-și ridice glasul și să spună un NU hotărît politicii de încordare, de forță, de război. Trebuie să facem totul pentru apărarea dreptului suprem al fiecărui popor, al tuturor oamenilor — dreptul la viață, Ia libertate! Trebuie să facem totul pentru a asigura prezentul și viitorul omenirii! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu — pace !**).Stă în puterea popoarelor, a forțelor progresiste, realiste de pretutindeni ca, acționînd conștiente șl unite, să bareze calea războiului, să asigure destinderea, pacea și colaborarea internațională. Parafrazînd pe Eminescu, putem spune că în noi, în popoare, e și forță și putere și, dacă vrem, putem să transformăm lumea, să asigurăm pacea. Și trebuie să o asigurăm! (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — pace !“). în acest spirit, Partidul Comunist Român, România socialistă vor continua să acționeze, ca și pînă acum, în modul cel mai ferm și consecvent, pentru a-și aduce contribuția la cauza păcii, independenței și colaborării internaționale, la realizarea unei lumi a dreptății sociale și egalității naționale, în care fiecare națiune, fiecare popor să se poată dezvolta liber, a unei lumi a păcii! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.Sărbătorim a 60-a aniversare a Partidului Comunist Român la începutul noului cincinal, care deschide o perspectivă luminoasă în viața întregului nostru popor. întregul popor a întîmpinat această glorioasă aniversare cu realizări mărețe în înfăptuirea planului pe 1981, primul an al cincinalului. Este necesar să facem totul pentru realizarea cu succes a acestui plan, pentru a crea o bază trainică în vederea înfăptuirii întregului cincinal și ridicării țării pe o nouă treaptă de dezvoltare economico-socială, pentru bunăstarea materială și spirituală a poporului nostru.Sînt convins că întregul nostru partid va acționa într-o deplină unitate pentru unirea eforturilor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului popor în această uriașă activitate consacrată înfloririi patriei, victoriei socialismului și comunismului în România. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează „Cu 
partidiul nostru, in frunte vom avea vic
torii multe !“).Sînt convins că minunata noasțră clasă muncitoare, toți oamenii muncii, întregul nostru popor, strîns unit sub conducerea partidului, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, va acționa cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare cu hotărîre spre visul de aur, spre comunism. (Aplauze și urale puternice. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Vă rog, dragi tovarăși, să-mi permiteți ca, de la această tribună, să exprim cele mai vii mulțumiri tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor pentru manifestările de încredere pe care le-au exprimat cu prilejul acestei aniversări, față de mine, față de partidul nostru comunist.Consider că aceste manifestări sînt o expresie și o dovadă a faptului că partidul, întregul nostru popor apreciază politica conducerii de partid și de stat și exprimă hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a asigura realizarea în viață a acestei politici interne și internaționale.Doresc să asigur partidul, poporul, cu prilejul acestei aniversări glorioase a partidului, că și în viitor — ca și pînă acum — voi face totul pentru a-mi îndeplini îndatoririle încredințate de partid și popor, pentru a răspunde încrederii, pentru unirea eforturilor întregului partid și popor. Pentru că numai și numai cu întregul partid, cu întregul popor vom asigura victoria comunismului, independența și suveranitatea României ! (Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu — România !**).De la această înaltă tribună adresez încă o dată chemarea partidului, întregului nostru popor : să facem totul, dragi tovarăși și prieteni, pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație ! Bunăstarea, fericirea poporului, întărirea independenței și suveranității, socialismul și comunismul stau în mîinile sigure ale clasei t muncitoare, ale poporului, sub conducerea comuniștilor ! Să întărim continuu unitatea de nezdruncinat a partidului cu poporul ! (Aplauze și urale puternice. Se 
scandează „Ceaușescu — pace !**).Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a națiunii noastre, garanția realizării aspirațiilor spre comunism ale poporului nostru ! 
(Aplauze și urale puternice. Se scan
dează „Ceaușescu —< P.C.R.!“).Trăiască clasa noastră muncitoare, clasa conducătoare a întregii națiuni pe drumul socialismului și comunismului ! Trăiască gloriosul nostru popor, făuritor a! vieții noi, socialiste și comuniste ! 
(Aplauze și urale puternice. Se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască colaborarea între toate țările socialiste, între toate partidele comuniste și muncitorești, între toate forțele progresiste și antiimperialiste ! Trăiască solidaritatea internațională! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — 
pace !“. într-o atmosferă de puternică 
însuflețire și înălțător entuziasm, toți 
cei prezenți în sală se ridică in picioare 
și ovaționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general ai 
partidului și președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ CONSACRATĂ
ANIVERSĂRII A 60 DE AM DE LA FĂURIREA P.C.R.

Neatîrnarea națională, libertatea — 
cauză sacră a poporului român

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 

^Socialiste România, ceilalți tovarăși 
’Vin'conducerea partidului și statu
lui au participat, vineri, 8 mai, la 
adunarea festivă din Capitală, con
sacrată aniversării a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, eveniment de însemnătate 
istorică In viața clasei noastre mun
citoare, a întregului popor, care a 
marcat o ețppă nouă, superioară, in 
mișcarea revoluționară din România.

Adunarea ă încununat suita largă 
de manifestări prin care țara în
treagă a cinstit gloriosul jubileu al 
partidului ca pe o mare sărbătoare 
națională. Desfășurată în această 
memorabilă zi de 8 mai, ea a ex
primat vibrantul omagiu adus de 
întreaga națiune Partidului Comu
nist Român la implinirea celor șase 
decenii de la făurirea sa, ani de 
luptă eroică, necurmată, in care a 
făcut din înfăptuirea aspirațiilor 
fundamentale ale poporului român 
suprema rațiune a existenței sale, 
situindu-se in fruntea maselor 
populare în bătăliile împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru liber
tate socială și națională, pentru ca 
oamenii muncii din patria noastră 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — să trăiască 
liberi și demni, într-o țară liberă și 
demnă. In același timp, toți fiii 
României socialiste au adus prinosul 
lor de dragoste și recunoștință 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, identificîn- 
du-se cu cele mai înalte năzuințe 
ale națiunii, și-a consacrat întreaga 
viață și luptă revoluționară cauzei 
partidului, patriei și poporului, de 
numele și activitatea sa fiind indi
solubil legată cea mai strălucită și 
rodnică perioadă din istoria țării.

Cu aceste ginduri și simțăminte 
profunde au fOst intimpinați tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului la sosirea in Sala Pala
tului Republicii, care a găzduit 
adunarea festivă. Participanta au 
scandat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, ovaționind cu căldură 
pentru gloriosul nostru partid co
munist, forța politică conducătoare

După adunarea festivă, In pre
zența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, pe scena Sălii 
Palatului a avut loc un spectacol 
artistic omagial, organizat de Con
siliul Culturii și Educației Socialiste 
și Comitetul municipal de partid 
București, împreună cu Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Uniunea Ti
neretului țlomunișt și Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor. 
Și-au dat concursul corurile reunite 
ale Operei române, ale ansamblu
rilor artistice „Doina" al armatei și 
„Rapsodia română", cele ale între
prinderilor „Republica", „Semănă
toarea" și „Autobuzul", actori și so
liști de frunte ai scenei românești, 
talentați interpreți ai cîntecului 
nostru popular, cunoscuți poeți, 
compozitori, dirijori, regizori și 
maeștri coregrafi, precum și forma
ții artistice școlare, pionierești, ale 
U.T.C.

Prin amploarea, frumusețea și 
puterea evocatoare a momentelor 
poetice, corale și coregrafice — 
multe dintre ele în primă audiție 
— prin întreaga sa ținută interpre
tativă, spectacolul — cuprinzătoare 
și elevată sinteză artistică — a con
stituit un fierbinte și înălțător 
omagiu adus Partidului Comunist 
Român, luptelor sale pentru liber
tate națională și socială, o slăvire 
a istoricelor înfăptuiri ale poporu
lui nostru condus de partid, o nouă 
și vibrantă mărturie a dragostei și 
recunoștinței pe care întregul nos
tru popor le poartă secretarului ge
neral al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita 
sa activitate revoluționară consacra
tă binelui și propășirii necontenite

Conferirea unor înalte ordine
în cursul zilei de vineri, la Palatul 

Republicii și la Palatul Marii Adu
nări Naționale, au avut loc solem
nități de conferire a unor înalte 
ordine ale Republicii Socialiste 
România, cu prilejul aniversării a 
60 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român.

In numele secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Înaltele distincții au fost inminate 
de tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Petru Ena
che, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, și Iosif Kovacs, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Odată cu felicitările adresate celor 
distinși — vechi militanți ai miș
cării muncitorești, activiști de partid 
și de stat, cadre de conducere din 
întreprinderi, instituții și ministere, 
ofițeri și generali, oameni ai muncii,

★
Cu ocazia celei de-a 60-a aniver

sări a făuririi Partidului Comunist 
Român, a fost conferit, prin Decret 
Prezidențial, Ordinul „Apărarea pa
triei" clasa I și a Il-a drapelelor de 
luptă ale gărzilor patriotice dintr-un 
însemnat număr de județe și muni
cipii, precum și dintr-un sector al 
Capitalei, pentru rezultatele deose
bite in activitatea de pregătire pen
tru apărarea patriei.

La ceremonia decorării drapelelor 
au luat parte comandanți, locțiitori 
politici, cadre active și din rezervă 
ale statelor majore și mii de luptă
tori ai gărzilor patriotice, reprezen
tanți ai unităților militare și ai ce
lorlalte formațiuni de apărare.

Prin telegrame adresate Comitetu
lui Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
festivități s-au angajat in mod 
solemn să fie totdeauna la înălțimea 
Încrederii acordate, cinstind cu fapte

a societății noastre, pentru secre
tarul general al partidului.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, in aplauzele și uralele 
celor prezenți, în prezidiul adu
nării festive au luat loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Cornel Burtică, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, 
Virgil Trofin, Ștefan Voitec, Emi- 
lian Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Constantin Olteanu, 
Cornel Onescu, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, Ilie Rădu- 
lescu. tn prezidiu au luat loc, de 
asemenea, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai oamenilor muncii, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, ai 
Organizației Democrației și Unității 
Socialiste și ai Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

La adunare au participat membri 
al C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și guvernului, ai'Consiliului 
Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, ai conduceri
lor organizațiilor de masă și ob
ștești, organizațiilor democrației și 
unității socialiste, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din industrie și 
agricultură, ai vieții noastre știin
țifice, artistice și culturale, militari.

Au luat parte șefii mtsiunilor di
plomatice acreditați in țara noas
tră, precum și corespondenți ai pre
sei străine.

In această zi de scumpă aniver
sare, Sala Palatului Republicii avea 
o înfățișare sărbătorească. Pe fun
dalul scenei, mari steaguri roșii și 
tricolore iși îngemănau faldurile, 
încadrind portretul conducătorului 
iubit al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Erau înscrise datele jubiliare :t 
„1921---1981", „60 de ani de la fău

SPECTACOL OMAGIAL

a țării, cauzei socialismului și păcii. 
Un grup de. șoimi ai patriei și 

pionieri urcă în loja oficială, ofe
rind frumoase buchete de flori to
varășului Nicolae Ceatișescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți

oameni de știință, artă șl cultură —, 
a fost transmisă expresia deosebitei 
prețuiri a activității lor pentru re
zultatele obținute în îndeplinirea 
cincinalului 1976—1980, a contribuției 
deosebite aduse la înfăptuirea politi
cii P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism. 
Totodată, s-a subliniaț că distincțiile 
conferite constituie nu numai o apre
ciere a muncii de pînă acum, ci și un 
imbold pentru activitatea viitoare, în 
vederea realizării exemplare a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea al 
partidului.

Din rîndul celor distinși au fost 
adresate conducerii de partid și de 
Stat, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuvinte calde de mulțu
mire și recunoștință împreună cu 
angajamentul de a munci cu toată 
priceperea și dăruirea pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne și 
externe a Partidului Comunist Ro
mân, de a-și aduce o contribuție 
tot mai însemnată la edificarea so
cialismului și comunismului în pa
tria noastră.

★
demne de acest ev fierbinte al țării 
distincțiile conferite, îmbogățind ne
contenit minunatele tradiții de mun
că, pregătire și luptă ale gărzilor pa
triotice. Ei și-au manifestat și cu 
acest prilej hotărîrea fermă de a 
transpune în viață, cu abnegație și 
înaltă conștiință patriotică, revolu
ționară, grandioasele obiective de 
dezvoltare economico-socială a țării 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, cerințe
le Directivei comandantului suprem 
privind pregătirea gărzilor patriotice 

■ și formațiunilor de tineret în pe
rioada 1981—1985, neprecupețind nici 
un efort pentru ca, sub faldurile 
drapelelor de luptă ale gărzilor pa
triotice, să fie gata oricind să apere 
cu bărbăție și eroism, împreună cu 
forțele armate, cu întregul popor, 
istoricele cuceriri socialiste, Integri
tatea hotarelor, suveranitatea și In
dependența națională. 

rirea Partidului Comunist Român", 
— ele marcind cele șase decenii de 
istorie eroică a (Partidului Comunist 
Român, care probează, cu forța 
faptelor, că nimic n-a putut abate 
partidul nostru comunist de la te
lurile supreme ale luptei sale — 
edificarea României socialiste și 
comuniste.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Luînd cuvintul, tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a spus :

„Îmi revine deosebita onoare ca, 
in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, să 
deschid adunarea solemnă consa
crată aniversării a 60 de ani de la 
făurirea gloriosului nostru partid, 
înălțător moment jubiliar pe care 
comuniștii, clasa muncitoare, între
gul popor îl sărbătoresc intr-o at-, 
mosferă de puternic ■ avint con
structiv și de angajare revoluționa
ră in opera de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

Dind glas celor mai alese gin
duri și sentimente ale tuturor par- 
ticipanților la marea sărbătoare de 
astăzi, salutăm cu toată căldura 
inimilor noastre, cu aleasă stimă și 
profund respect pe cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, omul și 
comunistul a cărui viață s-a conto
pit din fragedă tinerețe cu desti
nele partidului, ale clasei munci
toare, cu idealurile de libertate na
țională și socială ale poporului, 
conducătorul încercat al partidului 
și statului in realizarea destinului 
comunist al patriei, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In aceste clipe solemne, întregul 
partid și întregul popor vă expri
mă, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde senti
mente de stimă, de afecțiune și 
înaltă apreciere, vă aduc prinos de 
dragoste și aleasă recunoștință pen
tru merite excepționale in lupta 

tovarăși din conducerea partidului 
și statului.

Din partea conducerii partidului 
și statului, tuturor realizatorilor 
spectacolului le-a fost oferit un 
mare coș cu flori. 

SPECTACOL-EVOCARE

„Glorie partidului erou"
în cinstea mărețului jubileu al 

partidului — aniversarea a 60 de 
ani de la făurirea Partidului Co
munist Român — vineri dimineață 
a avut loc, la Monumentul Eroilor 
Patriei din Capitală, un amplu 
spectacol-evocare „Glorie partidu
lui erou", organizat sub egida Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor și 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia.

Participanții la spectacolul-evo- 
care, exprimînd sentimentele și 
gindurile tinerei generații de azi, 
aU adus, și .cu acest prilej, pri
nosul lor de dragoste și recunoș
tință Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul mult stimat și iubit al 
partidului și statului nostru, pen
tru grija și dragostea statornică pe 
care le poartă formării și educării 
tinerei generații, pentru condițiile 
minunate de muncă și învățătură, 
formare și afirmare care îi sînt 
create;

într-o atmosferă de vibrant en
tuziasm tineresc, de însuflețită an
gajare patriotică, revoluționară, 
participanții au adoptat o tele
gramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele : 
Aniversarea a 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân constituie pentru Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România și Organizația Pio
nierilor, pentru toți copiii și tinerii 
patriei un nou și minunat prilej 
pentru a-și exprima gindurile și 
sentimentele lor de profund respect 
și aleasă cinstire față de glorioa
sele tradiții de luptă ale clasei 
muncitoare, ale poporului, sub

revoluționară, pentru strălucita ac
tivitate pe care ați desfășurat-o și 
o desfășurați in fruntea partidului 
și a statului, in vederea edificării 
orînduirii noi socialiste, asigurind 
un înalt dinamism economiei na
ționale, creșterea puternică a nive
lului de trai al populației, afirma
rea multilaterală a personalității 
umane in condițiile adîncirii de
mocrației socialiste, pentru labori
oasa activitate internațională pusă 
in slujba idealurilor socialismului 
și ale păcii.

Avem nestrămutata convingere 
că, sub conducerea gloriosului nos
tru partid comunist, a dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar ge
neral, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, întregul nostru 
popor vor obține noi și strălucite 
realizări in înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a Progra
mului partidului, a viitorului de 
aur al României — comunismul.

Vă rugăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu deosebită 
căldură, cu întreaga dragoste cu 
care vă, înconjurăm, să luați cu
vintul la adunarea jubiliară".

Primit cu nemărginită afecțiune 
și stimă, cu indelungi și puternice 
urale, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu de
osebit interes, cu deplină aprobare 
și satisfacție, fiind subliniată, in 
repetate rînduri, de însuflețite ova
ții și aplauze.

La sfirșitul cuvîntării, participan
ta la adunare, in picioare, au scan
dat cu multă căldură „Ceaușescu— 
P.C.R. !", „Ceaușescu și poporul!“, 
„Stima noastră și mindria — 

„Ceaușescu—România!", „Ceaușescu 
—Pace !“. Sini momente de înaltă 
semnificație ce exprimă prețuirea 
profundă pe care oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, în
treaga națiune o acordă luptei și 
muncii eroice a partidului nostru 
comunist, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în încheierea spectacolului, în
treaga asistență intonează imnul 
Fronțului Democrației și Unității 
Socialiste — „E scris pe tricolor 
unire".

conducerea încercată a comuniști
lor, a atașamentului pe care toți 
tinerii și copiii patriei, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, îl nutresc față de politica 
internă și externă a Partidului 
Comunist Român, a hotărîrii lor 
ferme, unanime, de a închina în
tregul lor elan înfăptuirii neabă
tute a Programului partidului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Exprimind, și in acest moment 
solemn, profunda noastră gratitu
dine pentru condițiile minunate de 
muncă, viață și învățătură, de afir
mare plenară, de participare activă 
la întreaga viață politică, economi
că și socială a țării, ne reafirmăm 
dragostea fierbinte și înalta recu
noștință față de partid, față de 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, convin
gerea neclintită că vigoarea și 
clarviziunea exemplară cu care, de 
16 ani in fruntea partidului și sta
tului, conduceți destinele patriei și 
poporului, constituie chezășia cea 
mai puternică a înfloririi multila
terale a României socialiste.

Strîns uniți in jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne angajăm că vom munci și în
văța cu nestăvilit avînt pentru ca 
indicațiile și Îndemnurile dumnea
voastră, hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.C.R., documentele 
adoptate la Forumul tinerei gene
rații să devină faptă, pentru ca 
poporul român să se ridice tot mai 
demn și mai prosper tntre po
poarele lumii, pentru ca România 
socialistă să urce Victorioasă cele 
mai înalte culmi de progres șl 
civilizație.

(Agerpres)

Sînt în Istorie zile care, aducînd 
împlinirea unor aspirații nutrite de 
veacuri, a unor țeluri pentru care 
au luptat și s-au jertfit multe gene
rații, dobindesc valoare de simbol, 
se încrustează adine și nepieritor în 
memoria popoarelor. Fiindcă aseme
nea zile dau măsură tăriei morale a 
unul popor, a statorniciei și abnega
ției sale în lupta pentru afirmarea 
idealurilor sale supreme — de liber
tate și dreptate socială, de unitate 
și independență națională — pentru 
o existență demnă, pentru un viitor 
pe măsura aspirațiilor și meritelor 
sale.

O asemenea zi a celebrat poporul 
român ieri — ziua în care partidul 
nostru comunist a împlinit șase de
cenii de existență glorioasă, pusă în 
slujba idealurilor poporului, a cau
zei socialismului și păcii. Intr-o de
plină identitate de gînduri și simță-' 
minte, strîns unit tn jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, poporul 
întreg a adus omagiul său eroicelor 
tradiții revoluționare ale clasei noas
tre muncitoare, încercatului său con
ducător — Partidul Comunist Român, 
marilor înfăptuiri ale anilor socia
lismului, ani în care poporul, luîn- 
du-și destinele în propriile miini, a 
dat măsura reală a forței sale de 
creație, a uriașelor energii ce sălăș- 
luiau intrinsul, înălțind o țară așa 
cum și-au dorit-o generațiile multe 
de înaintași — mîndră și puternică, 
demnă și prosperă. Sărbătorind in 
această tonică și entuziastă atmosfe
ră jubileul a 60 de ani.al partidului, 
poporul român a dovedit o dată mai 
mult că păstrează în sufletul său ca 
pe o comoară de preț acele zile și 
momente de istorie care constituie 
repere ale drumului străbătut spre 
clipa de azi.

O asemenea zi este și ziua de 
9 Mai. Zi de două ori impor
tantă : la 9 Mai 1877, proclamîn- 
du-și neatîrnarea, România intra în 
marea familie a națiunilor de sine 
stătătoare, libere și suverane; la 
9 Mai 1945, atunci cînd popoare
le lumii au triumfat asupra ce
lui mai cumplit și singeros dușman 
al omenirii — fascismul, România 
lua parte la bucuria generală cu sen
timentul justificat de a fi adus o 
contribuție importantă la apropierea 
Zilei -Victoriei.

68 de ani despart cele două eve
nimente. Dar in conștiința poporului 
român ele se îngemănează strîns, 
pentru că sint expresii ale uneia și 
aceleiași năzuințe ; a trăi liber și 
demn într-o țară liberă și indepen
dentă.

Năzuință pentru care au luptat 
Decebal, Gelu și Basarab întemeie
torul, Mircea și Ștefan, Vlad și Ian- 
cu, loan Vodă și Mihai, Tudor și 
Cuza și atiția și atîția alți conducă
tori de țară ; năzuință care a înari
pat cuvintul marilor cărturari și gîn- 
ditori, care a trăit necontenit în ini
ma și cugetul maselor largi popu
lare, devenind prin aceasta o mare 
forță. Că era așa, a dovedit-o faptul 
că în pofida vicisitudinilor istoriei, 
a nenumărate opreliști, ea a biruit : 
la 9 Mai 1877, în condițiile favorabile 
create de izbucnirea războiului ruso-? 
turc,, parlamentul proclama ludepep- . 
dentâ României. Istoricul act avea 
să fie pecetluit cu grelele jertfe ale 
țării pe cimpurile de luptă. Indepen
dența țării a fost opera proprie a 
poporului român, rodul luptei și 
eforturilor sale. S-a vădit încă o dată 
că orice popor, oricit de mic, dacă 
voiește cu ardoare să trăiască liber, 
dacă pentru aceasta socotește că nici 
un preț nu este prea mare, va trium
fa mai devreme sau mai tirziu. Și 
s-a mai vădit că libertatea este ho- 
tăritoare pentru propășirea unei țări. 
Căci, liberă, România a pășit mai 
repede pe calea dezvoltării economi- 
co-sociale a progresului, a putut în
făptui visul multisecular al unității 
naționale.

Minți clarvăzătoare au spus tn 
acele clipe istorice că poporului ro
mân, triumfător asupra Plevnei ex
terne, îi mai rămînea să cucerească 
și Plevna internă. Adică să devină, 
în țara liberă, singur stăpîn pe pro
pria muncă și pe roadele ei. Aceas
tă misiune istorică și-au asumat-o 
clasa muncitoare, partidul său revo
luționar. „Campioni hotărîți ai nea
târnării" se intitulau la 1883 socia
liștii români. Și cu justificat temei. 
Căci luptau cu neostoită energie în 
vederea făuririi Daciei viitoare. Da
cia muncitorului și țăranului, Dacia 
unor oameni liberi. Ideal pe care, de 
la început, l-a înscris pe flamurile 
sale de luptă Partidul Comunist Ro
mân. „Noi, comuniștii, care iubim 
fierbinte poporul nostru, pentru a 
cărui piine, pentru a cărui libertate, 
pentru a cărui cultură, luptăm fără 
preget și pentru care știm să dăm 
jertfele cele mai grele (...) noi, co
muniștii, știm să stăm în frun
tea mișcării pentru apărarea nea
târnării poporului nostru" — pro
clama un document al Partidu
lui Comunist Român din anul 
1935. Cele șase decenii de existență 
a partidului stau mărturie consec
venței cu care a fost respectat acest 
legămînt. Partidul comunist s-a 
împotrivit cu fermitate politicii cla
selor dominante de înfeudare a țării 
puterilor imperialiste. Partidul comu

Cronica zilei
între 5 și 8 mai, în aula Academiei 

de științe agricole și silvice din 
București au avut loc lucrările sim
pozionului științific jubiliar privind 
cooperarea și colaborarea în dome
niul cercetării dintre Republica So
cialistă România și R. F. Germania. 
Au participat oameni de știință din 
domeniul agriculturii, cercetării, spe
cialiști, cadre de conducere din mi
nisterele de resort din cele două țări.

Cu acest prilej s-a făcut un amplu 
bilanț asupra rezultatelor bune ob
ținute in cei peste zece ani de co
laborare și cooperare științifică in 
domeniul agriculturii, stabilindu-se 
noi domenii, forme și metode ale 
activității viitoare.

★
în perioada 3—8 mai, o delegație 

de industriași și oameni de afaceri 
din Finlanda, condusă de Pertti 
Berg, președintele Asociației de co
merț tinlandezo-române, a făcut o 
vizită în țara noastră, tn cursul tra
tativelor purtate cu partenerii ro
mâni, precum și al întrevederilor 
avute la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale, la Camera de comerț și 
industrie s-a manifestat interesul 
reciproc pentru extinderea și diver
sificarea schimburilor comerciale, 
pentru identificarea unor noi do
menii de cooperare economică și 
tehnică.

(Agerpres) 

nist a fost forța politică ce a sesizat 
de la început primejdia gravă ce o 
reprezenta pentru independența țării 
fascismul. în numele intereselor 
vitale ale poporului român, el 
s-a ridicat cu hotârire la acțiune, a 
chemat și organizat masele populare 
în lupta împotriva fascismului, pen
tru apărarea suveranității și integri
tății teritoriale a țării. Partidul a 
fost glasul lucid, conștiința trează a 
națiunii. Partidul s-a situat în frun
tea luptei împotriva odiosului. Dictat 
de la Viena ; s-a pronunțat răspicat, 
la unison cu gindurile și sentimente
le întregului popor, împotriva t’rîrii 
țării de către fascism in războiul 
antisovietic ; a organizat și condus o 
amplă mișcare de rezistență antihi- 
tleristă ; a desfășurat o curajoasă și 
susținută activitate pentru unirea tu
turor forțelor politice ale țării in ve
derea scoaterii României din războiul 
antisovietic și alăturării ei coa
liției antihitleriste ; a organizat glo
rioasa insurecție din august 1944, care 
a deschis un făgaș nou istoriei patri
ei, a inaugurat o epocă de profunde 
transformări în viața economică și 
social-politică. Epocă în cursul căre
ia poporul a luat in propriile miini 
destinele sale, au crescut în ritmuri 
înalte producția materială, avuția na
țională, puterea economică a țării, 
s-au întărit coeziunea societății, uni
tatea social-politică a națiunii. Iar 
acestea toate au făurit o trainică te
melie independenței și suveranității 
naționale.

Insurecția din august 1944 a mar
cat, deopotrivă. începutul participă
rii țării la războiul antihitlerist. în 
cele aproape nouă luni de grele lup-

9 Mai-
Ziua Independenței, 

Ziua Victoriei

te, ostașii români s-au acoperit de 
nepieritoare glorie, au făptuit minu
nate acte de eroism, care s-au în
crustat adine nu numai în conștiin
ța poporului nostru, ci și în conști
ință umanității. Cei aproape 540 000 
de ostași români — din care aproape 
170 000 au sîngerat — care au contri
buit la aruncarea în neantul istoriei 
a nazismului, la alungarea cotropito
rilor hitleriști și horthyști de pe pă- 
mîntul patriei, la eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, au dat ex
presie, o dată mai mult, prin fapta și 
jertfa lor, voinței de libertate a po
porului român, urii sale adînci împo
triva fascismului, a oricărui co
tropitor.

Sărbătorind Ziua Victoriei popoa
relor asupra fascismului, poporul ro
mân aduce un cald omagiu popoare
lor Uniunii Sovietice — care au pur
tat pe umerii lor greul războiului, 
dînd loviturile hotărîtoare mașinii 
de război fasciste ; popoarelor Sta
telor Unite, Angliei și Franței, din 
celelalte țări ale coaliției antihitle
riste ; (luptătorilor din mișcările de 

.pgzistepță, partizanilor, tuturor forțe
lor care s-au ridicat la luptă în ță
rile ocupate de naziști ; poporului 
chinez, celorlalte popoare din Asia 
care au contribuit la înfrîngerea mi
litarismului japonez ; tuturor celor 
care prin gîndul și fapta lor au a- 
propiat clipa triumfului cauzei sa
cre a libertății popoarelor.

Aniversarea Zilei Victoriei are loc 
anul acesta în împrejurări interna
ționale complexe, ca urmare a re
crudescenței politicii de forță și de 
amenințare cu forța, a ascuțirii con
tradicțiilor dintre state și grupări de 
state, ceea ce a dus la înrăutățirea 
climatului politic, la,creșterea încor
dării mondiale, creînd primejdii de
osebit de mari pentru politica de 
destindere, pentru pacea și indepen
dența popoarelor. Iată de ce unul din 
învățămintele fundamentale care se 
impun din experiența atît de tragică 
a celui de-al doilea război mondial 
este conștiința pericolelor imense pe 
care le generează politica de forță, 
de asuprire și dominație, de inter
venție in treburile interne ale altor 
state, politică pe care hitlerismul 
a dus-o la paroxism. Interesele 
vitale ale popoarelor cer să se ac
ționeze neabătut pentru instaurarea 
unor relații, internaționale noi, înte
meiate pe principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului tn aface
rile interne ale altor state, renunță
rii la forță și la amenințarea cu for
ța, avantajului reciproc — principii 
pe care însăși evoluția postbelică le-a 
validat ca fiind singurele in măsură 
să asigure dezvoltarea liberă a fie
cărei națiuni, o colaborare rodnică 
între state, în folosul progresului ge
neral.

în același timp, un alt învățămlnt 
de o însemnătate capitală pe care 
îl reliefează experiența Istorică este 
necesitatea de a se acționa pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării. Dacă în 
cursul celui de-al doilea război mon
dial, desfășurat, după cum se știe, 
cu mijloace tehnice ce apar astăzi 
ca rudimentare, au pierit zeci de

tv
Programul 1

9,00—10,00 Teleșcoală
10,00 File de cronică revoluționară ta 

dramaturgia românească.
12,00 Concert educativ
13,00 Mozaic cuitural-artlstlc-sportlv
18,10 R. s. Cehoslovacă — Istorie și rit

muri contemporane. Reportaj filmat
18,35 Săptămîna polltleă
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Partidului, Inima, gindurile și fap

tele țării
19,40 Dosarele istoriei. Luminile veșnic 

vii ale acelor neuitate zile de mai

ȘTIRI SPORTIVE
în prima gală a semifinalelor cam

pionatelor europene de box de la 
Tampere (Finlanda), tinărul pugilist 
român de categorie muscă Constan
tin Țițoiu a repurtat o spectaculoasă 
victorie în fața finlandezului Jarrpo 
Eskelinen, succes care-i aduce deo
camdată medalia de argint și califi
carea in finală, unde-1 va întîlni pe 
campionul olimpic al categoriei, 
boxerul bulgar Petar Lesov. în 
toate cele trei reprize, superioritatea 
tehnică a boxerului nostru a fost 
evidență, juriul de arbitri acordîn- 
du-i victoria la puncte, cu o decizie 
de 4—-1.

Al doilea boxer român calificat în 
finală este „semigreul" Georgică 

milioane de oameni, nu este greu de 
imaginat ce uriașă primejdie planea
ză asupra omenirii în prezent, 
cind o singură bombă «nucleară din 
ultima „generație* depășește ca pu
tere distructivă totalitatea explo
ziilor produse între 1939—1945. Este 
cit se poate de evident că o nouă 
conflagrație mondială ar comporta 
cele mai grave riscuri pentru înseși 
destinele civilizației umane. Tocmai 
pornind de la această egalitate ine
luctabilă și în numele însuși drep
tului la viață, primul și cel mai im
portant drept al omului, se impun 
oprirea cursei iraționale a înarmări
lor, reducerea cheltuielilor militare, 
statornicirea echilibrului militar la 
plafoane tot mai reduse, precum și 
alte măsuri reale, efective in direc
ția dezarmării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare — obiective pen
tru a căror înfăptuire România ac
ționează cu neabătută consecvență.

Evocînd Ziua Victoriei, popoarele 
continentului nostru nu pot uita că 
focarul și principalul teatru de ope
rațiuni al celui de-al doilea, ca și 
al primului război mondial, l-a con
stituit Europa. Or, este o tragică 
realitate că și In prezent pe conti
nentul european continuă să persiste 
o serie de probleme nesoluționate, 
că aici se află cele mai mari arse
nale și cea mal mare concentrare de 
trupe. Cu atît mai mult, în lumina 
învățămintelor trecutului, se impune 
intensificarea eforturilor pentru în
făptuirea unei securități reale și 
trainice pe continent. De aceea 
România acordă o deosebită atenție 
actualei reuniuni de la Madrid, mi- 
litînd pentru a se conveni asupra 
convocării unei Conferințe pentru 
creșterea încrederii și dezarmare în 
Europa, pentru adoptarea de măsuri 
menite să contribuie la dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii pe continent.

Reprezintă totodată o realitate în
grijorătoare a zilelor noastre persis
tența, in diferite zone ale globului, 
a unor vechi focare de încordare și 
conflict, cărora, din păcate, li s-au 
adăugat altele noi. Experiența trecu
tului trebuie șă constituie un aver
tisment și un imbold la acțiune 
pentru stingerea acestor focare, sin
gura cale rațională, conformă cu in
teresele păcii, de soluționare a liti
giilor și diferendelor dintre state 
fiind calea reglementării politice, 
calea tratativelor.

Celebrarea Zilei Victoriei constituie 
pentru toate forțele progresiste un 
prilej de mobilizare împotriva mari
lor pericole la adresa democrației, 
libertății și păcii pe care le repre
zintă tendințele de reînviere a fas
cismului. în condițiile cind este pus 
din nou în mișcare întregul arsenal 
de diversiune pe care forțele fas
ciste l-au folosit în trecut, înscriind 
cea mai neagră pagină în isto
ria umanității, se impune intensifi
carea acțiunilor clasei muncitoare, 
întărirea unității ei in lupta impo- 
triva neofascismului, a tuturor for
melor de învrăjbire și înrobire a 
popoarelor.

Victoria de la 9 mai 1945 a fost o 
victorie epocală a popoarelor. Expe
riența tragică a celui de-al doilea 
război mondial a arătat că, în 
fața primejdiei care amenința ’U- 
manițatea, țări diferite ca orîn- 
'duire socială,' rhărîtae, grad de 
dezvoltare — țările care aU al
cătuit marea coaliție antifascistă 
mondială — s-au unit și au putut 
să colaboreze pentru înfrîngerea ce
lui mai cumplit dușman al omenirii. 
Cu atît mai muit in zilele noastre 
este posibil și necgsar ca toate po
poarele, toate forțele progresiste să 
acționeze in strinsă unitate pentru 
salvgardarea păcii, bunul cel mai de 
preț al întregii omeniri.

Este o caracteristică esențială a e- 
pocii noastre faptul că în fiecare 
țară există forțe sociale de o am
ploare și diversitate fără precedent 
care se pronunță pentru destindere 
și pace — comuniști, socialiști ș) 
social-democrați, cele mai diverse 
organizații obștești, de tineret și 
femei, grupări politice de cele mai 
diferite orientări și tendințe. Marele 
învățămînt al cumplitei conflagrații 
este acela că numai conlucrînd între 
ele, acționind în spirit unitar, forțele 
păcii și progresului iși pot traduce 
efectiv în viață capacitatea de a in
fluența hotărîtor mersul evenimen
telor, de a salvgarda pacea, securi
tatea și destinderea internațională. 
Pentru întărirea necontenită a uni
tății de luptă a tuturor acestor forțe, 
pentru creșterea rolului popoarelor 
în soluționarea marilor probleme 
care privesc destinele lor se pro
nunță cu nedezmințită consecvență 
partidul și statul nostru în întreaga 
lor activitate internațională.

Aniversînd Ziua Independenței șl 
Ziua Victoriei în atmosfera solemnă 
a gloriosului jubileu al Partidului 
Comunist Român, comuniștii, po
porul român, așa cum subliniază 
in permanență tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asigură popoarele din 
întreaga lume că vor face totul pen
tru întărirea colaborării și solidari
tății cu toate forțele înaintate ale 
contemporaneității, că vor acționa și 
în viitor cu aceeași vigoare spre a-și 
aduce contribuția la lupta unită a 
popoarelor pentru consolidarea des
tinderii, pentru asigurarea păcii, 
pentru progresul întregii omeniri.

20.10 Popor român, popor viteaz. Spec
tacol artistic

20.40 Film artistic: „Tunelul". Coproduc
ție româno-sovletică.

22.10 Nocturnă TV
22.50 Telejurnal

Programul 2
19,00 Telejurnal
19,25 Partidului, Inima, gindurile și fap

tele țării
19.40 Dosarele istoriei. Luminile veșnic 

vii ale acelor neuitate zile de mai
20.10 Popor român, popor viteaz. Spec

tacol artistic
20.40 Film documentar : „S-au cunoscut 

In uzină".
20.50 Maeștrii artei interpretative
21,45 CIntece de voie bună
22.10 Nocturnă TV
22 50 Telejurnal

Donici, care, confirmînd speranțele 
puse in el, a obținut victoria la 
puncte, cu o decizie de 3—2, în fața 
redutabilului campion vest-german 
Kurt Seiler. în finală, Georgică 
Donici ii va întîlni pe Aleksandr 
Krupin (U.R.S.S.).

în cea de-a doua gală s-au înre
gistrat următoarele rezultate : categ. 
cocoș : V. Miroșnicenko (U.R.S.S.) 
întrece la puncte pe D. Cipere; categ. 
mijlocie : Van Raamsdonk (Olanda) 
întrece la puncte pe V. Silaghi; categ. 
grea : A. Iagubkin (U.R.S.S.) întrece 
la puncte pe I. Cernat.

Pugiliștii români Dumitru Cipere, 
Valentin Silaghi și Ion Cernat au cu
cerit medaliile de bronz.
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MESAJE DE PESTE HOTARE LA GLORIOSUL JUBILEU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al' Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 

Germania și al meu personal vă transmit dumneavoastră, Comi
tetului Central și tuturor membrilor Partidului Comunist Român, 
precum și oamenilor muncii din Republica Socialistă România, cele 
mai cordiale felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a înte
meierii partidului dumneavoastră.

De la crearea sa, acum șase decenii, Partidul Comunist Român 
a condus lupta clasei muncitoare, a țărănimii și a intelectualității 
Împotriva exploatării capitaliste și împotriva pericolului războiului. 
In perioada beznei fasciste, a ilegalității partidului, nici teroarea, 
nici persecuțiile nu au putut fringe dîrzenia comuniștilor români.

Victoriile istorice ale glorioasei armate sovietice și lupta armată 
a poporului român, sub conducerea partidului, au creat premisele 
ca și România să poată păși pe drumul luminos al socialismului.

In anii care au trecut de la eliberarea de sub jugul fascist, în 
România au avut loc profunde transformări social-politice, econo
mice și culturale. S-a edificat un stat socialist cu o industrie și agri
cultură dezvoltată. Potențialul său contribuie la consolidarea comu
nității socialiste. Țelul pe care și l-a propus Partidul Comunist 
Român, de a construi societatea socialistă multilateral dezvoltată, 
a devenit cauza întregului popor și se realizează cu succes.

Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român 
sînt legate de bogatele tradiții ale luptei revoluționare comune a 
clasei muncitoare germane și române. Strînsele relații dintre parti
dele noastre dau astăzi impulsuri hotăritoare pentru dezvoltarea 
colaborării celor două state și popoare, în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborate și asistență mutuală din 12 mai 1972. Partidul 
Socialist Unit din Germania va face și pe viitor totul pentru a 
extinde și adinei relațiile dintre partidele, statele și popoarele 
noastre, pe temelia marxism-leninismului și a internaționalismului 
proletar.

Trăim într-o perioadă cînd puterea socialismului și comunismu
lui, forțele progresului social și ale păcii cresc și se consolidează 
în ciuda atacurilor ostile.

în lupta pentru apărarea păcii ne unim eforturile cu toate forțele 
progresiste și iubitoare de pace din lume. Vom acționa ferm și în 
viitor pentru dejucafea planurilor agresive ale cercurilor imperia
liste. Comuniștii și toți cetățenii Republicii Democrate Germane 
sprijină deplin și plenar cuprinzătorul program pentru pace al 
Congresului al XXVI-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
ți propunerile pe care acesta le conține pentru continuarea destin
derii și stăvilirea cursei înarmărilor.

Cu ocazia istoricului jubileu al partidului frățesc român urăm 
comuniștilor români și tuturor oamenilor muncii noi și mari succese 
in dezvoltarea socială șl in lupta pentru pace.

Cu salutări comuniste,

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor și al oamenilor muncii din Mongolia 

socialistă, Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol transmite Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica So
cialistă România cordiale felicitări frățești cu ocazia împlinirii a 
60 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român.

Crearea Partidului Comunist Român a constituit un eveniment 
de însemnătate uriașă în istoria luptei poporului român împotriva 
jugului exploatării burghezo-moșierești, pentru înlăturarea dicta
turii militaro-fasciste, pentru progres social. în perioada istorică 
scurtă care a trecut de la eliberarea României de sub jugul fascist, 
poporul român, pășind pe calea socialismului, sub conducerea 
avangardei sale de luptă — Partidul Comunist Român, cu ajutorul 
frățesc și sprijinul primei țări a socialismului — Uniunea Sovietică 
— și în strinsă colaborare cu alte țări ale comunității socialiste, a 
obținut mari succese in toate domeniile economiei naționale și 
culturii, în creșterea bunăstării sale materiale și spirituale.

Comuniștii și oamenii muncii din Republica Populară Mongolă 
se bucură sincer de aceste realizări ale poporului român care 
atestă forța creatoare a orînduirii socialiste, rodnicia colaborării 
multilaterale a țărilor comunității socialiste. Ne exprimăm convin
gerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare dintre Partidul 
Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român, dintre 
Republica Populară Mongolă și Republica Socialistă România, care 
răspund intereselor vitale ale popoarelor noastre, ale întregii co
munități socialiste, intereselor păcii și socialismului, se vor dezvolta 
și întări și in viitor pe baza principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

In numele comuniștilor și oamenilor muncii mongoli, Comitetul 
Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol urează Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii români noi succese în îndeplinirea sarcinilor 
de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în Repu
blica Socialistă România și în lupta pentru pacea și securitatea 
popoarelor.

Cu salutări comuniste,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia (interior) 
adresează Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
dumneavoastră personal un călduros salut tovărășesc cu ocazia celei 
de-a 60-a aniversări de la făurirea partidului comuniștilor români.

Rod al mișcării muncitorești din țara sa, Partidul Comunist Ro
mân a luptat în cele șase decenii de existență pentru crearea unei 
Românii noi, independente, pașnice și socialiste. Astăzi, intr-o pe
rioadă de încordare internațională, plină de primejdii, Republica 
Socialistă România constituie un factor activ de pace în Balcani, în 
Europa și in lumea întreagă, un adversar ferm al oricăroir intervenții 
străine in orice țară, participînd activ la lupta pentru o nouă ordine 
economică internațională.

Partidul Comunist Român are o contribuție deosebită în lupta 
pentru făurirea unor relații noi între partidele comuniste și munci
torești, bazate pe deplina autonomie a fiecărui partid, pe respingerea 
oricărei intervenții străine în treburile sale interne, pe statornicirea 
unui internaționalism nou. »

Partidul Comunist din Grecia (interior), ale cărui relații cu 
Partidul Comunist Român se bazează pe principiile solidarității in
ternaționaliste, ale egalității în drepturi, independenței și respectu
lui reciproc al punctelor de vedere, urează Partidului Comunist Ro
mân noi succese în opera sa, fiind convins că dezvoltarea relațiilor 
intre cele două partide ale noastre contribuie la întărirea relațiilor 
între țările și popoarele noastre.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi victorii în luptele voastre pentru 
prosperitatea și progresul poporului român, în creșterea rolului 
României în viața internațională, prin sprijinirea activă a cola
borării internaționale, prin noi inițiative pentru destindere, dezar
mare și crearea unui sistem de securitate și cooperare europeană, 
pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării intre țările balcanice și 
transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii, fără arme nucleare și 
baze străine.

Cu salutări tovărășești,

HARALAMBOS DRAKOPOULOS
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist din Grecia (Interior)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
în numele Partidului Comunist Paraguayan, avem deosebita plă

cere de a vă adresa dumneavoastră, tovarășe Kicolae Ceaușescu, 
membrilor Comitetului Central, tuturor comuniștilor din România 
salutul nostru frățesc și cele mai sincere felicitări cu ocazia ani
versării a 60 de ani de la crearea gloriosului Partid Comunist 
Român.

In timpul celor 60 de ani de existență, Partidul Comunist Român 
a dat dovadă de eroism și a făcut multe sacrificii in lupta pentru 
interesele vitale ale clasei muncitoare și ale întregului popor ro
mân. Mulți dintre conducătorii săi, cadre și militanți ai partidului 
și-au sacrificat propria viață în lupta impotriva fascismului, în 
special in timpul celui dă'^al doilea război mondial.

Partidul Comunist Român este forța politică conducătoare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate din România. El este inspi
ratorul politicii de pace, coexistență pașnică, dezarmare și destin
dere, ceea ce caracterizează politica externă a României socialiste.

Cu prilejul istoricei zile a creării Partidului Comunist Român, vă 
dorim noi și mari succese in îndeplinirea obiectivelor aprobate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R.

Cu salutări frățești, *

ANANIAS MAIDANA PALACIOS
Membru al Comisiei Politice

a Partidului Comunist Paraguayan

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși, '
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ce

hoslovacia, al tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă Cehoslovacă adresăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și poporului țării dumneavoastră cordiale 
felicitări tovărășești cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi 
Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Român a apărut, la fel ca șl Partidul Co
munist din Cehoslovacia, sub influența directă a victoriei ideilor 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

încă de la'începutul existenței sale, partidul dumneavoastră, în 
condițiile grele ale asupririi de clasă, a devenit organizatorul prin
cipal al luptei poporului muncitor și forțelor progresiste împo
triva regimului burghezo-moșieresc, a dictaturii militaro-fasciste și 
samavolniciei, al luptei pentru eliberare socială și națională. Par
tidul Comunist Român a fost acela care a mobilizat și unit poporul 
român împotriva războiului și agresiunii, pe care fascismul inter
național le-a dezlănțuit impotriva primului stat socialist, Uniunea 
Sovietică. In anii celui de-al doilea război mondial, partidul comu
nist a organizat grupurile de partizani, care, împreună cu detașa
mentele patriotice, au desfășurat mișcarea de rezistență națională, 
antifascistă.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, România a repurtat, 
într-o perioadă istorică scurtă, însemnate succese în edificarea noii 
societăți. Vă felicităm sincer pentru aceste succese, care contribuie 
totodată la întărirea tuturor forțelor socialismului și progresului in 
întreaga lume. •

Putem constata cu satisfacție că între partidele și țările noastre 
frățești se dezvoltă cu succes relații de sinceră prietenie și cola
borare multilaterală, pe baza marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. Sîntem profund convinși că aceste relații se vor 
adinei și in viitor, spre binele popoarelor celor două țări ale noas
tre. al întregii comunități socialiste și mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Urăm din toată inima Partidului Comunist Român, întregului 
popor român multe succese in îndeplinirea obiectivelor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre, In numele Con
siliului Național Palestinian și al meu personal, sincere felicitări 
și înalte considerațiuni cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării 
mărețului Partid Comunist Român, care a ajutat și ajută lupta 
dreaptă și legitimă a poporului nostru palestinian in vederea redo- 
bindirii drepturilor sale naționale inalienabile, de a se întoarce în 
patria sa, de a-și hotărî singur soarta și de a-și construi un stat 
național propriu, independent.

Poporul nostru palestinian dă o înaltă apreciere sprijinului po
litic, diplomatic, material și moral pe care îl acordă poporul român, 
sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, fapt care contribuie la 
dezvoltarea relațiilor frățești, de prietenie intre cele două popoare, 
la întărirea luptei noastre de eliberare națională și servește cauzei 
stabilității, păcii și progresului in lume.

Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre, parti
dului și poporului român felicitări cordiale pentru glorioasa ani
versare a Partidului Comupist Român.

KHALED AL-FAHHOUM
Președintele 

Consiliului Național Palestinian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia celei de-a 63-a aniversări a Partidului Comunfist Ro

mân, Comitetul Central al Partidului AKEL vă transmite dumnea
voastră, Comitetului Central și tuturor comuniștilor români cele 
mai calde felicitări și cele mai bune urări de noi succese în con
struirea socialismului și de fericire.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretarul general al AKEL (Cipru)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul istoricei aniversări a 60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român permiteți-mi ca, în numele Comitetului Na
țional Executiv, al tuturor membrilor Congresului Național Afri
can și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și comuniștilor din România sincerele noastre felicitări.

De asemenea, felicităm poporul român care, sub conducerea 
partidului său, Partidul Comunist Român, a transformat România 
într-o țară modernă și independentă, într-un bastion al luptei pen- ' 
tru pacea mondială, pentru prietenie între popoare, pentru elibe
rarea tuturor popoarelor oprimate, intr-un aliat ferm și consecvent 
al poporului nostru care luptă împotriva imperialismului, aparthei
dului, colonialismului și rasismului.

La începutul celui de-al șaptelea deceniu de existență a parti
dului dumneavoastră, Congresul Național African și uriașa majo
ritate a ponorului din Africa de Sud își exprimă dorința arzătoare 
de a consolida continuu relațiile dintre partidele și popoarele noas
tre în lupta comună pentru libertate, progres social și pace și vă 
urează noi succese în construirea socialismului în România.

.Vă rog să primiți, tovarășe secretar general, asigurarea stimei 
noastre revoluționare.

OLIVER TAMBO
Președintele Congresului Național African

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comu
nist Român vă rog să primiți ițele mai călduroase felicitări și urări 
frățești din partea Partidului Comunist din Irlanda.

MICHAEL O'RIORDAN
Secretar general 

al Partidului Comunist din Irlanda

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Am deosebita plăcere de a vă transmite, în numele Partidului 
Socialist Baas Arab din Liban și al meu personal, cele mai sin
cere și călduroase felicitări cu ocazia celei de-a 60-n aniversări a 
creării Partidului Comunist Român, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul 
român, precum și urări de deplin succes Partidului Comunist Ro
mân în opera de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Este o plăcere pentru mine să folosesc această ocazie pentru 
a-mi exprima marea satisfacție pentru relațiile frățești care există 
între partidele noastre, fiind in același timp convins că acestea se 
vor întări și mai mult în interesul păcii, colaborării și socialis
mului în lume.

ASSEM KANSOU
Membru al Comandamentului Național, 

Secretar general
al Partidului Socialist Baas Arab din Liban

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la 
crearea Partidului Comunist Român, salutări sincere și urări 
cordiale, dumneavoastră și milltanților partidului dumneavoastră.

Partidul Socialist Italian, care are foarte bune raporturi bazate 
pe stimă reciprocă cu Partidul Comunist Român, urează ca întă
rirea continuă a partidului dumneavoastră să faciliteze căutările 
dificile pe plan internațional de echilibru bazat pe cooperare și pe 
coexistență pașnică.

Cu deosebită cordialitate,

BETTINO CRAXI
Secretar general 

al Partidului Socialist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Co

munist Român vă transmit dumneavoastră și prin dumneavoastră 
tuturor comuniștilor și întregului popor român felicitări și urări 
cordiale din partea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a comuniștilor polonezi și a oamenilor muncii din 
țara noastră.

Importantul jubileu al comuniștilor români este indisolubil legat 
de victoriile ideilor socialismului în lume, victorii ce au debutat cu 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Luarea puterii de către 
clasa muncitoare, condusă de comuniștii români, a deschis o nouă 
perspectivă poporului român.

Polonia populară dă o înaltă apreciere colaborării multilaterale 
cu Republica Socialistă România. La baza acestei colaborări se află 
conlucrarea strinsă dintre partidele noastre marxist-leniniste, dintre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez și Partidul Comunist Român.

Ne exprimăm convingerea că această colaborare a partidelor și 
statelor noastre se va dezvolta în continuare, în interesul întregii 
comunități socialiste, al păcii și socialismului.

Dorim Comitetului Central al Partidului Comunist Român, co
muniștilor români, poporului frate român succese și realizări in 
construcția societății socialiste multilateral dezvoltate.

STANISLAW KANIA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez adresează, 

prin intermediul C.C. al P.C.R., tuturor comuniștilor, poporului 
român felicitări călduroase și frățești cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a făuririi Partidului Comunist Român.

In momentul în care P.C.R. împlinește 60 de ani de existentă 
ca partid de avangardă al clasei muncitoare, evocăm lupta sa per
severentă în slujba intereselor și aspirațiilor clasei muncitoare și 
a poporului muncitor român, acțiunile curajoase și hotărîte ale 
comuniștilor români în lupta împotriva fascismului nazist și con
tribuția sa decisivă la victoria forțelor patriotice și democratice la 
23 August 1914, care a marcat o cotitură radicală în istoria Româ
niei, pe calea transformării sale democratice și socialiste.

Comuniștii portughezi se bucură de succesele obținute în con
strucția societății socialiste în România, posibile numai prin acti
vitatea unui partid revoluționar marxist-leninist, preocupat în mod 
permanent de ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporu
lui român și de apărarea păcii.

Dragi tovarăși,
Comuniștii portughezi adresează Partidului Comunist Român 

cele mai bune urări în obținerea de noi și mari succezi în munca 
sa pașnică și creatoare, pentru ridicarea continuă a nivelului ma
terial și spiritual al poporului român, în interesul consolidării 
cauzei socialismului șl comunismului.

Vă exprimăm, de asemenea, dorința noastră de a continua să 
acționăm pentru întărirea legăturilor frățești de solidaritate și 
cooperare existente între Partidul Comunist Portughez și Partidul 
Comunist Român, în interesul prieteniei între popoarele și țările 
noastre, contribuind astfel la consolidarea unității mișcării comu
niste internaționale.

Trăiască cea de-a 60-a aniversare a Partidului Comunist Român!
Trăiască .prietenia dintre Partidul Comunist Portughez și Parti-’ 

dul Comunist Român!

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST PORTUGHEZ

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

Domnule secretar general și dragă frate,
Sărbătorirea celeU,de.-a aniversări a creării.£artjdulul..CQr 

niunlsf Roman îmi oferă" plăcutul prilej de a vă reînnoi prietenia,' 
fraternitatea și solidaritatea Partidului Socialist din Senegal.

Alătur la acestea urările mele personale de succes pentru ani
versarea dumneavoastră sărbătorească.

Cu înaltă considerație,

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal, 

Secretar general
al Partidului Socialist din Senegal

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Apreciate tovarăș,
In humele Comitetului Central al Partidului Comunist din Sal

vador vă adresez dumneavoastră, în calitate de conducător al parti
dului și al poporului român, salutări cordiale cu prilejul sărbăto
ririi celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.

Ne sînt cunoscute luptele glorioase din istoria poporului român 
împotriva fascismului și a dușmanului comun, imperialismul nord- 
american. Cunoaștem, de asemenea, succesele dobîndite de poporul 
român pe drumul său cel just.

Astăzi, la fel ca și în trecut, popoarele luptă pentru indepen
dența și autodeterminarea lor. Sîntem siguri că România, ca parte 
integrantă a sistemului socialist, ne acordă întreaga sa solidaritate 
în aceste momente importante prin care trece poporul din Salvador, 
în fața amenințărilor imperialiste. Lupta cruntă a poporului nostru 
ne-a fost impusă de o juntă susținută cu arme și bani de către 
Statele Unite. Sarcinile pe care le avem în fața noastră solicită 
sacrificii enorme, însă știm că, mai devreme sau mai tirziu, victo
ria va fi de partea noastră, deoarece întregul popor se află în 
opoziție.

Istoria luptei poporului român a fost o luptă eroică, așa că ne 
veți înțelege și ne veți acorda solidaritatea dumneavoastră inesti
mabilă.

Trăiască a 60-a aniversare a Partidului Comunist Român I
Trăiască poporul român !
Trăiască internaționalismul proletar !

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Salvador

ROBERTO CASTELLANOS CALVO
Membru al Biroului Politic 

și al Secretariatului C.C.
al Partidului Comunist din Salvador

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Co
munist Român, vă rog să primiți felicitările partidului meu și ale 
mele personal.

Acțiunea pe care dumneavoastră o duceți, în fruntea poporului 
român, pentru apărarea păcii și a securității naționale a poporului 
dumneavoastră este privită de noi cu mare interes și cu deosebită 
înțelegere.

Dificultățile existente încă pe plan internațional pentru reluarea 
politicii de destindere solicită din partea tuturor o angajare maxi
mă pentru apărarea drepturilor la autodeterminare, a democrației 
și libertății fiecărui popor, cu respectarea diferitelor orînduiri 
interne.

Cu aceste sentimente de prietenie, împreună cu spiritul deschis 
de colaborare, vă salut cu cordialitate și stimă.

Al dumneavoastră,
PIETRO LONGO

Secretar general
al Partidului Socialist Democratic Italian

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Din însărcinarea Biroului Executiv al Comitetului Național al 
Partidului Socialist Popular am plăcerea să transmit Partidului Co
munist Român, conducătorilor, membrilor săi și poporului român 
salutul frățesc al partidului nostru cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări.

Cunoaștem relațiile pe care Partidul Comunist Român le are 
cu unele partide socialiste și social-democrate, membre ale Inter
naționalei Socialiste din care face parte și Partidul Socialist Popu
lar, încă de la înființarea acestuia, și aceasta ne stimulează și mai 
mult să exprimăm solidaritatea noastră frățească.

Fie ca lupta Partidului Comunist Român să continue pentru 
progresul social al poporului său și să fie garanția păcii, destin
derii și independenței naționale, pe călea societății socialiste.

VICTOR GARCIA COSTA
Secretar general

al Partidului Socialist Popular din Argentina

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășe secretar general,
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al partidulhi nostru șl a! meu 

personal, vă adresez caldele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 
60-a aniversări a partidului dumneavoastră. Lupta sa neobosită îm
potriva fascismului, pentru bunăstarea poporului, pentru socialism, 
independență națională și pace a permis României obținerea de 
mari progrese pe plan economic și social, aceasta conferindu-i, de 
asemenea, o remarcabilă audiență internațională. Sîntem convinși 
că sub conducerea dumneavoastră Partidul Comunist Român și 
Republica Socialistă România vor obține numeroase succese in 
lupta pe care o duc pe calea aleasă.

Cu salutările noastre socialiste și frățești,

ARMAND MAGNIN •
Secretar general

al Partidului Elvețiană al Muncii

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Dragă tovarășe,
Avem plăcerea să vă adresăm dumneavoastră personal, membri

lor Comitetului Central și tuturor militanților partidului dumnea
voastră felicitările noastre călduroase cu ocazia celei de-a 60-a ani
versări a creării Partidului Comunist Român.

Partidul dumneavoastră are un trecut glorios. El a fost înteme
iat in condiții grele și a luptat în împrejurări și mai grele pină Ia 
eliberarea totală a țării dumneavoastră, în cursul celui de-al doilea 
război mondial. El a fost în permanență forța conducătoare a cla
sei muncitoare și a poporului muncitor din România.

Partidul dumneavoastră a avut meritul istoric de a construi so
cietatea socialistă in România, pe care a știut să o scoată într-un 
timp scurt din starea de subdezvoltare și să o transforme într-o 
țară modernă și puternică, ce se bucură de independență deplină, 
asigurînd dreptate și prosperitate tuturor fiilor săi.

_ Partidul Comunist Român, sub conducerea dumneavoastră clar
văzătoare, conduce România pe calea cooperării cu toate popoarele 
și îi permite să joace un rol din ce în ce mai mare și demn de 
admirat în favoarea apărării păcii mondiale.

Dragă tovarășe,
Urăm partidului dumneavoastră, țării dumneavoastră noi suc

cese pe calea socialismului și vă rugăm să acceptați asigurarea 
sentimentelor noastre de prietenie frățească.

Pentru Comitetul Central
al Partidului Progresului și Socialismului

Secretar general,

ALI YATA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării partidului dum
neavoastră, adresăm Comitetului Central, tuturor membrilor parti
dului salutul nostru călduros și frățesc. Cele 6 decenii de existență 
a partidului comuniștilor români au fost exemplu de luptă împotri
va asupririi capitaliste, mai tîrau pentru eliberarea de fascism și 
apoi în construirea cu succes a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. ,

Urăm Partidului Comunist Român noi victorii spre binele pa
triei socialiste și al păcii mondiale.

Cu salutări frățești,

GILBERTO VIEIRA
- Secretar, general /

al C.C. al Partidului Comunist din Columbia, 
deputat în Camera Reprezentanților

——■ — ------ -- —  ......... ’■■■*

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Primiți, In numele Partidului Socialist Francez, cele mai bune 
urări ale noastră cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului 
Comunist Român.

Sperăm că și în viitor vor continua bunele relații stabilite între 
partidele și popoarele francez și român.

LIONEL JOSPIN
Prim-secretar

al Partidului Socialist Francez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășe președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Co

munist Român aș dori să exprim cele mai calde felicitări pentru 
un astfel de eveniment istoric care a pecetluit călea poporului ro
mân spre construcția unei societăți socialiste.

PASOK apreciază eforturile pozitive și prețioase desfășurate 
de țara dumneavoastră, sub conducerea dumneavoastră, pentru asi
gurarea păcii și cooperării între popoarele peninsulei balcanice, 
din regiunea mediteraneană, din Europa și din întreaga lume.

ANDREAS G. PAPANDREU
Președintele Mișcării Socialiste Panelene 

(PASOK)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dragă tovarășe,
Comitetul Central al Partidului Poporului Mexican vă adresează 

dumneavoastră un salut frățesc cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
60-a aniversări a creării Partidului Comunist Român. Orice eveni
ment de această natură ne duce întotdeauna la o profundă reflec
ție asupra faptelor care au înconjurat viața organizatorică și lupta 
revoluționară pentru a-și atinge obiectivele sale istorice.

Partidele care au drept țel construcția socialismului încă de la 
nașterea lor au avut întotdeauna o serie de mari responsabilități:

1. Să lupte pentru difuzarea ideologiei marxist-leniniste, Infrun- 
tlnd toate devierile și tendințele contrare acesteia.

2. Să organizeze un partid fidel principiilor flexibile în ceea ce 
privește tactica și ferm în problema obiectivelor strategice, capabil 
să reprezinte interesele naționale și internaționale ale unui popor.

3. Să lupte pe plan național pentru democrație și împotriva 
tuturor formelor exploatării de clasă.

4. Să lupte pentru coexistența pașnică intre state cu regimuri 
sociale diferite, ceea ce asigură pacea și înfrîngerea imperialis
mului.

5. Să lupte împreună cu celelalte partide marxist-leniniste, forțe 
revoluționare și democratice pentru construcția socialismului pe 
scară mondială.

Aceste acțiuni au fost desfășurate de către Partidul Comunist 
Român. Sîntem siguri că — îndeosebi în etapa actuală, în care 
imperialismul nord-american amenință lumea cu dezlănțuirea unui 
război de proporții catastrofale pentru omenire — Partidul Comu
nist Român, poporul r<upân vor fi ca întotdeauna de partea forțelor 
progresiste, antiimperialiste și apărătoare ale păcii.

Vă urăm, stimați tovarăși, succese și mai mari In activitatea 
dumneavoastră, pentru întărirea socialismului în România, cu în
crederea anticipată că aportul dumneavoastră în lupta pentru pace 
și solidaritate față de popoarele ce și-au dobîndit libertatea și con
struiesc o viață nouă, pentru întărirea mișcării revoluționare inter
naționale, va fi de fiecare dată tot mai mare.

„Unitatea poporului pentru socialism !“

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Poporului Mexican,

ALEJANDRO GASCON MERCADO
Secretar general



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

Român 
cărora

ZIUA NAȚIONALĂ A R. S. CEHOSLOVACE
Aniversarea a 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist 

prilejuiește, in diferite țări ale lumii, noi manifestări in cadrul 
sint reliefate profundele semnificații ale evenimentului in istoria poporu
lui nostru, marile împliniri din anii construcției socialiste, politica externă 
de pace și colaborare promovate 
nostru.

cu consecvență de partidul și statul

La Ambasada României din Var
șovia a fost prezentat filmul „Cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R.“. Au 
participat Lucjan Piatkowski, ad
junct al șefului secției relații externe 
a C.C. al P.M.U.P., Marian Dmo- 
chowski, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, numeroși activiști de 
partid și de stat. Cu acest prilej, 
ambasadorul țării noastre la Varșo- 

' via, Ion Cosma, a vorbit despre în
semnătatea istorică a făuririi Parti
dului Comunist Român, despre rea
lizările remarcabile pe care poporul 
nostru, sub conducerea partidului, 
le-a obținut în toate domeniile de 
activitate, subliniind abnegația cu 
care comuniștii, toți oamenii muncii 
din patria noastră, strins uniți în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
transpun neabătut în viață hotărîri- 
le celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. privind edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism.

Revista sovietică „Novoe Vre- 
mia“, intr-un articol dedicat eveni
mentului aniversat, reliefează că, de 
Ia întemeierea sa, P.C.R. a condus 
în mod constant lupta oamenilor 
muncii împotriva jugului burghezo- 
moșieresc, împotriva exploatării, pen
tru progres social. Sub conducerea 
sa, în anii de după război, în țară a 
triumfat socialismul. Revista sub
liniază apoi că „temelia temeliilor 
strînsei colaborări sovieto-române, 
sufletul ei îl constituie conlucrarea 
dintre P.C.U.S. și P.C.R. După cum 
arată practica, o însemnătate deose
bit de mare o au contactele dintre 
tovarășii Leonid Brejnev și Nicolae 
Ceaușescu".

Sub titlurile 
oamenilor 
de ani de 
niversarea 
ani de la 
central al 
Deutschland", 
C.C. al P.S.U.G., 
revista de politică externă „Hori- 
zont" publică ample articole în 
care sînt redate momente importan
te din activitatea P.C.R. și sînt scoase 
în evidență relațiile dintre P.C.R. și 
P.S.U.G., rolul determinant al întîl- 
nirilor și discuțiilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, pentru adincirea și 
diversificarea relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri.

In cadrul manifestărilor ocaziona
te la Beijing, Comisia pentru relații 
culturale cu străinătatea și Ministe
rul Culturii din R.P. Chineză au or
ganizat o gală a filmului românesc. 
Au participat Bo Yibo, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Chen Xinren, vicepreședintele 
Comisiei pentru relații culturale cu 
străinătatea, Wang Youping, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Liu 
Xinquan, adjunct al șefului secției 
relații externe a C.C. al P.C. Chinez, 
Xie Bangding, vicepreședintele Aso
ciației de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, Zhao Qiyang, 
adjunct al ministrului culturii, un 
numeros public. A luat parte Flo-

„Pentru bunăstarea 
muncii din România", „60 
la crearea P.C.R." și „A- 
partidului frățesc — 60 de 
crearea P.C.R.", organul 
C.C. al P.S.U.G., „Neues 

revista teoretică a 
„Neuer Weg", și 

externă
articole

rea Dumitrescu, ambasadorul Româ
niei la Beijing.

La Școala superioară de partid 
din Ulan Bator a avut loc o adu
nare la care au participat O. Nia- 
maa, președintele Comisiei Centrale 
de Revizie a Partidului Popular Re
voluționar Mongol, G. Bazarsuren, 
adjunct al șefului secției relații ex
terne a C.C. al P.P.R.M., activiști 
de partid și de stat. Luînd cuvîntul. 
ambasadorul țării noastre la Ulan 
Bator, Constantin Mîndreanu, a scos 
în evidență semnificația făuririi 
partidului, rolul P.C.R .în marile în
făptuiri ale poporului român în anii 
construcției socialiste.

La complexul „Kulturitalo" din 
Helsinki a avut loc o adunare fes
tivă organizată de ambasada româ
nă, în colaborare cu Asociația de 
prietenie Finlanda-România. Au luat 
parte Arvo Aalto, secretarul general 
al P.C. Finlandez, Erkki Kivimaki, 
Olva Bjorbacka, Olavi Poikolainen, 
membri al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., Eero Tuominen, secretar al 
C.C. al P.C.F. Au luat parte, de a- 
semenea, reprezentanți ai unor in
stituții de stat din Finlanda, șefi și 
membri ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Helsinki. Luind cuvîntul 
în numele Comitetului Central al 
P.C.F., Olva Bjorbacka a subliniat 
că pentru comuniștii finlandezi este 
o deosebită plăcere să constate ma
rile realizări obținute de România, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția socialistă și 
în politica internațională. Rezul
tatele obținute pînă în prezent 
constituie o dovadă convingătoa
re că poporul român, sub con
ducerea partidului său, va îndeplini 
cu succes mărețele planuri pe care și 
le-a stabilit pentru viitor. Referin- 
du-se la problema destinderii, dezar
mării și securității, vorbitorul a sub
liniat că președintele Nicolae 
Ceaușescu desfășoară consecvent o 
politică de pace, proprie socialismu
lui. Această politică a României a 
contribuit la consolidarea colaborării 
pașnice între popoare, avînd la bază 
principiile respectării suveranității și 
egalității depline. In cuvîntul său, 
Voitto Hakola, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie Finlanda-Româ
nia, a transmis, în numele membrilor 
asociației, un călduros omagiu Parti
dului Comunist Român și secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A luat, de asemenea, 
cuvîntul ambasadorul României la 
Helsinki, Maria Stănescu. In comple
xul „Kulturitalo" a avut loc verni
sajul expoziției „60 de ani de Ia 
făurirea Partidului Comunist Român".

La sediul C.C. al Partidului Socia
list al Oamenilor Muncii din Mexic 
(P.S.T.), în fața membrilor Comite
tului Central, ai Comisiei Executive, 
a activiștilor C.C. al P.S.T., ambasa
dorul român în Mexic, Constantin 
Băbălău, a făcut o expunere, relevînd 
importanța creării P.C.R., înfățișind 
activitatea partidului nostru, succese
le dobîndite de România socialistă. In 
cuvîntul său, secretarul general al 
C.C. al P.S.T., tovarășul Rafael Agui
lar Talamantes, a subliniat succesele 
remarcabile obținute de poporul ro
mân în construcția societății socialis
te multilateral dezvoltate, politica ex
ternă de pace și înțelegere promovată 
de România, de P.C.R., bunele rela-

ții stabilite intre P.S.T. și P.C.R. și 
cursul ascendent al acestora. „Sîntem 
mîndri de succesele construcției so
cialismului în România — a spus se
cretarul general al P.S.T. t- obținute 
sub conducerea strălucitului om po
litic, prieten al poporului mexican, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, succese 
care constituie o experiență prețioasă 
și un ajutor inestimabil pentru eli
berarea clasei muncitoare din întrea
ga lume. Experiența dobîndită de 
P.C.R. în cei 60 de ani de luptă 
glorioasă ne dă siguranța că poporul 
român, sub conducerea înțeleaptă a 
P.C.R., a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, va obține 
noi și tot mai mari succese in mersul 
său sigur pe calea ce și-a propus-o“.

La Caracas, în clădirea Congresului 
Național al Venezuelei a avut loc ver
nisajul expoziției de fotografii „Ima
gini din România" și a fost organiza
tă o expoziție de carte românească. 
Intr-un stand special au fost expuse 
volume din operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări 
de specialitate ale tovarășei aca
demician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu. Despre Însemnătatea ani
versării P.C.R., precum și despre tra
diționalele legături de prietenie și 
colaborare statornicite între popoare
le român și venezuelean au vorbit 
Godofredo Gonzalez, președintele 
Congresului Național, și Marin Ar
gint, ambasadorul țării noastre la Ca
racas. Au participat Armando San
chez Bueno, președintele Camerei 
Deputaților, Felipe Montilla, pre
ședintele Senatului, Eloy Torres, vi
cepreședintele Camerei Deputaților, 
șefi și membri ai misiunilor diploma
tice acreditați la Caracas.

La conferința de presă de la Am
basada română din Rabat, ambasado
rul țării noastre, Ovidiu Popescu, a 
relevat semnificația evenimentului 
sărbătorit, subliniind marile succese 
obținute de poporul român, sub con
ducerea P.C.R., îndeosebi în perioada 
de cînd în fruntea sa a fost ales to
varășul Nicolae Ceaușescu. La confe
rință au fost prezenți Aii Yata, se
cretar general al Partidului Progresu
lui și Socialismului, Abderrahim 
Bouabid, prim-secretar al Uniunii 
Socialiste a Forțelor Populare, șefi ai 
misiunilor diplomatice, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe. 
Televiziunea marocană a transmis un 
amplu documentar prezentînd reali
zările obținute de poporul român în 
anii socialismului, iar cotidianul de 
limbă arabă „AI Alam" a publicat ar
ticole dedicate bogatelor tradiții re
voluționare și democratice ale clasei 
muncitoare din România, precum și 
dezvoltării țării noastre.

La Ambasada României din Bagdad 
a avut loc o conferință de presă. Am
basadorul român Mihai Diamandopol 
a vorbit despre semnificația fău
ririi P.C.R. pentru asigurarea pro
gresului economico-social multilate
ral al României moderne și afirmarea 
sa liberă și independentă. A fost 
subliniată importanța distinctă, ex
cepțională a etapei istorice parcurse 
de România în ultimii 16 ani, profund 
marcată de personalitatea, spiritul 
novator și contribuția fundamentală 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la mo
dernizarea economiei socialiste româ
nești, la ridicarea calității și randa
mentului tuturor sectoarelor de acti
vitate, la adincirea democrației so
cialiste și unității poporului român, 
la afirmarea independentă și activă 
a României pe plan internațional. Au 
fost evidențiate relațiile de prietenie

și cooperare dintre România și Irak, 
subliniindu-se că dezvoltarea lor con
tinuă, în spiritul înțelegerilor conve
nite între președinții celor două țări, 
este menită să servească nemijlocit 
cauzei independenței, păcii și pro
gresului popoarelor din întreaga 
lume.

La Ambasada română din Dar es 
Salaam, în cadrul unei conferințe 
de presă, L. Florescu, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al țării noastre în Tanza
nia, a subliniat semnificația istorică 
a acestui eveniment — care a marcat 
o etapă nouă, superioară, în mișcarea 
revoluționară și democratică din 
România — și a înfățișat înfăptuirile 
poporului român sub conducerea 
partidului. Vorbitorul a subliniat im
portanța deosebită pe care o acordă 
P.C.R., secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuirii politicii externe a Româ
niei, pusă în slujba cauzei generale 
a păcii și socialismului, a înfăptuirii 
idealurilor de independență, demo
crație și progres, subliniind atenția 
pe care țara noastră., o acordă lăr
girii relațiilor sale cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate. Ziarul 
„Uhuru", organ al Partidului Revo
luționar din Tanzania, a consacrat 
importantului eveniment un amplu 
articol.

La Brazzaville, ambasada României 
a organizat o conferință de presă. în
sărcinatul cu afaceri a.i., Ion Borcan, 
a evocat profundele semnificații is
torice și revoluționare ale gloriosului 
jubileu, activitatea creatoare a între
gului nostru popor consacrată trans
punerii în viață a Programului parti
dului, a hotărîrilor celui de-al XII- 
lea Congres al P.C.R. Vorbitorul a 
subliniat însemnătatea deosebită pe 
care Partidul Comunist Român, se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă dezvol
tării ascendente a relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală cu 
Republica Populară Congo și cu 
Partidul Congolez al Muncii. •

La Addis Abeba au fost donate 
Școlii politice „Yekatit 66“ lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și-stu
dii despre istoria, geografia și eco
nomia țării noastre, setul de albume 
„Strămoșii românilor". Directorul 
școlii, Abdul Hafiz Yessuf, membru 
al C.C. al Comisiei pentru organi
zarea Partidului Celor ce Muncesc din 
Etiopia, a apreciat valoarea deosebită 
a cărților românești primite, iar în
sărcinatul cu afaceri a.i. al României, 
Ion Porojan, a făcut o expunere în 
fața*cursanților școlii despre semni
ficațiile gloriosului jubileu.

La sediul Ministerului Culturii și 
Turismului din Aden a avut loc o 
manifestare culturală cuprinzind : o 
expoziție fotodocumentară „București 
— capitala României", o expoziție de 
carte și o gală de filme documentare. 
A. fost donat Bibliotecii centrale din 
Aden un set de cărți, la loc de frunte 
aflîndu-se volume din operele tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

La Casa sindicatelor din municipiul 
Haifa a avut loc o întilnire prie
tenească consacrată mai bunei cu
noașteri a României în Israel. In 
prezența reprezentanților conducerii 
sindicatelor din municipiul Haifa, 
Gh. Jugănaru, secretar 1 al ambasa
dei române, a vorbit despre aniver
sarea a 60 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Cu 
același prilej, grupul folcloric „Balada 
Cernei", din Herculane, a susținut un 
program de cîntece și dansuri popu
lare românești.

(Agerpres)

MADRID

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

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 36-a aniversări a 

slovaciei, în numele Partidului Comunist 
nului Republicii Socialiste România, poporului român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, guvernului și poporului ceho
slovac cbrdiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

Eveniment • de importanță istorică pentru destinele po
porului cehoslovac, eliberarea Cehoslovaciei, la care, 
alături de armata sovietică, a participat și armata româ
nă, aducînd grele jertfe, a deschis calea unor profunde 
prefaceri sociale și economice.

In Republica Socialistă România sînt urmărite cu sen
timente de satisfacție realizările obținute de oamenii 
muncii din Republica Socialistă Cehoslovacă, sub condu
cerea partidului lor comunist, în edificarea socialismului, 
în dezvoltarea economică și socială a țării.

eliberării Ceho- 
Român, Guver-

PRAGA

Constatăm cu bucurie că relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, între Re
publica Socialistă România și Republica Socialistă Ceho
slovacă înregistrează un curs ascendent. Sîntem convinși 
că, în spiritul întîlnirilor la nivel înalt, al înțelegerilor 
convenite împreună, raporturile româno-cehoslovace se 
vor dezvolta continuu pe multiple planuri, pe baza prin
cipiilor și prevederilor Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, spre binele popoarelor noastre, în 
interesul cauzei socialismului, independenței, păcii și co
operării internaționale.

Folosim acest prilej pentru a transmite poporului ceho
slovac și dumneavoastră personal urări de succese tot 
mai mari în realizarea hotărîrilor Congresului al XVI-lea 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia pe calea înflo
ririi și prosperității Republicii Socialiste Cehoslovace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
«

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Se Împlinesc astăzi 36 de ani de 
la eliberarea Cehoslovaciei de sub 
ocupația fascistă, eveniment care, 
încununînd lupta dîrză, de rezis
tență antihitleristă a popoarelor ceh 
și slovac, a constituit, în același 
timp, începutul unui profund pro
ces de transformări sociale, a creat 
condițiile trecerii la făurirea socia
lismului. In răstimpul istoricește 
scurt ce s-a scurs de atunci, po
poarele ceh și slovac, sub conduce
rea Partidului Comunist din Ceho
slovacia, au repurtat Însemnate 
succese în opera de făurire a noii 
orînduiri. Pornind de la un nivel 
înaintat de dezvoltare, economia na
țională se dezvoltă puternic — 
produsele industriei cehoslovace 
fiind’ bine cunoscute pentru înaltul 
lor grad de tehnicitate, pentru ca
litatea lor superioară — iar agricul
tura cooperativizată se distinge prin 
gradul ridicat de mecanizare și chi
mizare, prin producții superioare la 
hectar și o zootehnie avansată. Pro
grese însemnate au fost dobîndite, 
de asemenea, în domeniul științei 
și tehnicii, învățămintului, culturii 
și artei. Ca o rezultantă firească a 
acestor prefaceri, s-a ridicat conti
nuu nivelul de trai material și spi
ritual al populației.

In prezent, eforturile popoarelor 
ceh și slovac sînt concentrate asu-

pra traducerii în viață a sarcinilor 
trasate de recentul Congres al XVI- 
lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Pornind de la realiză
rile obținute în cincinalul trecut, 
programul celui de-al șaptelea cin
cinal, adoptat de congres, formu
lează obiectivele fundamentale ale 
etapei actuale — de înfăptuire a 
societății socialiste dezvoltate.

Animat de sentimente de solidari
tate frățească față de toate popoa
rele care făuresc noua orînduire, 
poporul nostru urmărește cu simpa
tie activitatea creatoare a oamenilor 
muncii din Cehoslovacia, se bucură 
sincer de succesele lor. Relațiile de 
prietenie româno-cehoslovace, cu 
vechi tradiții în lupta îndelungată 
dusă de către popoarele noastre îm
potriva asupririi străine, pentru a- 
firmarea ființei naționale și pro
gres social, s-au călit puternic în 
anii celui de-al doilea război mon
dial, cind armata română; alături 
de ostașii armatei sovietice, de par- , 
tizanii cehi și slovaci, și-a adus con
tribuția la eliberarea Cehoslovaciei 
de sub dominația hitleristă. Jertfele 
de singe date de fiii poporului nos
tru pecetluiesc pentru totdeauna 
prietenia româno-cehoslovacă.

Ridicate pe o treaptă calitativ su
perioară în perioada construcției 
socialiste, aceste relații s-au extins

și adîncit continuu pe solul fertil 
al comunității de orînduire și de 
țeluri. O importanță hotăritoare 
pentru dezvoltarea acestei conluț 
crări o au legăturile de prietenie șV 
solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, întîlnirile și con
vorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, care 
au deschis întotdeauna perspective 
noi raporturilor reciproce, le-au 
conferit un conținut mereu mai bo
gat v Cu deplină satisfacție se poate 
afirma că, prin traducerea în viață 
a înțelegerilor dintre cei doi con
ducători de partid și de stat și a- 
vind ca trainică temelie principiile 
noi de relații interstatale consacrate 
în Tratatul româno-cehoslovac și 
reafirmate in Declarația comună 
semnată în 1977 la nivelul cel mai 
înalt, colaborarea dintre țările noas
tre cunoaște o evoluție mereu as
cendentă.

Poporul român, transmițînd salu
tul său frățesc popoarelor Cehoslo
vaciei socialiste, cu prilejul sărbă
torii lor naționale, își exprimă tot
odată convingerea că bunele relații 
de prietenie, colaborare și solidari
tate româno-cehoslovace vor cu
noaște o continuă dezvoltare, în in
teresul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii.

TELEGRAME
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Cehoslovace, tova
rășii Nicolae Giosan, președintele Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, și ge- 
neral-maior Constantin Olteanu, mi-

nistrul apărării naționale, au trans
mis telegrame de felicitare omolo
gilor din R.S. Cehoslovacă.

Cu același prilej, Consiliul Național 
al Frontului Democrației_ șl Unității 
Socialiste, ~ 
U.G.S.R.,

Consiliul 
Comitetul

Central 
Central

al 
al

U.T.C., Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, alte instituții centrale și 
organizații de masă și obștești au a- 
dresat telegrame de felicitare orga
nizațiilor și instituțiilor similare din 
R.S. Cehoslovacă. (Agerpres)

Popasuri in Boemia de

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Argentiniene, 
general-locotenent (r) Roberto Eduar
do Viola, l-a primit, la 7 mai, pe 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, aflat in vizită oficială la Bue
nos Aires, la invitația guvernului ar
gentinian.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost înminat, 
cu acest prilej, președintelui argen
tinian un mesaj de prietenie și s-au 
adresat cele mai bune urări de sănă
tate, de pace și progres poporului ar
gentinian.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
mesajul primit, președintele Roberto 
Eduardo Viola a rugat să se transmi
tă președintelui Nicolae Ceaușescu 
salutări cordiale și calde urări de să
nătate, de succese și prosperitate po
porului român, dorința de a acționa 
pentru dinamizarea relațiilor tradi
ționale de prietenie și conlucrare ro- 
mâno-argentiniene.

In cadrul întrevederii a fost relie
fat rolul esențial pe care il joacă, în 
dezvoltarea bunelor relații româno- 
argentiniene, întîlnirile la nivel înalt 
și s-a exprimat hotărîrea de a conti
nua vizitele la nivel prezidențial, de 
a lărgi contactele la toate nivelurile 
pentru consolidarea și amplificarea 
continuă a colaborării celor două țări 
în diferite domenii de activitate.

A fost subliniată necesitatea dez
voltării relațiilor economice bilatera
le, în concordanță cu potențialul eco
nomiilor naționale ale României și 
Argentinei și cu cerințele lor de dez
voltare. A fost exprimată hotărîrea 
celor două părți de a-și intensifica 
eforturile în vederea concretizării 
unor proiecte de cooperare în dome
niile minier, petrolier, construcțiilor 

, de mașini, hidroenergetic, precum șl 
în alte sectoare de interes bilateral.

Abordîndu-se unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, au 
fost subliniate cu deplină satisfacție 
identitatea sau similitudinea poziții
lor de principiu ale României și Ar
gentinei cu privire la necesitatea in
tensificării eforturilor pentru depă
șirea actualei stări de încordare din 
lume, pentru reglementarea tuturor 
conflictelor dintre state pe cale paș
nică, prin tratative, pentru respec
tarea în relațiile dintre state a prin
cipiilor egalității in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
al neamestecului în treburile interne.

A fost scoasă în evidență impor
tanța realizării de pași hotărîți pe 
calea dezarmării generale, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, pen
tru obținerea de rezultate concrete pe 
calea lichidării subdezvoltării și a 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, pentru democratizarea 
raporturilor dintre state.

S-au exprimat aprecieri asupra bu
nei colaborări intre delegațiile 
României și Argentinei la O.N.U., în 
mișcarea de nealiniere, în subgrupul 
latino-american al „Grupului celor 
77“ și în alte organizații internațio
nale și s-a arătat că aceasta serveș
te intereselor popoarelor român și 
argentinian, politicii de pace, destin
dere, cooperare internațională și res
pectării independenței naționale a tu
turor popoarelor.

Intilnirea, la care au participat Oscar 
Hector Camilion, ministrul argenti
nian al relațiilor externe, Gheorghe 
Apostol, ambasadorul României in 
Argentina, și Carlos Barttfeld, am
basadorul Argentinei în țara noas
tră, s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, de prietenie și de deplină în
țelegere reciprocă.

In cursul aceleiași zile, ministrul 
român al afacerilor externe a avut o 
întilnire la Ministerul Comerțului și 
Intereselor Maritime cu reprezentanți 
de frunte ai vieții economice și ai 
cercurilor de afaceri, în cadrul căreia 
a făcut o expunere asupra dezvoltării 
economice și industriale a României, 
a relațiilor economice externe ale ță
rii noastre și asupra aspectelor prin
cipale ale schimburilor comerciale și 
ale cooperării economice.

Seara, ministrul relațiilor externe 
al Argentinei a oferit un dineu în 
cinstea ministrului român al aface
rilor externe.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
toastat în onoarea președinților celor 
două state, pentru dezvoltarea con
tinuă pe multiple planuri a relațiilor 
de prietenie româno-argentiniene, 
pentru prosperitatea celor două 
poare, pentru 
ternațională.

Lucrările reuniunii
MADRID 8 (Agerpres). — Cores

pondență de la Radu Adrian : La 
Palatul Congreselor din Madrid au 
continuat vineri lucrările reuniunii 
general-europene.

Reiterînd pozițiai de principiu a 
României socialiste, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in legătură cu 
rolul și importanța ce revin reuniunii 
de la Madrid, reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Ion Datcu, a 
arătat, în cuvîntul rostit în cadrul 
ultimei ședințe plenare, că obținerea 
de rezultate pozitive în cadrul foru
lui general-european reprezintă 
un imperativ impus de actualele îm
prejurări internaționale, de așteptări
le și de speranțele pe care popoarele

general - europene 
de pe continent și le pun în această 
reuniune. Tocmai de aceea, a spus 
vorbitorul,\noi sîntem chemați să de
punem toate eforturile pentru reali
zarea unui document final de sub
stanță, care să conțină măsuri de na
tură a impulsiona și a face efectivă 
transpunerea în viață, ca un tot uni
tar, a prevederilor convenite la Hel
sinki, contribuind în acest fel la re
luarea cursului spre destindere și 
largă cooperare internațională. Cerin
ța momentului este de a accelera 
ritmul lucrărilor, de a intensifica 
procesul de redactare în toate grupu
rile de lucru, folosind în acest scop 
toate formele de negociere existente.

pace și înțelegere

★
„Jose Hernandez"

po- 
in-

s-aLa muzeul
deschis „Expoziția-tîrg de artă și 
artizanat românească", organizată 
sub auspiciile Ambasadei române la 
Buenos Aires și Fundației de gene
tică umană din Argentina. La inau
gurare a asistat ministrul afacerilor 
externe al României, Ștefan Andrei. 
In cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei a subliniat importanța deosebită 
a expoziției pentru mai buna cu
noaștere reciprocă a artei celor două 
popoare, pentru întărirea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
România și Argentina, pentru pace, 
destindere și securitate internațio
nală. A luat cuvîntul, de asemenea, 
ambasadorul țării noastre la Buenos 
Aires, Gheorghe Apostol. La des
chiderea expoziției au participat 
membri ai guvernului, șefi de mi
siuni diplomatice, oameni de artă și 
cultură, oameni de afaceri, membri 
ai coloniei române șl un numeros 
public.

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a 
primit pe Gheorghi Kornienko, prim
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, care a 
efectuat o vizită la Damasc. De ase
menea, in timpul șederii în capitala 
siriană oaspetele a avut o convor
bire cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. Consul
tările, precizează agenția T.A.S.S., 
au permis un util schimb de păreri

asupra unor probleme privind in
staurarea unei păci drepte și dura
bile în Orientul Mijlociu.

BEIRUT — Președintele Libanului, 
Elias Sarkis, a avut vineri o între
vedere cu Philip Habib, trimis spe
cial al președintelui S.U.A., Ronald 
Reagan, aflat într-o vizită la Beirut 
în cadrul unui turneu în Orientul 
Mijlociu. Au fost examinate actuala 
situație din Liban, posibilitățile de 
reglementare a crizei în contextul 
general din regiune.

Autostrada urcă și co
boară coline blînde acope
rite de păduri, trece pe 
lîngă lacuri străjuite de 
goruni și tel seculari. Prin 
fața ochilor călătorului se 
perindă peisaje de-o fru
musețe aparte, scăldate in 
lumina pură a soarelui pri- 
măvăratic. Sînt peisajele 
Boemiei de sud. care a cu
noscut în anii construcției 
socialiste — avînd în vede
re unele rămîneri în urmă 
de odinioară față de alte 
zone ale Cehoslovaciei —o 
dezvoltare rapidă pe multi
ple planuri. Alături de ex
tinderea și modernizarea 
întreprinderilor 
nale de materiale 
strucții, . hîrtie, 
creioane (vestita 
,,Koh-I-Noor“), sticlă, tex
tile, au apărut numeroase 
întreprinderi aparținind 
noilor ramuri ale industri
ei contemporane: construc
țiile de mașini, firele sin
tetice, utilajele de ventila
ție, electrotehnica. După 
război, producția industria
lă a regiunii a crescut de 
peste opt ori, înregistrînd, 
an de an, ritmuri superi
oare mediei pe țară. S-a 
dezvoltat continuu și agri
cultura regiunii, care asi
gură recolte mari la hectar 
și producții ridicate de 
lapte și carne. O îndeletni
cire. tradițională este pe a- 
ceste meleaguri piscicultu
ra : regiunea asigură 80 la 
sută din cantitatea de pește 
de apă dulce a țării.

Primul popas : Ceske 
Budejovice, capitala regiu-

nii, unul dintre centrele 
industriale importante ale 
Cehoslovaciei socialiste. La 
sediul comitetului regional 
de partid, o discuție cu to
varășul Camek, secretar 
cu problemele economice, 
conturează profilul speci
fic al regiunii și succesele 
înregistrate de oamenii 
muncii din întreprinderile 
și de pe ogoarele ei. Indus
tria regiunii dă în prezent 
o producție anuală în va-

ocrotirea mediului natural, 
în Boemia de sud numărul 
vilegiaturiștilor depășind în 
lunile de vară de trei 
ori populația regiunii și 
atingînd cifra de două 
milioane. Ce va aduce ac
tualul cincinal pentru zes
trea industrială a regiunii ? 
Secretarul comitetului re
gional răspunde că, în 
principal, această zestre va 
spori cu două uzine im
portante : tina de mașini

însemnări din R. S. Cehoslovacă

tradițio- 
de con- 
mobilâ, 
fabrică

loare de peste un miliard 
de coroane. Aici se află o 
fabrică .de motociclete, al
tele de prelucrare a meta
lelor, de calculatoare, de 
mașini pentru industria si
derurgică, întreprinderi 
textile și ale industriei ali
mentare. In cincinalul tre
cut, industria regiunii și-a 
sporit producția cu 26 la 
sută, iar anul acesta oa
menii muncii din, Boemia 
de sud și-au îndeplinit 
toate sarcinile și toate an
gajamentele asumate 
cinstea Congresului 
XVI-lea al P. C. din Ce
hoslovacia. Pe această bază 
a crescut continuu și nive
lul de trai — numai 
cincinalul trecut 31 000 
familii s-au mutat în 
partamente noi.

Cu mîndrie în glas, 
varășul Camek subliniază 
preocuparea permanentă a 
organelor regionale de 
partid și de stat pentru

în 
al

in 
de 
a-

to-

hidraulice, cealaltă de mo
toare. La dotarea lor vor 
participa o serie întreagă 
de întreprinderi din întrea
ga țară și, în primul rind, 
cunoscuta „Tesla", care va 
contribui și la „electroni- 
zarea" celorlalte unități din 
regiune. Se vor extinde, 
totodată, și alte 
existente, iar cu 
regionale se va asigura o 
valorificare superioară a 
uneia din principalele bo
gății ale regiunii — lemnul 
utilizat în industria mobi
lei. Se vor dezvolta în con
tinuare și Industriile locale 
tradiționale — textilă, a 
sticlei, alimentară, se vor 
construi 30 000 de aparta
mente, ceea ce înseamnă că 
circa 100 000 de persoane 
vor trăi bucuria mutării în 
casă nouă.

...Un nou popas, de data 
aceasta la Tabor, locul de 
unde a pornit, în secolul al 
XV-lea, mișcarea

fabrici 
fonduri

husită,

pe scurt

președintele Consiliului Executiv 
Federal, alte persoane oficiale. Au 
fost abordate probleme actuale ale 
situației politice și economice inter
naționale.

ÎMPOTRIVA COLABORĂRII UNOR STATE OCCIDENTALE CU REGIMUL
RASIST DE LA PRETORIA. Consiliul Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC) 
a adoptat o rezoluție prin care recomandă Adunării Generale să con
damne colaborarea unor state occidentale cu regimul minoritar rasist de 
la Pretoria „îndeosebi în domeniile politic, economic și nuclear". In do
cument se apreciază că această colaborare „încurajează R.S.A. să per
siste în politica inumană Și criminală 
australă".

de oprimare a popoarelor din Africa

CONFERINȚA REGIONALA a 
societăților europene de Cruce Ro
șie și Semilună Roșie și-a în
cheiat lucrările Ia Budapesta. 
Cu prilejul sărbătoririi centena
rului Crucii Roșii ungare, pre
ședintele Consiliului Național al 
Societății de 
România 
Crucii Roșii din țara vecină și prie
tenă călduroase ........ ..
de noi succese 
toare.

Cruce Roșie din 
a transmis conducerii

felicitări și urări 
în activitatea vii-

aflat intr-o vizită oficială la Beijing. 
Părțile au subliniat bunele relații 
existente intre cele două țări, ex- 
primind, totodată, dorința extinderii 
colaborării economice și tehnico- 
științifice bilaterale. Au foșt discu
tate, de asemenea, aspecte ale si
tuației internaționale.

COLABORARE ECONOMICA 
ROMANO-MAROCANA. Cu ocazia 
prezenței sale la Tîrgul internațio
nal de la Casablanca și la „Zile
le tehnicii românești în Maroc", Ion 
Constantinescu, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie a României, a 
fost primit de Azzeddine Guessous, 
ministrul marocan al comerțului, 
industriei și marinei comerciale, de 
Abdelhaq Dazi, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, însărcinat cu cooperarea, și 
a avut convorbiri cu conducerile

camerelor de comerț și 
din Rabat, Casablanca 
kech, precum și la Confederația Ge
nerală Economică Marocană. Con
vorbirile s-au referit la modalită
țile de dezvoltare a schimburilor 
comerciale și a acțiunilor de coo
perare economică româno-maroca- 
nă.

industrie 
și Marra-

SECRETARUL GENERAL AL 
O.N.U., Kurt Waldheim, a făcut o 
vizită oficială la Belgrad, unde a 
avut convorbiri cu Țvietin Miato- 
vici, președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Veselin Giuranovici,

CONVORBIRI
NE. Premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, l-a 
primit pe Taha Yassin Ramadhan, 
prim viceprim-ministru al Irakului

CHINO-1RAKIE-

DEMISIA GUVERNULUI SUE
DEZ. Primul ministru al Suediei, 
Thorbjoern Faelldin, a anunțat vi
neri demisia cabinetului său de 
coaliție. Formată din reprezentanții 
a trei partide — de centru, liberal 
și conservator — coaliția guverna
mentală s-a destrămat la incțputul 
acestei săptămini, ca urmare a de
misiei celor opt miniștri conserva
tori. Partidul conservator s-a retras 
din coaliție, fiind in dezacord cu 
proiectul de reformă fiscală elabo
rat luna trecută de membrii guver
nului reprezentând partidele de cen
tru și liberal.

CONSILIUL O.N.U. PENTRU NAMIBIA a trimis o misiune specială 
in Spania, Irlanda și Finlanda, pentru convorbiri cu oficialitățile acestor 
țări asupra căilor de acțiune in vederea dobândirii independenței de către 
poporul namibian. Este 
consiliul a hotărit să le 
1981, pentru examinarea 
gale a Namibiei de către
dependenței poporului namibian.

vorba de una din cele cinci misiuni pe care 
trimită in diferite capitale pe parcursul anului 
situației create prin perpetuarea ocupării ile- 
R.S.A. și identificarea căilor de asigurare a in-

__ _J

sud
care a cuprins o bună par
te a Europei, zguduind din 
temelii rînduielile feudale, 
muzeul din localitate reu
nind interesante documen
te și mărturii din epocă. 
Taborul este azi un centru 
industrial prosper, cu în
treprinderi ale industriei 
electrotehnice, o fabr ă 
de fire sintetice, alta 
confecții, cu unități de pre 
lucrare a cărnii și laptelui

Printre cele mai vechi 
orașe ale Boemiei de sud 
se numără Trebonul, în
temeiat in anul 1220. Aici 
pot fi admirate remarcabi
le monumente de arhitec
tură ale goticului tîrziu, 
renașterii și barocului.

In primul rînd însă Tre- 
bon este o vestită stațiune 
balneară, care a cunoscut o 
puternică dezvoltare în ul
timele decenii. Nămolurile 
de aici, aerul pur al aces
tei zone de păduri și 
lacuri oferă condiții exce
lente pentru odihnă și re
facerea sănătății.

...Boemia de sud reflec
tă, la nivelul unei regiuni, 
prefacerile profunde inter
venite în întreaga Ceho
slovacie în anii construc
ției socialiste, ridicarea, 
pe această bază, a nivelu
lui general de trai și de 
civilizație, perspectivele 
luminoase ce se deschid In 
fața popoarelor ceh și 
slovac ca rod al muncii lor 
pentru edificarea societății 
socialiste.

S. PODINA

Depuneri de coroane 
de flori în memoria eroilor 

români căzuți pentru 
eliberarea Cehoslovaciei
PRAGA 8 (Agerpres). — Cu pri

lejul celei de-a 36-a aniversări a 
victoriei asupra Germaniei hitleriste, 
la cimitirul militar al eroilor ro
mâni din orașul slovac Zvolen, pre
cum și la monumentele ridicate în 
memoria eroilor români din localități
le Lucenec, Stata Tura și Piestany 
— eliberate de armata română — 
au fost depuse coroane de flori din 
partea organelor de partid și de stat 
locale și a Consulatului general al 
României la Bratislava.

Au fost arborate drapelele Româ
niei și Cehoslovaciei și au fost in
tonate imnurile de stat ale celor două 
țări.

, La ceremonie au participat con
ducători ai organelor locale de partid 
și de stat, reprezentanți ai unități
lor economice, cadre didactice, mi
litari, elevi. S-a păstrat un moment 
de reculegere în semn de profundă 
recunoștință pentru jertfa supremă a 
fiilor poporului român căzuți în 
luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei.

Au fost prezenți col. Voicu Țugu- 
rel, atașatul militar român în Ce
hoslovacia, și loan Murg, consulul 
general român la Bratislava.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Cod 71 34L București Plata Sein teii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se tac la oficiile poștale și dtfuzoril din înireorinded și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : U 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360


