
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!
PE ÎNTREG CUPRINSUL ȚĂRII

Oamenii muncii răspund prin fapte chemării
de a munci mai bine, mai eficient
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PARTIDUL-MEREU CU FATA
SPRE VIITOR, SPRE COMUNISM

A fost, desigur, un moment de 
bilanț această mate sărbătoare a 
țării, a întregului nostru popor, pri
lejuită de împlinirea a șase decenii 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român. De pe culmea celor 60 de 
ani de luptă revoluționară, partidul 
a privit retrospectiv drumul parcurs, 
activitatea desfășurată in fiecare 
etapă istorică, rezultatele obținute 
în îndeplinirea misiunii ce și-a asu- 
mat-o, aceea de a 
român pe drumul 
ției socialiste, al 
edificării unei noi 
orînduiri sociale 
în patria noastră.

Dar a fost, tot
odată, un 
ment cu 
deschideri 
viitor. Fapt firesc 
în activitatea par
tidului nostru co
munist, pentru că 
încă de la crearea 
sa, la 8 mai 19?1, 
el s-a situat cu 
fața spre viitor. 
Pornind de la 
ideea că partidul 
se schimbă, se în
noiește, se trans
formă odată cu 
transformările so
ciale ce au loc în 
societate, că între 
partidul din anul 
1981 și cel de a- 
cum 60 de ani este 
o deosebire fundamentală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat, 
în expunerea rostită la Adunarea 
solemnă din Capitală, că in activi
tatea organizatorică și politico-edu- 
cativă vor fi trasate căi de perfec
ționare, noi direcții de acțiune, în 
consens cu cerințele și exigențele 
actualei etape istorice.

Sărbătorirea partidului s-a desfă
șurat pe întregul cuprins al țării în- 
tr-o ambianță de puternic entu
ziasm, de efervescență politică șl 
elan creator în muncă. Fiii țării, 
tineri și vîrstnici, fără deosebire d'e 
naționalitate, au omagiat partidul, 
conștiința însăși a națiunii noastre 
socialiste, l-au omagiat pe secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul și revoluționarul 
patriot ale cărui viață și activitate 
s-au împletit strîns cu viața și ac
tivitatea partidului, cu lupta pentru 
asigurarea unui nou destin, lumi
nos, al României. Cronica zilelor,

conduce poporul 
victoriei revolu-

săptămînilor, lunilor premergătoare 
aniversării partidului consemnează, 
ca momente de semnificație majo
ră, expresie vie a unității de 
nezdruncinat a întregii noastre na
țiuni in jurul partidului, al secre
tarului său general, noi și noi fap
te de muncă în uzine, pe șantiere, 
pe ogoare, în institute de cercetări, 
în toate domeniile de activitate.

Aniversarea partidului a fost, de 
fapt, o sărbătoare a muncii, onora
tă cu fapte de muncă. Și a fost o

zintă, totodată, o înaltă apreciere a 
muncii eroice desfășurate in cinci
nalul trecut, pentru îndeplinirea fără 
preget a programului de dezvoltare 
a patriei. Cu acest prilej, secre
tarul general al partidului a arătat 

.între activitatea comuniștilor 
acționat in trecut și a ce- 
acționează astăzi există o 
unitate** și că, în esență, 
„slujirea partidului în- 
a face totul pentru Inăl-

că „I 
care au 
lor care 
strînsă 
astăzi, 
seamnă

mo- 
largl 
spre

Aspect de muncâ de la întreprinderea „Integrata” din Pașcani 
Foto : Agerpres

RÎMNICU SĂRAT:
Un nou obiectiv industrial

Pe platforma industrială a orașu
lui Rimnicu Sărat a intrat în func
țiune o importantă capacitate de pro
ducție : turnătoria de piese pentru 
mașini-unelte. Elaborarea primei șar
je la cuptorul de topire încununează 
eforturile proiectanților și constructo
rilor din cadrul grupului de șantiere 
Buzău al T.C.I. București, precum și 
ale beneficiarului pentru intrarea in 
funcțiune a acestei noi și importan
te capacități de producție. Noua tur
nătorie, dotată cu utilaje moderne, 
de înalt randament, fabricate în în
tregime în țară, va realiza în final 
30 000 tone pe an piese turnate pen
tru mașini-unelte. (Dumitru Dă- 
năilă).

DOLJ :
Peste 1 000 

de apartamente 
date în folosință

în perioada care a trecut din a- 
cest an, lucrătorii de pe șantierele 
de locuințe ale Doljului au desfășu
rat o rodnică activitate, reușind să 
pună la dispoziția oamenilor muncii 
1 036 apartamente, care se adaugă 
celor peste 55 000 construite în județ 
în anii socialismului. în această pe
rioadă, a prins contururi noul centru 
al municipiului Craiova, unde au fost 
date în folosință 418 apartamente în 
blocuri, realizate după inspirate so
luții arhitectonice. (Nicolae Peto- 
lescu).

BRAȘOV:
Linii tehnologice 

automate
Colectivul compartimentului de 

■utoutilări din cadrul întreprinderii 
de autocamioane Brașov a repurtat 
un nou și prestigios succes : reali
zarea unei linii automate pentru 
prelucrarea punții autovehiculelor de 
10 tone. După aprecierea specialiști
lor uzinei, linia se numără printre 
cele mai moderne executate aici 
pină la această dată, ea fiind forma
tă din 23 de agregate complexe. De 
la începutul anului, același colectiv 
a mai executat un număr de alte 17 
agregate complexe. Darea în exploa
tare a celor 48 de agregate complexe 
înlocuiește munca a 91 de oameni, 
iar executarea lor în uzină aduce o 
economie de 65 milioane lei valută, 
în prezent, colectivul compartimentu
lui respectiv își concentrează efortu
rile pentru realizarea unei linii auto
mate la fel de complexe — linia de 
prelucrare a bucșelor pentru cilindrii 
blocului motor de 215 CP, formată 
din 33 de agregate. (Nicolae Mocanu).

dului Comunist Român, dumnea
voastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cea mai fierbinte și 
nepieritoare recunoștință". Dealtfel, 
înmînarea Titlului de Onoare Su
prem „Erou al Republicii Socialis
te România" tovarășului 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
presia acestor ardente sentimente ; 
expresia dragostei profunde pe 
care partidul, poporul, țara o poartă 
secretarului general al partidului, 

tovarășei sale de 
viață și muncă, 
de luptă pentru 
cauza dreptății și 
libertății celor ce 
muncesc, pentgu 
demnitatea și fe
ricirea națiunii 
noastre socialiste.

Partidul nostru 
comunist pășește 
în cel de-al 7-lea 
deceniu de viață 
mai puternic și 
mai unit decît 
oricind, tînăr și 
cu o permanentă 
capacitate de re
generare a forțe
lor sale, hotărit 
să-și îndeplineas
că și de aici îna
inte misiunea is
torică ce și-a a- 
sumat-o, de a1 fi 
în fruntea luptei 
poporului pentru 

edificarea socialismului și comunis
mului în România, de a fi conștiin
ța lui vie, înaintată.

Partidul sînt oamenii. Perfecțio
narea activității partidului presu
pune, întîi și întîl, perfecționarea 
activității oamenilor, ridicarea ca
lității comuniștilor. Acum, în noua 
etapă, la vîrsta deplinei maturități 
și a înaltelor răspunderi, partidul 
nostru pornește hotărît să facă 
totul pentru împlinirea năzuințelor 
clasei muncitoare, ale Întregii na
țiuni, Iar comunișfii, așa cum se
cretarul general al partidului a re
levat de la înatta tribună jubiliară, 
vor fi mereu în primele rîndurl 
pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, oameni fără privilegii, dar cu 
îndatoriri in plus, militanțl activi 
pentru progresul României socialis
te, pentru bunăstarea materială șl 
spirituală a poporului.

Nicolae 
și tovarășei Elena 
reprezintă tocmai ex-

PAȘCANI :
Produse noi, de calitate

Sărbătorind a 60-a aniversare, trebuie să ne 
propunem să acționăm astfel incit, și în viitor, 
partidul nostru să-și poată îndeplini în cele mai 
bune condiții misiunea de a asigura cadrul 
corespunzător în care clasa muncitoare, toți 
oamenii muncii, întregul popor să fie făuritorul 
conștient al propriului său destin, al bunăstării 
și fericirii sale, al comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

ln peisajul industrial 
al orașului Pașcani, 
întreprinderea de țe
sături fine tip in „In
tegrata" se inscrie cu 
e pondere însemnată : 
15,3 milioane mp de 
țesături. Tinărul colec
tiv al acestei unități 
l-a angajat să reducă 
timpul de atingere a 
parametrilor proiec
tați — anul 1982 — și

să realizeze de la în
ceput beneficiile stabi
lite prin sporirea pro
ducției nete. In acest 
scop se desfășoară 
o activitate susținută 
pentru folosirea din 
plin a utilajelor și in
stalațiilor, pentru re
ducerea cheltuielilor 
materiale, buna orga
nizare a muncii și 
a producției. Au fost

realizate 12 artico
le noi — colectivul 
de creație de aici 
deține locul I pe țară 
— asigurindu-se In 
producția de serie 
peste 500 de articole 
și poziții coloristice de 
țesături tip in, ușoare 
și cu un grad de fini
sare ridicat. (Manole 
Corcaci).

LUPENI :
35 000 tone cărbune peste plan

Vineri, 8 mai, ziua glorioasei 
aniversări a partidului, minerii 
din Lupenl și-au onorat Integral 
angajamentul luat de a extrage 
35 000 tone cărbune peste preve
deri. Coincidența a făcut ca în 
această zi să-i fie conferit titlul 
de „Erbu al Muncii Socialiste" mi
nerului șef de brigadă Teodor

Boncalo. Minerii din brigada pe 
care o conduce el, care lucrează în 
sectorul IV — cel mai mare sector 
din Valea Jiului — au cinstit eve
nimentul raportînd cu mîndrie că 
și-au depășit sarcinile de plan cu 
15 000 tone cărbune, din care 5 300 
tone a extras numai brigada lui 
Teodor Boncalo. (Sabin Cerbu).

sărbătoare a cinstirii muncii. Pen
tru rezultate obținute în îndepli
nirea cincinalului 1976—1980, pentru 
contribuția deosebită adusă la în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, cu prilejul împlinirii 
a 60 de ani de la crearea partidului, 
au fost inminate înalte ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România unor membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, activiști de 
partid, de stat, ai organizațiilor de 
masă, muncitori, ingineri, tehni
cieni, țărani cooperatori, oameni de 
știință, artă și cultură, militari. Așa 
cum releva tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul solemnității de 
joi după-amiază, de la Palatul Re
publicii, aceste distincții reprezintă 
aprecierea activității unor vechi mi- 
litanți ai partidului, atît în anii grei 
ai ilegalității, cit și în perioada con
strucției socialismului ; ele repre-

țarea patriei noastre pe no! eulml 
de progres și civilizație**.

înălțătorul moment aniversar pe 
care l-am trăit cu toții a arătat, 
Încă o dată, că perioada de puter
nic avînt economic, politic, social 
de după cel de-al IX-lea Congres 
—, pe drept cuvînt numită „Epoca 
Ceaușescu" — este în mod funda
mental legată de suflul nou și pu
ternicul dinamism pe care secreta
rul general al partidului le-a im
primat în toate domeniile de acti
vitate. Mesajul Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., al Con
sulului de Stat, Guvernului Repu
blicii Socialiste România și Birou
lui Marii Adunări Naționale este în 
întregime străbătut de o idee-forță, 
aceea că „pentru toate marile suc
cese pe care le-a obținut în această 
perioadă pe calea progresului și 
bunăstării, a înfloririi socialiste a 
patriei, poporul nostru poartă Parti-

ARAD :
Succese ale constructorilor

Colectivul de oameni al muncii 
de la întreprinderea județeană de 
construcții-montaje Arad a realizat 
șl predat la cheie cel de-al 250-lea 
apartament peste plan de la înce
putul anului și pînă în prezent. 
Dintre acestea, 200 au fost con-

«truite în noul cartier Micălaca din 
Arad, in care, în ultimul an, s-au 
mutat în locuințe noi 20 000 de oa
meni. Cifră care va ajunge la 
sfirșitul acestui an la 30 000. 
(M. Dorgoșan).

Patriotică mîndrie pentru activitatea gloriosului nostru partid, 
pentru marile realizări ale României socialiste, fermă angajare a 
întregului popor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Trăim o epocă eroică, 
de mari împliniri, avînd 

în frunte un conducător erou
A fost, cea de-a opta zi 

de măi a anului 1981, o zi 
dintre acelea care se înti
păresc pentru totdeauna în 
conștiințe. Țara întreagă, 
toți oamenii muncii de la 
orașe și sate au omagiat 
partidul, cu prilejul glo
riosului său jubileu. Și 
au adus un vibrant oma
giu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, omul a că
rui viață s-a contopit cu 
anii cei mai rodnici de 
luptă și de muncă ai parti
dului, strălucit conducă
tor politic, comunist de 
omenie, personalitate proe
minentă a lumii contempo
rane, pentru meritele sale 
excepționale în activitatea 
revoluționară, pentru clar
viziunea cu care conduce 
poporul nostru pe drumul 
socialismului și comunismu
lui. Sala Palatului Republi
cii a cunoscut din nou at
mosfera entuziastă a unei 
mari sărbători.

Peste 3 000 de oameni au 
venit cu inimile deschise să 
participe la adunarea so
lemna din Capitală, in a- 
ceastă zi în care s-au îm
plinit șase decenii de la 
făurirea partidului nostru 
comunist. Au venit să ia 
parte la o emoționantă în- 
tilnire cu istoria, aici, în a- 
ceastă sală, ea Însăși mar
toră a atitor și atitor mo
mente de referință ale noii 
noastre istorii. Aici, unde 
s-au desfășurat lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al 
partidului, care a deschis 
era celor mai mari și mai 
importante înfăptuiri din 
întreaga istorie a Româ
niei. Aici, unde a fost adop
tat Programul partidului, 
carta fundamentală in care 
sint înscrise obiectivele edi
ficării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintării patriei noastre 
spre comunism. Aici, unde 
secretarul general al parti
dului a adresat întregii 
noastre națiuni, în decem
brie 1977, un însuflețitor în
demn : „a sosit timpul să 
transformăm cantitatea in
tr-o nouă calitate". Aici,

unde Congresul al XII-lea a 
trasat liniile directoare ale 
cincinalului calității și efi
cienței. ale drumului Româ
niei către un stadiu nou, 
superior, acela de țară so
cialistă mediu dezvoltată. 
Au venit cu toții chemați 
de istorie, de istoria nouă 
a României socialiste, eloc
ventă expresie a forței unui 
popor care, condus de parti
dul său comunist, trăiește 
și muncește liber ln patria 
sa liberă.

Peste 3 000 de oameni, ac

istoriei trăite a partidului, 
a patriei, evidențiind mo
mente de seamă ale deve
nirii poporului român, ale 
gloriosului său drum spre 
comunism.

....Nu trebuie si se uite 
nici un moment învățămin
tele istoriei". Acest îndemn, 
formulat într-un paragraf 
al expunerii pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit-o de la Înalta tribu
nă jubiliară, se desprinde 
cu pregnanță din întregul 
conținut al acestui magis

Mărturii și declarații ale unor 
participant la adunarea festivă 
din Capitală consacrată aniver
sării a 60 de ani de la făurirea 

partidului

tiviști de partid șl de stat, 
membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, partici
pant la marile momente 
ale victoriei revoluției so
cialiste și edificării noii 
orinduiri sociale în patria 
noastră, muncitori de la „23 
August", de la „Grivița ro
șie", de la „Vulcan", de la 
numeroase alte întreprin
deri, constructori de pe șan
tierele Capitalei, țărani coo
peratori, specialiști din in
stitute de proiectări și cer
cetări, scriitori și artiști, 
militari, elevi și studenți, 
pionieri, au fost prezenți, în 
această după-amiază din 
primăvara anului 1981, in 
cea de-a opta zi de mai, în 
marea sală a Palatului Re
publicii. Iar prin interme
diul transmisiei directe la 
radio și televiziune, milioa
ne de cetățeni de pe între
gul cuprins al țării, tineri 
și vîrstnici, români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități, au participat 
Ia această solemnitate ce 
și-a trimis razele de lumi
nă peste mărețe pagini ale

tral document politie. Au 
fost evocați mari eroi ai 
neamului, au fost evocate 
faptele lor de vitejie, 
exemplul tuturor acelor 
bărbați demni a căror for
ță a izvorît din năzuin
ța fierbinte de a înfăp
tui un stat puternic, uni
tar, liber și independent 
Ne-au fost readuse în me
morie eroismul maselor 
populare, care n-au încetat 
niciodată lupta, curajul le
gendar al poporului, din 
rindul căruia s-au ridicat 
ln tumultul istoriei, mari 
conducători ca Burebista și 
Decebal, Mircea cel Bătrin, 
Vlad Țepeș, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, nu
meroși alți eroi ai istoriei 
neamului care au Înțeles că 
este de datoria lor să lupte 
pînă la sacrificiul suprem 
pentru binele patriei și 
și-au Îndeplinit cu cinste 
această înaltă datorie. Din 
sufletul acestui eroic popor 
și-au sorbit comuniștii pu
terea, voința lor nestrămu
tată de a da naștere unei 
Românii noi. Trăgindu-și

seva șl vitalitatea din glo
rioasa istorie de milenii a 
patriei noastre, partidul co
munist s-a identificat cu 
interesele vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului 
român. Și, așa cum a subli
niat cu tărie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nu a 
existat, ln România, nici 
un alt partid politic care să 
ti servit cu atîta abnega
ție și devotament Interese
le întregii noastre națiuni. 
Idealurile sale cele mai 
Înălțătoare, scopurile sale 
cele mai mărețe au fost și 
sint slujirea poporului, ri
dicarea necontenită a pa
triei pe cele mai de sus 
trepte ale progresului și 
civilizației.

...„Nu trebuie să se uite 
nici un moment învățămin
tele istoriei". Cel peste 300 
membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate prezenți în 
marea sală a Palatului Re
publicii au primit cu vie 
emoție acest însuflețitor 
îndemn. Mulți dintre ei au 
intrat In partid în primii 
ani ai existenței sale. Au 
Înfruntat teroarea, închiso
rile, s-au ridicat la luptă 
dîrză împotriva exploatării, 
a fascismului, a războiului 
antisovietic ; șl tot prin 
luptă, cu arma In mină, au 
lntimpinat zorii revoluției 
socialiste. „Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
m-a impresionat profund — 
a ținut să sublinieze tova
rășul Mihai Cruceanu, par
ticipant la Congresul care, 
ln mai 1921, a hotărît trans
formarea partidului socia
list ln partid comunist. 
M-a impresionat evocarea 
istorică. Am retrăit, ascul- 
tîndu-l pe secretarul gene
ral al partidului, momente 
la care am fost martor și 
participant; am rememorat 
adevăruri care ne-au direc- 
ționat atunci lupta. Pentru 
că nu doar o simplă schim
bare de denumire s-a rea
lizat prin transformarea

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

Motru - un oraș modern, făurit pentru harnicii mineri gorjenl Foto : S. Cristian

în toate împrejurările 
vieții și împotriva tuturor 
vicisitudinilor cu care a-
ceasta se înconjoară uneori, 
omului ii rămine acest pro
fund, inegalabil suport mo
ral : munca. îmi place să 
gîndesc-rostesc astfel ln 
ceasul acestui început de 
mai, lună-stindard care, 
mergînd mină in mină cu 
redeșteptarea naturii, des
fășoară deasupra planetei 
muncitoare steagul sfînt al 
muncii, al solidarității celor 
ce muncesc. Și imi mai 
place să gîndesc-rostesc ast
fel pentru că in aceeași lu
nă-stindard, în cea de a 
opta zi a lui Florar, sărbă
torim întemeierea partidu
lui din care comuniștii ro
mâni și-au făcut steag de 
luptă, de muncă, de creație 
națională. E vorba de Ivirea 
acestui partid în Istoria 
României și, deopotrivă, in 
istoria mișcării comuniste 
internaționale, cum avea să 
o demonstreze încă din pri
mii ani ai viețuirii și acțiu
nii sale.

re sau eternitate. Partidul 
Comunist Român este, în 
ordinea acestui raționa
ment, organul suprem al 
muncii și creației prin care 
se exercită, de 60 de ani 
Încoace, poporul român 
pentru mai binele său. 
Această supremă magistra
tură a muncii și creației ro
mânești este neîntrerupt-

încît triumviratul lerl-azi- 
mîine este aliatul operei 
naționale pe care o desă- 
virșim. Să numim, de a- 
ceea, citeva munci ale aces
tui partid al muncii comu
niste, care își binemerită 
cel dintîi omagiu din un
ghiul muncii, al promisiu
nilor devenite fapt : lupta 
pentru adevăr și dreptate,

mit România, vatra carpa- 
to-danubiano-pontică, geo
grafia locuirii noastre din- 
totdeauna. Doar comparînd 
acest spațiu cu ceea ce a 
fost el in 1921, anul unu al 
istoriei comuniștilor ro
mâni, ne vom da cu ade
vărat seama de valoarea 
neîntreruptului demers 
istoric al P.C.R., de faptele

Partid al luptei, muncii 
și moralei comuniste

Uzina producînd și ogo
rul rodind sînt muncă.
Omul gindind, invățind, 
creind, năzuind este muncă 
in tot atitea ipostaze. Fru
musețea este, de asemenea, 
muncă, felul specific în 
care se cristalizează neîn
treruptul efort al omului de 
a trăi frumos, adevărat, în 
chip armonic — unul din 
scopurile muncii. Viața în
săși este o magnifică pira
midă a muncii, pe metere
zele căreia homo-faber, 
omul — filnță-lucrătoare, 
zidește materie, spirit, idea
luri și, în cele din urmă, se 
zidește pe sine, întru uita

ascendentă ca valoare de 
sine și pentru sine, ca forță 
materializată, ca idee ce 
triumfă prin osîrdia noas
tră, a tuturor.

60 de ani nu este 
o perioadă prea mare la 
scara existenței multimi
lenare a poporului român. 
Dar dimensiunile reale ale 
acestor șase decenii cresc 
considerabil dacă avem in 
vedere că tocmai in acest 
răgaz de timp au devenit 
realitate citeva dintre cele 
mai însemnate cuceriri ale 
poporului nostru, zestre ln- 
confundabilă a cărei ener
gie specifică iluminează tre
cutul de luptă și muncă, 
conferă prezentului o dez
voltare dinamică, fără pre
cedent, și aruncă lungi raze 
de lumină în viitorul țării,

însemnări de POP Simion

demnitatea afirmată, demo
crația mulțimilor, spiritul 
revoluționar, libertatea cu
cerită, unirea de monolit și 
realizarea frăției dintre na
ționalități, fermitatea șl 
omenia comunistă, clarvi
ziunea de țel, nestinsa 
dragoste pentru propășirea 
țării. Timpul de lucrare al 
acestui partid al muncii co
muniste se constituie calen
daristic din cei 60 de ani, 
dar care se multiplică ne
bănuit de mult dacă avem 
în vedere densitatea de ac
țiune, de faptă, tumultul 
evenimențial de redeștepta
re națională cu care el, 
partidul, își încunună vîrsta 
maturității, a deplinei pu
teri. Spațiul de lucrare al 
acestui partid al muncii co
muniste este pămintul nu-

pe care le-a tezaurizat în 
vistieria țării, în geografia 
fizică și morală a acesteia, 
in constelația de realități a 
căror paternitate o regăsim 
în partid, în destinul isto
ric al României moderne 
care stă sub semnul tutelar 
al acestuia.

Oamenii din care se 
constituie acest partid al 
muncii comuniste sînt mun
citorii cei mai buni ai 
țării, cei mai bravi, mai 
plini de curaj și inițiativă, 
mai revoluționari, ca să fo
losim expresia atotcuprin
zătoare, indiferent că ei sînt 
muncitori ai uzinei, ai 
cîmpului cu roade, ai idei
lor novatoare, ai învățătu
rii și educației, ai simțirii șl 
rostirii prin arte. Și, prin 
însumare de virtuți, condu

cătorul acestui partid glo
rios al muncii comu
niste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este Eroul mun
cii comuniste pe care o 
realizează partidul, este 
personificarea a tot ceea ce 
are esențial și mai de preț 
partidul în demersul său 
de muncă și creație comu
nistă, de abnegație și curaj, 
de învățătură și cultivarea 
științelor, de liberă cugeta
re, de vizionarism revolu
ționar. Sînt haruri proprii 
vieții, muncii și luptei cti
torului de țară nouă, care — 
prin puterea e«empluljji lor 
— se reverberează benefic 
asupra tuturor fillqr patriei. 
De aceea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este — în viziu
nea noastră și a ceior mai 
prestigioase v’oci ale lumii 
contemporane — un mare 
conducător de țară și o 
exemplară conștiință activă 
a lumii de azi, pentru care 
binemerită înaltul respect, 
prețuirea și iubirea cu care 
este înconjurat.

Acum, la celebrarea celor 
60 de ani de existență a 
Partidului Comunist Român, 
omagiem istoria de grele 
jertfe și strălucite victorii 
ale comuniștilor români și, 
deopotrivă, pe acela care 
se află în fruntea marșului 
nostru triumfal. Partidul și 
secretarul său general se 
identifică armonios și de
plin. Cuvintele-simbol 
P.C.R. — Ceaușescu denu
mesc, în strînsă îngemăna
re, centrul vital al națiunii, 
conștiința de sine a poporu
lui român, mintea, inima șl 
brațul constructor al Româ
niei socialiste.
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Patriotică mindrie pentru activitatea gloriosului nostru partid, 
pentru marile realizări ale României socialiste, fermă angajare a întregului 

popor pentru înfăptuirea liotăririlor Congresului al XII-lea
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

încerclnd o deosebită satisfacția 
față de mărețele realizări obținute de 
poporul nostru în anii de cînd vă a- 
flați în fruntea partidului și statului, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală vă sint profund recunoscă
tori și vă exprimă adînca lor gratitu
dine pentru sprijinul multilateral și 
statornic acordat în toată această pe
rioadă organizației municipale de 
partid, pentru orientările și indica
țiile ce ni le-ați dat in permanență 
in vederea îmbunătățirii continue a 
întregii noastre activități — se relevă 
In telegrama trimisă de COMITE
TUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P C.R. ȘI CONSILIUL POPULAR 
MUNICIPAL.

Din 1965 și pînă astăzi am par
curs, odată cu țara Întreagă, o etapă 
de profunde înnoiri ce se regăsesc 
in sporirea și modernizarea continuă 
a producției industriale, al cărei vo
lum este in prezent de 4.6 ori mai 
mare. în realizarea a 352 000 de apar
tamente, în care s-au mutat mai bine 
de jumătate din locuitorii orașului, a 
numeroase școli, spații comerciale, 
precum și a altor importante obiecti
ve social-culturale și edilitare, în
treaga dezvoltare economico-socială 
și urbanistică a Capitalei constituin- 
du-se într-o ctitorie de prim rang a 
socialismului, strîns legată de nu
mele dumneavoastră. Astăzi, cînd 
privim cu mindrie aceste succese 
care au contribuit decisiv la ridica
rea calității vieții noastre, vă încre
dințăm, mult stimate tovarășe secre
tar general al partidului, că vom ac
ționa fără preget, cu întreaga noas
tră pricepere și dăruire, pentru trans
punerea neabătută in viață a politicii 
partidului nostru, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XII-lea, pentru realizarea 
unei calități noi, superioare în toate 
domeniile de activitate, pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin in acest an și pe Întregul cin
cinal. '

în aceste zile înălțătoare, cînd toți 
comuniștii, întregul nostru popor 
sărbătoresc aniversarea a 60 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român — se subliniază lntr-o altă 
telegramă — membrii COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE își unesc 
ginduriie și simțămintele eu gîn- 
direa și simțirea tuturor oamenilor 
muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, pentru a oma
gia. la cotele cele mai înalte, dru
mul glorios străbătut de partidul 
clasei muncitoare, marile victorii ob
ținute în lupta împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, a forțelor întu
necate ale exploatării și asupririi de 
price fel, pentru o viață nouă, liberă 
șf prosperă pe pămîntul României.

Vă încredințăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, că vom sluji și in viitor cu 
pasiune și nețărmurit devotament, 
cu întreaga noastră pricepere și pu
tere de muncă cauza partidului, că 
vom depune toate eforturile, tot ce 
avem mai bun în noi pentru înfăp
tuirea neabătută a hotârîrilor Con
gresului al XII-lea, a întregii po
litici interne și internaționale a 
Partidului Comunist Român.

în această zi de glorios jubileu, în 
care clasa muncitoare, poporul nos
tru sărbătoresc, cu înălțătoare min
drie patriotică, împlinirea a șase de
cenii de la făurirea Partidului Co
munist Român, vă rugăm să primiți 
din partea CONSILIULUI CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SIN
DICATELOR DIN ROMANIA, a tu
turor membrilor de sindicat din pa
tria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
cele mai respectuoase și aalde feli
citări, cele mai aletse urări de sănă
tate, fericire, viață îndelungată șl 
multă putere de muncă, spre binele 
partidului și patriei, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii — se a- 
rată într-o altă telegramă.

Organele și organizațiile sindicale, 
toți membrii de sindicat din țara 
noastră își exprimă și cu acest pri
lej întreaga gratitudine și recunoș
tință pentru orientările și indicațiile 
de excepțională valoare teoretică și 
practică, cuprinse în cuvîntarea 
dumneavoastră la Congresul sindica
telor. Mișcarea sindicală din țara 
noastră vă este profund îndatorată 
pentru grija cu care o îndrumați, 
pentru cadrul politic pe care parti
dul i l-a asigurat in vederea înde
plinirii rolului și atribuțiilor sale în 
sistemul complex al democrației 
noastre socialiste. Avînd mereu în 
față exemplul dumneavoastră stră
lucit de principialitate comunistă, de 
fermitate și cutezanță revoluționară 
in aplicarea politicii partidului și sta
tului nostru, consecvența cu care 
promovați principiul legăturii ne
mijlocite cu masele, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că sindicatele vor face totul pen
tru transpunerea în viață a prevede
rilor programului elaborat de partid 
privind dezvoltarea economico-socia
lă a țării, creșterea continuă a nive
lului de trai al oamenilor muncii, că 
vor desfășura o activitate educativă 
tot mai susținută pentru formarea 
omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului în România.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR 
se relevă : Cea de-a 60-a aniversa
re a gloriosului nostru partid ne o- 
feră prilejul de a menționa că de 
la începuturile sale mișcarea mun
citorească din România, care a în
scris pe stindardul său lichidarea ori
căror forme de exploatare și asupri
re, a oricărei nedreptăți, a militat 
și pentru deplina egalitate a femeii. 
Este o datorie de conștiință pentru 
noi să subliniem că perioada care 
a urmat Congresului al IX-lea al 
partidului, cea mai fertilă și mai 
bogată in înfăptuiri din întreaga is
torie de șase decenii a partidului co
munist, reprezintă anii care au cu
noscut afirmarea fără precedent, pe 
toate planurile, a femeii în societa
tea română. Preocuparea dum

neavoastră permanentă, încrederea 
deplină în capacitățile creatoare ale 
femeilor, înțelegerea umanistă a ro
lului femeii în societate, ca om al 
muncii și ca mamă, sublinierea ca
racterului legic, obiectiv necesar, al 
promovării femeilor în concordanță 
cu calitățile lor profesionale și 
umane au determinat un progres ex
cepțional al participării maselor largi 
de femei la minunata creație istori
că a zilelor noastre.

în aceste momente aniversare, cînd 
facem bilanțul mărețelor înfăptuiri 
ale poporului nostru, condus de 
partid, centrul vital al națiunii, 
sintem conștiente că totul a fost ob
ținut prin muncă și eforturi, că înain
tarea noastră spre piscurile înalte ale 
civilizației comuniste depinde de 
munca noastră, a tuturor. Femeile 
României socialiste — muncitoare, 
țărance, intelectuale, fără deosebire 
de naționalitate — prezente pe toate 
fronturile construcției socialiste, se 
angajează să facă totul pentru trans
punerea în viață a politicii interne 
și internaționale a partidului și sta
tului nostru, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului.

Cu prilejul aniversării a șase de
cenii de luptă și victorii ale Parti
dului Comunist Român, permlteți-ne 
să vă adresăm, în numele minerilor, 
petroliștilor și celorlalți oameni ai 
muncii din unitățile MINISTERULUI 
MINELOR, PETROLULUI ȘI GEO
LOGIEI — se arată într-o altă te
legramă — cele mai călduroase feli
citări și urări de noi succese în acti
vitatea de cea mai înaltă răspundere 
ce o desfășurați în fruntea partidului 
și statului, pentru realizarea Progra
mului partidului de edificare a so
cialismului și comunismului in scum
pa noastră patrie — Republica So
cialistă România.

Participind cu spirit revoluționar, 
muncitoresc, cu competență și dărui
re la înfăptuirea marilor sarcini eco
nomice și sociale stabilite de partid, 
asigurăm Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, pe dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune în continuare toate eforturile 
și priceperea pentru realizarea sar
cinilor importante ce revin indus
triei extractive în actualul cincinal.

Oamenii muncii din vetrele cu foc 
nestins ale țării — se menționează in 
telegrama trimisă de MINISTERUL 
INDUSTRIEI METALURGICE — 
cinstesc marele eveniment prin noi 
izbînzl ale hărniciei și pasiunii crea
toare, dind patriei mai mult metal 
pentru dezvoltarea continuă econo
mico-socială a țării, ca prinos al 
recunoștinței pentru grija permanen
tă, sprijinul și îndrumarea concretă 
și eficientă pe care dumneavoastră 
personal, iubit conducător, le acordați 
industriei metalurgice.

Vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru valorificarea su
perioară a metalului, încadrarea in 
consumurile specifice planificate, in 
special la energie și combustibili, 
creșterea eficienței economice in în
treprinderile noastre pentru introdu
cerea și aplicarea cu succes a noului 
mecanism economico-financiar.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne aducem 
contribuția din ce în ce mai substan
țială la transpunerea în viață a hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea al par
tidului, la inălțarea patriei noastre 
pe noi culmi de civilizație și progres.

Cu prilejul gloriosului jubileu al 
partidului — se subliniază in tele
grama MINISTERULUI INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE MA
ȘINI — aducem un fierbinte și vi
brant omagiu activității Partidului 
Comunist Român, conducătorul în
cercat și clarvăzător al poporului ro
mân, și adresăm unanima și nemăr
ginita noastră recunoștință secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înaltele ca
lități de comunist și conducător.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, clasa muncitoare, po
porul român au străbătut un drum 
glorios de lupte și victorii, au pus te
melii trainice României socialiste da 
azi, ca țară prosperă, liberă, inde
pendentă și suverană.

în prezent, obiectivul principal al 
construcției de mașini este de a rea
liza în concepție proprie și la un 
înalt nivel tehnic sistemele de ma
șini necesare dezvoltării economiei 
naționale. Planurile economice re
flectă direcțiile principale de afir
mare a rolului de bază al industriei 
constructoare de mașini pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor jude
țelor țării, asigurarea independentei 
energetice a țării prin realizarea de 
echipamente tehnologice pentru va
lorificarea maximă a bazei proprii 
de materii prime și resurse energeti
ce, participarea la realizarea re
voluției agrare, asigurarea balanței 
externe prin compensații cu produse 
ale industriei constructoare de ma
șini.

Avînd în vedere toate aceste sar
cini, cei peste un milion de construc
tori de mașini, profund convinși că 
prin înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce revin ramurii noastre con
tribuie la realizarea politicii partidu
lui nostru, sint hotăriți să-și inten
sifice eforturile, să acționeze cu de
plină fermitate pentru realizarea in
dicatorilor de plan și obținerea unei 
înalte eficiențe.

Cele șase decenii de susținută 
luptă și victorii ale partidului nos
tru — se subliniază în telegrama 
MINISTERULUI INDUSTRIEI CHI
MICE — care au consemnat mo
mente de însemnătate crucială pen
tru România șl poporul său, capătă 
o strălucire deosebită prin activita
tea conducătorului de excepție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
care istoria patriei 11 va păstra la 
loc de frunte, personalitatea și ac
tivitatea sa definind o întreagă epo
că.

Cel peste 16 ani de cînd vă aflați 
în fruntea partidului și a statului se 
înscriu nu numai ca perioada cea 
mai fertilă din întreaga existență a 
țării, ci reprezintă, in același timp, 
epoca de maximă înflorire a pres
tigiului internațional al României, 
respectată și unanim apreciată pe 
toate meridianele globului, în primul 
rind datorită inițiativelor rodnice ale 
președintelui ei.

Totodată, mișcarea comunistă șl 
muncitorească internațională apre
ciază pe bună dreptate Partidul Co
munist Român ca pe unul din de
tașamentele sale de frunte, recunos
cut ca promotor al ideilor unității 
de tip nou, bazate pe principiile 
inalienabile ale dreptului și datoriei 
fiecărui partid de a-și elabora sin
gur, fără nici un amestec din afară, 
linia sa politică și calea de urmat.

Alese sentimente de prețuire 
nutrim — se menționează în tele
grama MINISTERULUI APĂRĂRII 
NAȚIONALE — față de uriașa ac
tivitate politică și organizatorică a 
bravului nostru partid cpmunist con
sacrată triumfului revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, înfăptuirii 
mărețelor prefaceri revoluționare, e- 
conomice și sociale, care au schimbat 
din temelii înfățișarea României, fău
ririi și întăririi armatei de tip nou, 

• Bilanțul marilor succese-un nou și puternic 
îndemn pentru comuniști, pentru întregul nostru 
popor de a înfăptui neabătut Programul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism

• „Cea mai vie dovadă a recunoștinței și devota
mentului față de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o constituie faptele noastre 
de muncă, activitatea neobosită pentru înfăp
tuirea exemplară a cincinalului calității și 
eficienței".

creării unui trainic sistem de apăra
re națională.

Omagiind drumul de glorii al parti
dului nostru comunist, fiii României 
aflați sub drapel își îndreaptă gin
duriie pline de nemărginită recunoș
tință și profund devotament către 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Conducător 
politic de excepție, gînditor înzestrat 
cu profundă clarviziune, ați imprimat 
un puternic spirit revoluționar, înnoi
tor in întreaga viață politică și so
cială, manifestați neslăbită preocupa
re pentru dinamizarea și deplina va
lorificare a imenselor capacități crea
toare ale națiunii în înfăptuirea ce
lei mai umane și mai drepte orin- 
duiri, pentru adîncirea democrației, 
Crearea condițiilor optime în vederea 
participării reale și eficiente a ma
selor la făurirea conștientă a pro
priului viitor, pentru bunăstarea și 
fericirea celor ce muncesc. Sîntem 
mindri de faptul că perioada cea mai 
dinamică și mai bogată în împliniri 
din istoria nouă a patriei — perioa
dă marcată de Congresele IX—XII 
ale. Partidului Comunist Român — 
și-a incrustat pe frontispiciul ei, cu 
litere de aur, cuvintele cu amplă 
rezonanță in inimi și conștiințe : 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Fiind pe deplin încredințați că 
activitatea dumneavoastră in fruntea 
partidului și statului nostru repre
zintă chezășia sigură pentru continua 
înnoire a patriei, fondată pe boga
tele tradiții de luptă ale poporului 
româp pentru dreptate, libertate și 
independență națională, considerăm 
că această sărbătoare constituie pen
tru noi, ca și pentru întregul nostru 
popor, un prilej de retrospectivă și 
de mobilizare a tuturor forțelor în 
jurul partidului și al conducătorului 
său iubit, pentru înfăptuirea cu suc
ces a Programului partidului de dez
voltare multilaterală a societății so
cialiste și de trecere spre comunism 
— se arată in telegrama trimisă de 
MINISTERUL APROVIZIONĂRII 
TEHNICO-MATERIALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON
DURILOR FIXE.

Vă asigurăm încă o dată că vom 
urma exemplul dumneavoastră de 
necontenită muncă laborioasă, pen
tru a ne îndeplini în modul cel mai 
conștiincios sarcinile ce ni le-ați tra
sat în domeniul gospodăririi cu înal
tă eficiență a fondurilor fixe și re
surselor materiale și energetice, con
vinși fiind că sub conducerea dum
neavoastră ne vom integra în ma
rele efort al întregului nostru popor 
pentru edificarea socialismului și co
munismului pe pămîntul României

In aceste momente sărbătorești, se 
arată într-o altă telegramă, efective
le MINISTERULUI DE INTERNE 
vă exprimă, din adîncul inimilor, în
treaga gratitudine pentru grija pă
rintească cu care' ne înconjurați, 
pentru prețioasele indicații și orien

tări de inestimabilă valoare pe care 
le primim din partea dumneavoastră, 
în vederea îndeplinirii înaltelor în
datoriri cu care sîntem investiți de 
partid și popor.

La gloriosul jubileu al partidului, 
vă dorim, mult iubite și stimate to
varășe comandant suprem, ani mulți 
șl luminoși în fruntea partidului și 
a țării, spre binele și fericirea în
tregului popor, pentru gloria și mă
reția României socialiste și vă asi
gurăm că, urmînd neabătut străluci
tul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, vom fi întotdeauna os
tași credincioși ai partidului, vom 
acționa neobosit pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea, a ordinelor dumneavoastră, 
aducindu-ne întreaga contribuție la 
apărarea cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii, a independenței și 
suveranității scumpei noastre patrii.

Cunoscînd în decursul existenței 
sale de șase decenii cea mai com
plexă solicitare ideologică și politică 
pe cara a încercat-o vreodată o or
ganizație politică în această țară, in
clusiv experiențele cardinale ale ile
galității și guvernării, Partidul Co
munist Român și-a apărat cu pasiu
ne și jertfe integritatea și puritatea 
ideilor originare, și-a dezvoltat com
bativitatea, înțelepciunea și price
perea de a conduce masele în lumi

na neabătută a propriilor lor Inte
rese, dobîndind astăzi maturitatea, 
unanim admirată și respectată in 
lume — se relevă, printre altele, 
în telegrama trimisă de CONSILIUL 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.

Transpunerea in .viață a concepției 
Inspirate de dumneavoastră, întărită 
în justețea ei de adeziunea întregu
lui popor, exprimată prin patru con
grese ale Partidului Comunist Ro
mân, a dat țării suflul creșterii eco
nomice moderne — una din cele mai 
dinamice și, totodată, echilibrate în 
complicatele condiții ale lumii de 
azi, a deschis perspective nelimitate 
afirmării revoluției tehnico-științifi- 
ce în munca și în viața națiunii, a 
dat un conținut nou și expresie ple
nară democrației socialiste, a înscris 
în drepturile și autoritatea firească 
etica și echitatea socialistă, a im
pregnat procesul economic, dinami
ca socială și acțiunea politică a țării 
de umanismul ideilor comuniste, ro
dind în sufletul bogat în omenie al 
acestui popor încercat, a înălțat, prin 
toate acestea, precum și printr-o în
țeleaptă și fermă lucrare politică. 
România la locul pe care îl merită 
în respectul și prețuirea întregii 
lumi.

La gloriosul jubileu, cea de a 60-a 
aniversare a făuririi Partidului Co
munist Român — se arată in tele
grama trimisă cu acest prilej — gin
duriie comuniștilor din UNIUNEA 
CENTRALA A COOPERATIVELOR 
DE CONSUM, ale oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități din organizațiile coope
rației de consum, se îndreaptă către 
partidul comuniștilor — forța poli
tică conducătoare a națiunii noastre 
socialiste — exprimîndu-vă dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care în fruntea 
partidului și a statului acționați neo
bosit pentru înflorirea patriei, bu
năstarea și fericirea poporului ro
mân, profunde sentimente de stimă 
și prețuire, un cald omagiu revolu
ționar.

Este pentru noi o fericită coinci
dență faptul că în anul aniversării 
a șase decenii de la crearea Parti
dului Comunist Român va avea loc 
cel de-al VII-lea Congres al coope
rației de consum. Oamenii muncii 
din cooperația de consum sint an
trenați in îndeplinirea sarcinilor prio
ritare privind sporirea producției în 
gospodăriile populației, în creșterea 
contribuției acestora la fondul de stat 
de produse agroalimentare prin Inten
sificarea activității de contractări șl 
achiziții, dezvoltarea șl diversificarea 
industriei mici și a prestărilor de 
servicii, precum și îmbunătățirea a- 
provizionării populației, conștienți 
fiind că acestea constituie pentru noi 
obiective fundamentale care asigură 
sporirea aportului cooperației de 
consum la înfăptuirea politicii parti

dului de creștere a bunăstării po
porului.

în aceste momente de vibrantă și 
înălțătoare manifestare patriotică pe 
care le trăiește poporul român cu 
prilejul sărbătoririi a șase decenii de 
la făurirea Partidului Comunist Ro
mân — se arată într-o altă tele
gramă — CONSILIUL CENTRAL DE 
CONTROL MUNCITORESC AL AC
TIVITĂȚII ECONOMICE SI SO
CIALE, activiștii săi vă roagă să 
primiți cele mai respectuoase și calde 
felicitări, cele mai alese și sincere 
urări de sănătate, viață Îndelungată, 
multă putere de muncă, spre binele 
partidului și al patriei noastre, al 
cauzei socialismului și păcii.

Ca activiști ai partidului în dome
niul economic, exprimăm sentimen
tele noastre de adîncă recunoștință 
și înaltă prețuire pentru indicațiile 
deosebit de prețioase și îndrumările 
permanente pe care le dați acestui 
domeniu important al activității de 
partid și de stat, pentru tot ceea ce 
faceți în vederea perfecționării ne
contenite a activității din economie. 
Vă încredințăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom milita cu 
toată hotărîrea. cu consecvență co
munistă, așa cum ne-ați indicat, pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor economico-sociale, pentru înfăp

tuirea neabătută a întregii politici 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru.

Alături de întregul nostru popor, 
se arată intr-o altă telegramă, oa
menii muncii din INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI CHIMICE BUCUREȘTI, 
încercînd un sentiment de adîncă 
emoție și mindrie patriotică, vă 
adresează cele mai călduroase feli
citări cu ocazia împlinirii a șase de
cenii de la înființarea Partidului 
Comunist Român și vă urează din 
inimă multă sănătate, fericire, pu
tere de muncă și realizări deosebite 
pentru propășirea pe culmi mai 
înalte a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

Perioada de cind vă aflați în frun
tea partidului șl țării se Înscrie ca 
cea mai fertilă etapă istorică a dez
voltării economice, sociale, politice 
și culturale, etapă care poartă pe
cetea gindirii revoluționare, înțelep
te și clarvăzătoare a dumneavoastră, 
tovarășe secretar general. Promotor 
strălucit și consecvent al dezvoltă
rii tehnico-științifice. dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați evi
dențiat în repetate rînduri însemnă
tatea deosebită a cercetării științifi
ce, ca pirghie de bază a progresului 
economic și social al țării noastre.

în aceste momente de sărbătoare, 
ne îndeplinim înalta datorie de a vă 
transmite, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai profun
de și respectuoase mulțumiri pentru 
tot ceea ce ați făcut și faceți pentru 
țară și poporul ei — se spune in te
legrama COMITETULUI DE PAR
TID AL COMBINATULUI SIDE
RURGIC DIN GALAȚI. Mărețele 
transformări revoluționare pe care 
le-au cunoscut economia, știința și 
cultura românească sint legate de cu
tezanța dumneavoastră revoluționa
ră, de clarviziunea politică, de gin- 
direa și activitatea novatoare, 
profund originale. Pe drept cuvînt 
ați fost și sînteți ctitorul României 
moderne, omul care a Insuflat în 
inimile milioanelor de cetățeni ai 
patriei Încredere și cutezanță In for
țele și capacitatea lor.

Aici, la vatra celor mal mari fur
nale, oțelăril și laminoare ale side
rurgiei românești, ne-am bucurat în 
permanență de sprijinul dumnea
voastră generos, prin care am reușit 
să înălțăm Galațiul- în rîndul celor 
mai puternice centre metalurgice din 
tară și din lume. Cea mai vie dovadă 
a recunoștinței și devotamentului 
față de dv., mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o constituie fap
tele noastre de muncă, activitatea 
neobosită pentru Înfăptuirea exem
plară a cincinalului calității și efi
cienței.

în numele Întregului nostru colec
tiv de muncă, se relevă în telegrama 
trimisă de ÎNTREPRINDEREA DE 

ȚEVI „REPUBLICA" DIN CAPITA
LA, vă adresăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un fierbinte și vi
brant omagiu, alături de sentimentele 
noastre de profundă admirație pentru 
îndelungata și bogata dumneavoastră 
activitate, pentru calitățile excepțio
nale de eminent om politic, a cărui 
gîndire originală, novatoare, s-a im
pus ca o remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea teoriei revoluționare, so- 
cial-politice contemporane.

Această glorioasă aniversare ne ofe
ră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prilejul trăirii unui senti
ment de bucurie, de a vă raporta că, 
în cinstea mărețului jubileu, comu
niștii, toți oamenii muncii din între
prinderea noastră au obținut impor
tante succese de la începutul anu
lui 1981, an de debut al cincinalului 
calității și eficienței.

Dumneavoastră știți, Iubite condu
cător, că românii și-au cinstit întot
deauna înaintașii și de aceea și noi, 
moții, îl cinstim, dar în același timp 
cinstim pe marele nostru contempo
ran în persoana dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral, pentru tot ceea ce faceți în 
fruntea partidului și statului nostru, 
pentru creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului nostru 
popor — se arată în telegrama comi
tetului de partid de la ÎNTREPRIN
DEREA MINIERA BAIA DE ARIEȘ, 
județul Alba.

Mobilizați de hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, de indicațiile dumneavoastră, 
minerii, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, se prezintă la 
a 60-a aniversare a făuririi partidu
lui cu noi și însemnate realizări. Ast
fel, pe primele 4 luni ale anului în 
curs producția netă a fost depășită cu 
2,6 milioane lei și producția marfă cu 
1,3 milioane lei.

Dovedindu-se exponentul autentic 
al celor mai înalte idealuri de drep
tate socială și libertate națională ale 
poporului, partidul nostru — se arată 
în telegrama colectivului de muncă 
al ÎNTREPRINDERII DE AUTOTU
RISME PITEȘTI - a militat cu con
secvență, cu bărbăție și eroism, im- 
plicîndu-se direct în ofensiva împo
triva exploatării și asupririi sociale 
și naționale, pentru asigurarea evo
luției nestînjenite a societății româ
nești pe calea progresului. Străluci
tele succese obținute de-a lungul 
celor șase decenii reprezintă argu
mentele incontestabile ale justeței 
politicii Partidului Comunist Român, 
care validează pe deplin soluțiile 
originale adoptate in rezolvarea 
problemelor complexe ale organiză
rii și conducerii societății noastre. 
Rolul decisiv in elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului care corespun
de pe deplin intereselor și aspirații
lor vitale ale întregii noastre națiuni 
vă revine dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român. Prodigioasa 
dumneavoastră activitate teoretică 
și practică, pusă in slujba socialis
mului și păcii, a libertății, prosperi
tății și fericirii celor ce muncesc, 
reprezintă un exemplu remarcabil, 
mobilizator pentru fiecare din cei 
peste 4 800 comuniști, pentru toți cei 
22 000 oameni ai muncii din între
prinderea de autoturisme Pitești, 
hotăriți să se dedice cauzei în nu
mele căreia secretarul general al 
partidului, președintele țării, mili
tează neobosit.

Oamenii muncii din ÎNTREPRIN
DEREA MECANICA DE MATERIAL 
RULANT — GRIVIȚA ROȘIE, se 
arată în telegrama trimisă cu acest 
prilej, cu inimile pline de bucurie și 
mindrie patriotică își exprimă în
treaga lor dragoste și recunoștință 
față de partid, adeziunea lor deplină 
la politica partidului și statului nos
tru, al cărei artizan sînteți, politică 
pusă în slujba intereselor funda
mentale ale națiunii noastre socia
liste.

în cei peste 16 ani de cînd vă gă
siți în fruntea partidului și statului, 
identificindu-vă cu năzuințele și as
pirațiile poporului nostru de pace, 
libertate și independență, abordînd 
de pe poziții realiste, științifice, 
marile probleme ale lumii contem
porane, elaborind soluții pentru re

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au 
mai fost trimise mii de telegrame de către organizațiile de partid, or
ganizațiile de masă și obștești, consiliile populare, consilii județene ale 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, consilii ale oamenilor muncii 
de diferite naționalități, ministere și alte instituții centrale, colective de 
muncă din intreprinderi industriale, de construcții și transporturi, consilii 
unice agroindustriale, intreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, uni
tăți agricole de stat și cooperative agricole de producție, institute de 
cercetare, proiectare și inginerie tehnologică, instituții de artă, cultură 
?' Pre?.ă’ ?c,°l‘ °.'*e *ns*'*uî" d® învățămînt, intreprinderi comerciale,
instituții sanitare, unități militare, activiști de partid și de stat, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești și revoluționare, veterani de război, șefi 
ai misiunilor diplomatice românești acreditați peste hotare, numeroși oa
meni ai muncii de diferite profesii.

Impresionante prin amploarea, căldura și sinceritatea sentimentelor, 
ele au constituit o nouă și puternică expresie a dragostei și profundei 
stime cu. care întregul popor român, bărbați și femei, tineri și virstnici 
— români, maghiari, germani și de alte naționalități - il inconjoarâ pe 
cel mai Iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
neînfricat și dinamic care și-a consacrat intreaga viață cauzei libertății 
și suveranității patriei, fericirii și bunăstării poporului român, triumfului 
socialismului și comunismului pe pâmintul României.

Desfășurată sub semnul mărețelor realizări dobindite de poporul ro
mân in anii construcției socialiste, aniversarea celor șase decenii de la 
făurirea Partidului Comunist Român - eveniment inscris cu litere de aur 
in hronicul țării - a prilejuit afirmarea unității de nezdruncinat dintre 
popor și partid, a adeziunii tuturor oamenilor muncii la principiile po
liticii noastre interne și externe, constituind o nouă și viguroasă expresie 
a voinței celor ce muncesc și trăiesc in România socialistă de a ridica 
țara pe culmi tot mai inalte de civilizație materială și spirituală. Punindu-și 
semnătura pe aceste emoționante dovezi de dragoste și stimă, oamenii 
muncii au dat, totodată, glas hotâririi lor de a ridica pe o treaptă ca
litativ superioară intreaga lor activitate consacrată înfăptuirii istoricelor 
obiective ale Congresului al XII-lea al P.C.R., transpunerii in viață a Pro- 

' gramului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism.

zolvarea acestora în spiritul justiției 
și echității internaționale, ați situat 
România pe frontispiciul luptei pen
tru pace, înțelegere și colaborare 
între popoare. Ne bucurăm din 
inimă și vă sîntem sincer recunos
cători pentru aprecierile, stima șl 
prețuirea de care se bucură Româ
nia în marea constelație a țărilor lu
mii.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general — se arată în telegra
ma oamenilor muncii din CENTRA
LA DE EXPLOATARE A LEMNU
LUI — că indicațiile dumneavoastră 
prețioase date sectorului nostru pe 
linia valorificării superioare a masei 
lemnoase exploatate au fost aplica
te cu un înalt simț de răspundere, 
fapt ce a condus la realizarea îna
inte de termen a cincinalului 
1976—1980, reușindu-se să se dea 
peste plan, din aceleași resurse, pro
duse în valoare de peste 8 miliarde 
lei.

Sărbătorind gloriosul jubileu al 
partidului, oamenii muncii din sec
torul forestier se angajează să lupte 
pe mai departe, cu aceeași dăruire 
patriotică, pentru realizarea planu
lui, avind drept exemplu pildui- 
toarea dumneavoastră activitate 
consacrată fericirii, bunăstării, liber
tății și demnității poporului nostru.

în aceste momente de înălțătoare 
sărbătoare, cadrele didactice, stu
denții și cursanții ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" își în
dreaptă către dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ginduriie și sentimentele de ne
țărmurită dragoste și recunoștință 
pentru activitatea neobosită închi
nată ridicării patriei pe noi culmi 
de bunăstare și progres, pentru con
tribuția hotărîtoare la întărirea parti
dului, la creșterea continuă a rolu
lui său conducător în societate, la ci
mentarea unității dintre partid și 
popor — se menționează într-o altă 
telegramă.

Pentru noi, cel ce lucrăm în ca
drul Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
opera dumneavoastră teoretică și 
practică, orientările pe care ni le-ați 
dat reprezintă un nesecat izvor de 
învățăminte, călăuza cea mai de preț 
în munca de formare a unor acti
viști de partid cu o temeinică pre
gătire politico-ideologică, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, capabili să 
contribuie cu devotament și compe
tență la transpunerea în viață a po
liticii partidului.

La acest glorios jubileu, comuniș
tii, toți oamenii muncii din CEN
TRUL NAȚIONAL DE FIZICA Își 
exprimă deplina adeziune cu politica 
internă a partidului și statului nos
tru, voința neabătută de a acționa 
fără preget pentru transpunerea în 
viață a concepției Partidului Comu
nist Român privind locul și rolul 
științei în construcția societății so
cialiste și comuniste — se spune în
tr-o altă telegramă.

în aceste zile in care întregul nos
tru popor sărbătorește prin eroice 
fapte de muncă a 60-a aniversare a 
gloriosului său partid comunist do
rim să ne angajăm in fața dumnea
voastră, a partidului și a poporului 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru transpunerea în viață a con
cepției dumneavoastră privind rolul 
și sarcinile cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice pentru ridi
carea României pe înalte culmi de 
civilizație și progres.

Am prețuit și prețuim nemărginit 
eroismul de care ați dat dovadă încă 
din tinerețe pentru înfăptuirea unei 
Românii noi, prospere, — se arată în 
telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII DIN I.A.S. IVEȘTI, 
județul Galați. Pentru noi constituiți 
o pildă vie, de militant revoluționar, 
pentru înfăptuirea socialismului și 
comunismului în scumpa noastră pa
trie. însuflețiți de exemplul dumnea
voastră, care vă consacrați întreaga 
viață și putere de muncă realizării 
celei mai drepte orînduiri sociale în 
România, alăturăm ginduriie noastre 
de hotărîrea întregului popor de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
duce la îndeplinire obiectivele stabi
lite de cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și sar
cinile trasate de Congresul al doilea 
al țărănimii.
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OMAGIUL ARTELOR LA GLORIOSUL JUBILEU

OMAGIU - lucrare de Constantin Nicolae IN MIJLOCUL COPIILOR — lucrare de Natalia Matei Teodorescu
E. Rascenco

CINTEC PESTE TARA - lucrare de Viorel Lâzărescu

Concepută ca o am
plă panoramă a mo
mentului plastic ac
tual, ca o cuprinză
toare imagine a preo
cupărilor artistice ale 
creatorilor de astăzi 
și de aici, EXPOZI
ȚIA OMAGIALĂ DIN 
SĂLILE DALLES a- 
trage o dată mai mult 
atenția asupra faptu
lui că actul de creație 
artistică implică cu
noașterea aprofun

dată și participarea 
activă la construirea 
noii societăți.
Cuprinzînd momen

te ale istoriei noastre 
naționale in care ac
tivitatea Partidului 
Comunist Român a 
avut un rol decisiv, 
ilustrind preocuparea 
de a contura, cu mij
loace variate, imagi
nea vie a istoriei de 
luptă și de muncă 
pentru construirea so

cietății românești de 
astăzi, expoziția con
firmă din nou pe pla
nul artei o nobilă tra
diție de atitudine ci
vică, generoasa tradi
ție a artei inspirate 
din momentele hotă- 
rîtoare ale istoriei in
terpretate dintr-un 
punct de vedere con
temporan, cu mijloa
cele de exprimare 
contemporană.

Ion JALEA: Monumentala 
operă a partidului

Partidul Comunist Român, care astăzi stă în fruntea 
poporului nostru, la conducerea statului, a împlinit 60 
de ani. Sint ani de-a lungul cărora partidul a t”asat 
din ce în ce mai clar drumul prefacerii și transfor
mării noastre socialiste și comuniste.

Era drum nou și neumblat, cu inevitabile obstacole 
și greutăți.

Toate au fost învinse de munca neobosită a luptă
torilor, a tuturor celor care, animați de inalte idealuri 
patriotice, au deschis întregului popor perspective tot 
mai largi și promițătoare.

60 de ani este un moment de răgaz în care, scrutînd 
trecutul, Partidul Comunist Român se mindrește cu 
activitatea lui. în cei 60 de ani de activitate. P.C.R. 
a pus bazele noi ale statului nou !n ca-e viața s-a 
schimbat in mod esențial. Merită toate laudele acești 
oameni de partid plini de mari avinturi umaniste care 
și-au dedicat munca binelui obștesc al poporului f.i 
patriei noastre, necondiționat și fără să aștepte recom
pense. Faptele lor mărețe vor rămîne în istorie p^ste 
veacuri — ca o mărturie de dragoste pentru oameni, 
pentru patrie și popor. Nici o laudă nu va fi îndea
juns pentru a o îndestula.

Dar să ne rapo"tăm la mărețele lor fapte, șl pentru 
a ilustra mai bine aceste fapte ne vom opri la unele 
din ele. In calitate de artist sculptor, calitate în care 
lucrez de peste șapte decenii, voi reaminti că mai ales 
în ultimii 16 ani au apărut în țara noastră o serie 
de mari lucrări de artă monumentală, atît in sculp
tură, cit și în pictură, lucrări care fac frumusețea țării 
și vremii noastre. în istoria de artă a patriei noastre 
acest fapt înseamnă un început de artă nouă care se 
face pentru mari mase de oameni ai muncii. El mar
chează, cred, cu adevărat un început de eră, de ci
vilizație socialistă.

Și este plin de semnificații faptul că P.C.R. sprijină 
și încurajează dezvoltarea artei și științei, creînd po
sibilități pentru dezvoltarea lor deplină. Gîndul nostru 
de recunoștință se adresează de aceea tqvarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, conducătorul luminat al 
partidului, care stimulează puternic această dezvoltare, 
este mereu prezent la toate manifestările, urmărind 
cu interes și de aproape creația noastră.

Ion IRIMESCU: Triumful
muncii

în aceste zile de primăvară, cînd natura renăscută 
se împodobește sărbătorește cu mii și mii de flori, 
a avut loc însuflețită sărbătorire a împlinirii a 60 de 
ani de lupte eroice și de mari victorii ale gloriosului 
nostru partid.

Acest solemn moment istoric are o adîncă și deose
bită semnificație : el reprezintă triumful în toate pro
blemele interne și externe ale partidului în frunte 
cu vajnicul și neînfricatul luptător pentru pace și 
pentru fericirea întregului nostru popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Noi, artiștii plastici, cinstim acest măreț eveniment 
în modul cel mai demn, prin muncă, fapte și reali
zări. Noi, toți, conștienți de misiunea ce-o avem ca ar- 
tiști-cetățeni, punem cu multă pasiune arta noastră în 
slujba marilor Idealuri ale patriei, muncind cu multă 
dăruire și abnegație pentru făurirea unor opere valo
roase, demne de marele și istoricul eveniment, lucrări 
cu care participăm la expoziția omagială de artă plas
tică ce s-a deschis zilele acestea in sălile Dalles.

Prin această expoziție găsim fericitul prilej de a 
ne exprima din nou profunda recunoștință față de 
partidul nostru, față de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru permanentul și nemij
locitul sprijin acordat dezvoltării culturii și artelor in 
patria noastră socialistă.

Brăduț COVALIU: înnoirea
gîndirii

Aniversarea Partidului Comunist Român înseamnă, 
de fapt, a cinsti lupta sa pentru împlinirea mărețelor 
idealuri ale societății contemporane românești, idealuri 
pentru împlinirea cărora se desfășoară eforturile con
structive ale unui întreg popor. Această permanentă 
și impetuoasă realitate revoluționară a tăcut și face

din fiecare cetățean al țării o energie creatoare a pre
zentului.

Dezvoltarea economico-socială a țării a pus conco
mitent în prim-plan, evident, și problemele dezvoltării 
armonioase a personalității umane. Acest făgaș nou 
a dus în acești ani la existența unei arte și culturi 
de o luminoasă și incontestabilă calitate. O artă rigu
roasă și indrăzneață, o artă a esențelor interioare șt 
de o profundă rezonanță umanistă și socială, creații 
de o spiritualitate solară chemate să cinstească prin 
valoare și semnificație un intreg popor, libertatea și 
demnitatea lui fiind cauza scumpă a partidului nos
tru. O creație care se definește prin încrederea per
manentă în speranțele, năzuințele și viitorul omului 
socialist. Pentru noi, arta înseamnă triumful înflăcă
rat al vieții, al civilizației și culturii, al progresului, al 
frumosului.

Plin de talent, dotat cu generozitate pentru culoare 
și înțelegere plastică, creatorul român de astăzi are în 
spate o tradiție de mare profunzime și rafinament, 
are înaintași care-1 obligă să abordeze drumul artei 
ea pe o muncă grea și tenace, ca pe o datorie de 
onoare față de un popor cu aspirații permanente către 
libertate, respect și fraternitate între popoare, pentru 
pace.

Expresia efortului constructiv al muncitorului gă
sește alături talentul creatorului, dorința de împli
nire, emoția și afectivitatea, munca neobosită a artiș
tilor români.

Creația noastră urmează îndemnurile neobosite ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, de a făuri o artă îndrăzneață, origi
nală, care să servească poporului. Arta născută din 
victoriile și aspirațiile poporului este un factor de 
transformare a societății, un element dinamic de 
înnoire a gîndirii, de dezvoltare multilaterală a valen
țelor umaniste in această epocă de permanente trans
formări pe care o trăim. Fiecare lucrare de amploare, 
de largă respirație a neobosiților noștri artiști con
stituie un adaos însemnat, semnificativ la făurirea 
unei noi conștiințe, la fundamentarea patrimoniului 
național, la îmbogățirea vieții poporului, cu interesele 
căruia se identifică organic întreaga activitate a Par
tidului Comunist Român.

Viorel MĂRGINEAN: Patosul 
artei angajate

Privite retrospectiv, in acest moment aniversar de o 
deosebită importanță pentru viața întregii noastre 
țări, toate marile realizări de care se leagă activitatea 
Partidului Comunist Român își au și pe planul artelor 
plastice semnificative și rodnice corespondențe.

Succesele, marile Izbinzi ale politicii economice și 
culturale promovate cu fermitate revoluționară de 
partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, coincid cu o dezvoltare fără 
precedent a activității artistice. Aș aminti, intre altele 
posibile, faptul că in fiecare județ al țării avem astăzi 
filiale și cenacluri ale Uniunii artiștilor plastici, 
galerii de artă, că în fiecare din aceste centre pulsează 
o intensă viață spirituală. Comparativ cu ceea ce se 
realiza in etapele anterioare, compoziția picturală de 
mari dimensiuni a cunoscut, mai ales în ultimii 15 ani, 
o deosebită dezvoltare. Avem un mare număr de artiști 
talentați, creatori specializați in toate ramurile artei 
plastice, care nu-și precupețesc eforturile pentru a da 
țării o artă de calitate, o artă angajată, făcută cu înțe
legerea legăturii adinei, structurale dintre cultură și 
educație.

Nu este lipsit de semnificații nici faptul că publicul 
pentru care creăm este un public exigent in gusturi, 
este un public cultivat, pentru că aparține unei țări 
cu o tradiție artistică remarcabilă.

Intîlnirile și discuțiile pe care le-am avut cu to
varășul Nicolae Ceaușescu în ultimii ani, în toate îm
prejurările de majoră însemnătate pentru viața breslei 
noastre, sprijinul permanent care ne-a fost acordat de 
organele de partid și de stat în soluționarea unor 
probleme concrete ale activității noastre, ne-au îndru
mat creația, ne-au stimulat eforturile spre dobîndirea 
unor noi cote ale calității. Iată de ce, in spiritul 
întregii politici culturale promovate de Partidul Co
munist Român, de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arta noastră de astăzi Iși propune 
realizări de inaltă ținută profesională, care să contri
buie la dezvoltarea armonioasă, morală și intelectuală, 
a oamenilor.

ȘANTIER - lucrare de Gabriela Vasllescu
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În zonele cu exces de umiditate se impune 
ca toate forțele satelor să participe la evacuarea 

apelor de pe terenurile agricole
Răspundere și spirit practic 
în afirmarea autoconducerii

muncitorești
Hotărîrea-program adoptată de 

adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de utilaj greu „Progresul"- 
Brăila cuprinde zeci și zeci de mă
suri, cu termene și responsabilități 
precise, multe dintre ele formulate de 
participanți chiar de la tribuna adu
nării generale ; sînt măsuri care izvo
răsc din cunoașterea îndeaproape de 
către oamenii muncii de aici a reali
tăților din întreprindere, din dorința 
lor de a face tot ce le stă în putință 
pentru ca uzina în care lucrează să 
se înscrie în parametrii specifici cin
cinalului actual : calitate și eficiență.

Iată, sintetic, prezentate direcțiile 
principale ale măsurilor propuse și 
care și-au găsit reflectare 
rîrea-program a adunării

în hotă- 
generale i
de asimi- 
reducerea

• Intensificarea ritmului 
Iare a produselor noi și 
importurilor ;
• îmbunătățirea substanțială a ca

lității produselor ;
• Asigurarea și pregătirea cores

punzătoare a cadrelor ;
• Creșterea accentuată a producti

vității muncii ;
• Reducerea costurilor de pro

ducție ;
• Depășirea planului producției 

fizice și la export.
Adunarea generală a reprezentan

ților oamenilor muncii și-a însușit $1 
a reținut pentru rezolvare, la nive
lul de competență al întreprinderii, 
94 de propuneri — cu o eficiență eco
nomică de 37,4 milioane lei — deve
nite apoi componente ale hotărîrii- 
program. Cum se acționează pentru 
materializarea lor 7 Este întrebarea la 
care am căutat răspuns pe parcursul 
unei investigații întreprinse în cunos
cuta întreprindere brăileană.

Un prim interlocutor — tovarășul 
Constantin Preda, secretarul comite
tului de partid, președintele consiliu
lui oamenilor muncii :

— Cum apreciați stadiul îndepli
nirii măsurilor stabilite în adună
rile generale ale oamenilor muncii pe 
fabrici și secții, precum și pe an
samblul întreprinderii ?

— După trei luni de la adunarea 
generală a oamenilor muncii pe în
treprindere, putem aprecia că acțiu
nea de înfăptuire a măsurilor se des
fășoară bine, în spiritul exigențelor 
autoconducerii muncitorești. Am în 
vedere faptul că 17 măsuri au și fost 
aplicate integral — eficiența economi
că a acestora fiind de aproape 5 mi-, 
lioane lei ; o mare parte se află in 
curs de finalizate, iar altele sînt pre
văzute să fie„.jpzplvate in trimestrele 
III și IV 1981. Este vorba de măsu
rile ce țin de competența întreprin
derii. Pentru că în adunările gene
rale ale oamenilor muncii din fabrici 
și secții au fost făcute și alte nu
meroase propuneri care sînt soluțio
nate de colectivele respective. O a 
treia categorie de propuneri depășește 
competența întreprinderii. Pe acestea 
le vom rezolva cu sprijinul Centralei 
industriale de utilaj tehnologic și 
material rulant București și al mi
nisterului.

— Există o metodologie precisă în 
privința organizării activității de în
deplinire a hotărîrilor stabilite în 
adunările generale ale oamenilor 
muncii 7

— Bineînțeles. Altminteri nici nu 
ar fi posibilă realizarea măsurilor 
propuse. Spre exemplu, propunerile 
formulate în adunările generale din 
secții și pe întreprindere, ca și altele 
care apar pe parcurs se centralizează

TRĂIM O EPOCĂ EROICĂ tv
(Urmare din pag. I)
partidului socialist in partid 
comunist, ci o schimbare de 
structură și organizare, 
crearea unui partid de tip 
nou, cu adevărat revoluțio
nar. $i m-a impresionat, 
totodată, relevarea noilor 
realități ale patriei. Cind a 
mai cunoscut România un 
atit de puternic progres 
economic ? Cind au mai 
fost, in această țară, absolut 
toți copiii poporului cu
prinși in școli 1 Cind au 
mai avut masele un atit de 
larg acces la cultură, la ci
vilizație ? Tot ceea ce noi 
am visat, in mai 1921, se 
implinește azi, cind, avin- 
du-l in frunte pe eminentul 
om politic care este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul conduce cu pași 
siguri țara pe drumul so
cialismului și comunismu
lui".

...„Nu trebuie să se uite 
nici un moment învățămin
tele istoriei**. Acest îndemn 
a vibrat puternic în inimile 
celor care, azi, sînt martori 
și ctitori ai noii istorii a 
patriei. Trăim O epocă 
eroică și, în mod firesc, 
partidul nostru comunist, 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ne cer să muncim cu rîvnă, 

la serviciul de organizare a produc
ției. Apoi consiliul oamenilor muncii 
și biroul executiv al acestuia anali
zează și stabilește modul de îndepli
nire și termenele, colaborările nece
sare între compartimente. Toate sint 
urmărite permanent și analizate lu
nar in biroul executiv și, trimestrial, 
în consiliul oamenilor muncit

— Vă rugăm să vă opriți la cîteva 
din măsurile stabilite în adunarea 
generală pe întreprindere care pri
vesc realizarea producției fizice și Ia 
stadiul îndeplinirii lor.

— Mă voi referi Ia cîteva pe care 
le consider deosebit de importante și 
care răspund preocupărilor noastre nu 
numai pentru realizarea producției 
fizice, ci și pentru creșterea calității 
și eficienței economice.

1. Îmbunătățirea indicelui de înde
plinire a normelor de către muncito
rii cu realizări între 70 și 80 la sută,

LA ÎNTREPRINDEREA
„PROGRESUL“-BRAILA 

esență,
Ia for- 
matri- 

în mod 
dotări

cu pasiune, pentru a îm
plini, m această generoasă 
epocă, tot ceea ce înaintașii 
noștri au visat pentru popor 
și pentru țară. „Ne-am re
găsit, in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
toți cei care In acești ani 
eroici am luptat pentru 
clădirea unei Românii pu
ternice și bogate — ne-a 
spus Eroul Muncii So
cialiste GheOrghe Buruc, 
muncitor la întreprinde
rea „23 August** din Ca
pitală. Lucrez in aceas
tă uzină din 1943. tn 
1945 am fost primit in 
partid. Am pus mina pe 
lopată și pe tirnăcop pen
tru a reface atelierele dis
truse. Apoi am luptat pen
tru sporirea producției. Pe 
urmă pentru modernizarea 
întreprinderii. A trebuit Să 
învățăm. Să ne recalifi
căm. Am crescut, îndru
mați de partid, odată cu 
uzina. Atn devenit ceea ce 
sintem azi, muncitori de 
înaltă clasă, specialiști me
reu in căutarea noului, me
reu in lupta cu vechiul, 
adevărați revoluționari in 
profesie, în această tumul
tuoasă etapă istorică în 
care, din 1950 și pînă in 
1930. România a devenit de 
33 de ori mai puternică in

ceea ce privește potenția
lul său economic".

Grigore Merișescu este 
un comunist tînăr. Nu a 
împlinit încă 30 de ani. 
Face parte din generația 
care preia ștafeta. „Si noi 
— afirmă el cu mîndrie — 
ne-am regăsit in expune
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ne-am regăsit 
cu problemele noastee, cu 
visurile și aspirațiile noas
tre, cu preocupările noas
tre de muncă, de viață, de 
pregătire profesională. Se
cretarul general al parti
dului ne-a cerut nouă, ti
nerilor, să ne ridicăm ne
contenit pregătirea profe
sională, să stăpinim ști
ința, cultura. Eu lucrez la 
Fabrica de calculatoare 
electronice. Este un fapt 
simbolic. Pentru că gene
rației mele ii este proprie 
Confruntarea cu tehnica cea 
mai avansată".

...„Nu trebuie să se uite 
nici un moment învățămin
tele istoriei". Acest îndemn 
i-am regăsit, ca moto, în 
spectacolul festiv dedicat 
celei de-a 60-a aniversări 
a făuririi Partidului Co
munist Român. Cîntecele, 
versurile, dansurile pe care, 
vineri după-amiază, în Sală 
Palatului Republicii, artiști 
de renume, profesioniști și

șeful atelierului cuptoare, Dionisie 
Balaba, a propus asigurarea zilnică a 
celor două turnătorii cu 70 de tone de 
șpan. Propunerea s-a bucurat de ade
ziunea colectivului. Cum s-a aplicat 7

— Exact așa cum a fost formulată 
și impusă de necesitatea perfecțio
nării procesului de producție. La 
turnătorii, pentru elaborarea cantită
ților de oțeluri planificate, șpanul 
devine indispensabil. în primul tri
mestru s-au asigurat peste 6 000 de 
tone de șpan din întreprindere, prin- 
tr-o mai bună organizare a activi
tății de reciclare a metalului. Astfel, 
șarjele s-au obținut intr-un timp mai 
scurt și de o calitate mai bună. Vă 
mai pot da și alte exemple. Bună
oară, maistrul Ion Oancea, de la fa
brica de excavatoare, a propus apro
vizionarea secției F.E. 500, din cadrul 
fabricii de excavatoare, cu pietre 
abrazive pentru tăiat, țevi. înainte, 
țevile se tăiau cu mult mai greu, fo- 
losindu-se ferăstraie mecanice. Tre- 
cindu-se la tăierea cu pietre abrazive 
s-a realizat o creștere a productivi
tății muncii cu peste 30 la sută. Am 
prezentat aceste exemple pentru a 
sublinia caracterul foarte practic, 
eficient al măsurilor propuse și apli
cate în scurt timp în producție.

Sint fapte care atestă că la între
prinderea „Progresul** propunerile fă
cute in adunările generale pentru 
perfecționarea procesului de pro
ducție și creșterea eficientei econo
mice sint realiste. înscrise în hotărî- 
rile-program adoptate de adunările 
generale ale oamenilor muncii pe 
secții, fabrici și pe Întreprindere, ele 
sînt transpuse în practică cu consec
vență și răspundere de organizațiile 
de partid și sindicat, de consiliul 
oamenilor muncii din întreprindere, 
cu participarea întregului colectiv. Pe 
întreaga filieră propunere-realizare 
se manifestă spiritul de inițiativă și 
răspundere, forța și capacitatea crea
toare ale colectivului, ilustrînd afir
marea largă a autoconducerii munci
torești în această importantă unitate 
industrială.

Comellu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

oameni ai muncii 
Brâila

Foto : E. Dichiseanu

Un nou lot de excavatoare - rod al hărniciei colectivi 
de la cunoscuta întreprindere „Progresul

amatori, le-au prezentat în 
fața tovarășului N icolae 
Ceaușescu și a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, in fața celor peste 
3 000 de participanți la 
adunarea solemnă, consti
tuie încă o dovadă că 
sufletul poporului român 
e un tezaur nesfîrșit de 
frumusețe și adevăr. Am 
ascultat cîntece și ver
suri patriotice, am privit 
înaripate jocuri, adevărate 
dovezi că, in epocile de 
glorie, in sufletul po
porului nostru vibrează 
mărețe acorduri, puternic 
ecou al dorințelor și doru
rilor sale înaripate. So
lemnitatea s-a încheiat cu 
un moment deosebit de 
emoționant, plin de pro
funde semnificații. Toți cei 
prezenți au făcut să ră
sune în marea sală a Pala
tului Republicii un cinteC 
drag inimilor noastre : „E 
scris pe tricolor unire". 
Acest cîntec înălțător s-a 
constituit, și de această 
dată, într-o vibrantă evo
care a unității întregului 
nostru popor în jurul, parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. O unitate cu 
rădăcini trainice în Isto
ria partidului, a patriei.

f

IALOMIȚA. In ultimele zile, 
precipitațiile căzute în județul Ialo
mița au însumat intre 70 și 100 litri 
pe metru pătrat, iar in unele zone 
cantitățile au fost chiar mai mari. 
Din această cauză, nu au putut fi în- 
sămințate 13 000 hectare cu porumb, 
4 000 hectare cu soia și 1 000 hectare 
cu fasole. Numai la cooperativa a- 
gricolă din comuna Grindu apa băl
tește pe aproape 1 500 hectare. Aici, 
cooperatorii lucrează din zori și pînă 
noaptea, dar rezultatele nu sint cele 
scontate, nevoia unei rețele de dese
care fiind absolut necesară. Direcția 
generală a agriculturii județului Ia
lomița, prin unitățile specializate, 
trebuie să asigure utilaje pentru să
parea unor canale care să permită 
evacuarea apelor. Situații similare 
— și în unele unități din consiliile 
agroindustriale Balaciu, Ciochina, 
Ciulnița, Cosimbești și Movila, situa
te in lunca Ialomiței, precum și în 
incinta îndiguită cuprinsă între Fe
tești și Giurgeni.

Vineri, 8 mai, pe o ploaie intensă, 
la C.A.P. Săveni, zeci de cooperatori 
adînceau canalele și șanțurile de 
scurgere. Președintele consiliului a- 
groindustrial, Nicolae Duma, prezent 
în mijlocul oamenilor la această ac
țiune, ne spunea : „Nu putem avea 
liniște atita vreme cît mai avem su
prafețe ce nu au putut fi însămin- 
țate datorită apei ce băltește1 2 3*.

astfel incit acesta să depășească sută 
la sută. Este o măsură cu o eficiență 
estimată la 1,25 milioane lei anual. 
Ce am întreprins concret pînă acum? 
Am pornit de la generalizarea expe
riențelor din sectoarele unde indicele 
de realizare a normelor era cores
punzător. Apoi, la nivelul întreprin
derii am intensificat acțiunea de per
fecționare a pregătirii profesionale, 
prin organizarea unor cursuri pentru 
cei ce lucrează la mașini moderne cu 
comandă-program și la secția de 
semifabricate. De asemenea, am rea
lizat o mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, precum și o în
zestrare corespunzătoare cu scule și 
dispozitive. Bineînțeles, acțiunea con
tinuă și are de pe acum efecte vizi
bile pe planul îndeplinirii normelor 
de muncă de tparea majoritate a 
muncitorilor.

2. Introducerea mecanizării la prin
derea pieselor pe mașini-unelte, prin 
utilizarea dispozitivelor individuale 
de strîngere cu amplificatori pneumo- 
hidraulici. Pînă acum, practic am în
locuit sistemul clasic, de strîngere 
manuală a pieselor în mașină, cu o 
metodă modernă pneumohidraulică. 
Prototipul a fost realizat în atelierul 
nostru de proiectare și inginerie teh
nologică pentru aparatură hidraulică. 
Au crescut substanțial atît producti
vitatea muncii, rit și siguranța în 
muncă. Eficiența economică se ridică 
la 1,25 milioane lei anual.

3. în sfîrșit, amintesc șî măsura 
care vizează reducerea manoperei de 
prelucrare la așchiere prin micșorarea 
adaosurilor tehnologice și de prelu
crare a pieselor forjate. în 
aceasta înseamnă trecerea de 
jarea liberă, tradițională, la 
țâre. Aplicarea ei presupune, 
obligatoriu, asigurarea unei 
corespunzătoare, dotare pe care am 
făcut-o noi.

Cum sînt aplicate măsurile care se 
circumscriu in perimetrul posibilită
ților de care dispun fabricile și sec
țiile întreprinderii 7 — l-am întrebat 
pe tovarășul lone Oțetea, președin
tele comitetului Sindicatului, vice
președinte al consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere. Bunăoară, 
la adunarea generală a oamenilor 
muncii de la fabrica de semifabricate,

Activiștii de partid și de stat se 
află acum în zonele afectate de ape
le provenite din precipitații, mobili- 
zind întreaga suflare a satelor la e- 
vacuarea lor. Tovarășa Nicullna Mo- 
raru, secretar al comitetului jude
țean de partid, ne spune că la ora 
actuală, alături de cooperatorii și 
muncitorii din I.A.S. lucrează toți 
motopompiștii ; de asemenea, meca
nicii de pe dragline adîncesc cana
lele. în zona consiliului unic Cocora 
sint utilizate 4 dragline, iar cele 
14 stații de pompare cu 16 agregate, 
din cadrul sistemelor Urziceni, Că- 
zănești, Țăndărei, Bordușani și Bor- 
cea de Jos funcționează zi și noap
te, Acționînd cu energie și organi- 
zînd bine lucrul, muncitorii ogoare
lor ialomițene vor face totul pentru 
ca, în cel mai scurt timp, și cele 
18 000 hectare afectate de excesul de 
apă să fie însămințate și să producă. 
(Mihai Vișoiu).

Programul 1
8,30 Tot înainte 1
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copil : „Roș

covanul" — Ultimul episod
9,40 Omul și sănătatea

10,00 Viața satului
11,45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex ,
13,05 Album duminical. Umor, muzică, 

poezie, cu mari interprețl români 
și străini • 14,00 — Desene ani
mate : Tom și Jery

15,40 Șah
15.55 Telesport • Handbal masculin : 

Steaua — Minaur Baia Mate (re
priza a Il-a). • Ciclism — as
pecte din primele etape ale com
petiției internaționale „Cursa Pă
cii". • universiada — București 
1981

17,35 Meridianele cînteculul șl dansului
17.55 Ecranizări după opere literare ro

mânești. „Moara cu noroc". După 
nuvela cu același titlu de loan 
Slavici. Partea I

18.50 1 OOt de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Partidului erou — omagiul între

gului popor
21.30 Film artistic. „Chemarea pămîh- 

tulul natal". Premieră pe țâră. 
Producție a studiourilor ameri
cane. Cu : Anthony Quinn, Irene 
Papas, Inger stevans, Sam Le
vine, Radames Pera. Regia Daniel 
Mann

92.50 Telejurnal
Programul 3
11,00—13,00 TeleȘCOâlă
13,00 Concert educativ
14,00 Reportaj T. Cu dragoste de me

serie

OLT. în unitățile agricole din 
județul Olt au mai rămas de semă
nat 9 855 ha cu porumb (după masă 
verde), 535 ha cu soia, 295 ha cu fa
sole, 800 ha cu orez etc. Datorită in
stabilității vremii, lucrările agricole 
au întîrziat în multe locuri, Incit se
mănatul principalelor culturi nu s-a 
putut încheia la termenele prevăzu
te. Cantitățile de apă căzute în ulti
mele zile au ajuns pină la 56 litri 
pe metru pătrat în unele zone ex
cesul de umiditate afectează circa 
4 000 hectare. Comandamentul jude
țean, în ședința ținută ieri diminea
ța, a stabilit noi măsuri pentru în
lăturarea apelor care băltesc, astfel 
încît fiecare suprafață să poată fi 
insămînțată în timpul cel mai scurt. 
Acolo unde cantitățile de apă sint 
mai mări s-au introdus și moto- 
pompele. Timpul înaintat impune să 
se acționeze ferm în vederea însă- 
mînțării culturilor pe suprafețele ră
mase mai ales în consiliile agroin
dustriale Văleni, Recea, Alunișu și 
Vilcele, unde gradul de umiditate al 
solului este mai accentuat. La orga
nele agricole se apreciază că, în 
aceste locuri, cu toate măsurile de 
scurgere a apelor, se va putea lucra 
la semănat peste 3—4 zile. Coopera
torii și mecanizatorii din județ sînt 
mobilizați pentru ca, atunci cînd so
lul va permite, însămînțarea cultu
rilor pe suprafețele rămase să se 
facă cu operativitate maximă. (Emi- 
lian Rouă).

CĂLĂRAȘI. Din cauza plollor 
căzute in ultima vreme, în județul 
Călărași 5 459 hectare au luciu de 
apă, iar alte 16150 hectare sînt cu 
exces de umiditate. Suprafețe mai 
mari afectate de apă se află în uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Dragalina, Bogdana, Borcea, Jegălia, 
Cuza Vodă și Ciocănești. în aceste 
unități au fost concentrate numeroa
se forțe umane și mecanice la săpa
rea de șanțuri și canale, pentru ca și 
aceste terenuri să fie recuperate 
pentru agricultură. în zonele unde 
există rețele de desecare s-au adus, 
in plus, 60 de motopompe care să 
asigure în următoarele zile reduce
rea suprafețelor afectate și încheie
rea semănatului culturilor. Acum 
continuă plantarea legumelor, lu
crare ce s-a și executat pe 230 hec
tare cu tomate timpurii și pe 380 
hectare cu atdei. Rezultate bune au 
fost obținute în asociațiile de legume 
Cuza Vodă, Chiselet, cooperativele 
agricole Frăsinet, Roseți, I.A.S. Mi- 
năstirea, I.A.S. Călărași. Este nece
sar ca, în continuare, consiliile 
populare comunale, cu sprijinul și 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, să ia măsuri pentru mobili
zarea tuturor locuitorilor de la sate 
la săparea unor rețele provizorii de 
desecare, pentru ca și suprafețele 
cu exces de apă să poată fi insămîn- 
țate în timpul cel mai scurt. (Rodica 
Simionescu).

e avre
Timpul probabil pentru U, 12 *1

13 mai. In țară : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. pe. alocuri 
vor cădea ploi sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice, îndeo
sebi în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla slab, ptnă la moderât. 
Temperatura in creștere ușoară. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre 4 și 12 grade, iar cele maxime 
între 15 șl 25 grade, local mal ridicate. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil ploii 
sub formă de averse, Îndeosebi după- 
amlaza. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 6 șl 9 grade, iar cele 
maxime Intre 20 șl 23 grade. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

14.15 Interprețl îndrăgiți al cînteculul 
popular

14.50 Desene animate : Lolek șl Bolek
15.15 Teatru TV. Grădina cu trandafiri, 

de Andl Andrleș
17,00 Serata muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,25 Telerama
19.55 Serata muzicală TV (continuare)
21,40 Filme documentare
22,05 Primăvara muzicală
22.50 Telejurnal

Luni, 11 mal 1981
Programul 1
16,00 Emisiune în limbâ mâghiară
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică, în întâm

pinarea Congresului consiliilor 
oamenilor muncii. Pe agenda de 
lucru a consiliilor oamenilor 
muncii : valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor

19.45 Orizont tehnico-științific
20.30 Film serial TV : Anul 1848. Ulti

mul episod : Intîlnirea
21.10 Cadran mondial
21.35 Premiere muzicale TV. Baletul 

„Carmen" de Bizet — Scedrin
22.10 Telejurnal
Programul 2
16,00 Cenacluri ale tineretului
16.30 De pretutindeni
16.55 Cîntarea României. Selecțiunl din 

Festivalul „Tinere talente" — 
Rîmnicu Vllceâ 1981. (I)

17.35 Pâginl din istoria teatrului româ
nesc. Caragiale la debut. Reluarea 
episodului 12

18.25 Melodii populare
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Mozaic — selecțlunl
20.50 Luminile operei
21.45 Din cartea naturii
22,10 Telejurnal

Cu prilejul zilei de 9 Mai 

DEPUNERI DE COROANE DE FLORI
Aniversarea, la 9 Mal, a Zilei cu

ceririi independenței de stat a Româ
niei și a Zilei victoriei asupra fas
cismului, a prilejuit omagierea celor 
ce s-au jertfit pentru nobilele idea
luri de independență și libertate na
țională.

în cadrul unor solemnități au fost 
depuse, sîmbătă, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroi
lor patriei și la Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

Au luat parte tovarășii Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Gheorghe Pană, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, Con
stantin Olteanu, Cornel Onescu, Ri
chard Winter, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, ai Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, membri ai consiliilor de 
conducere ale Ministerului Apărării 
Naționale și Ministerului de Interne, 
conducători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
generali activi și în rezervă, foști 
comandanți de unități pe frontul an
tihitlerist, foști combatanți antifas
ciști, delegații ale oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai cor
pului diplomatic.

Gărzi de onoare, alcătuite din os
tași ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai formațiunilor 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei, aliniate pe platou
rile din fața monumentelor, au pre
zentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. La Monumentul eroilor 
sovietici au fost intonate Imnurile 
de stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

în acordurile solemne ale Imnului 
eroilor au fost depuse coroane de 
flori din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Comitetului

Cronica
Tovarășa Cornelia Filipaș, vice- 

prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului național de 
organizare a Universiadei 1981 de 
la București, a primit, simbătă, pe 
membrii Comitetului Executiv al Fe
derației Internaționale a Sportului 
Universitar.

Cu acest prilej, președintele 
F.I.S.U. a exprimat recunoștința Fe
derației față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, pentru faptul 
că Jocurile Mondiale Universitare de 
Vară de la București se vor bucura 
de înalta sa atenție. în același 
timp a fost apreciat stadiul avansat 
al pregătirilor și s-a exprimat con
vingerea că această amplă mani
festare polisportivă internațională vă 
constitui un bun prilej pentru în
tărirea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre tinerii din în
treaga lume.

★
Sîmbătă a fost semnat, la Bucu

rești, Programul de colaborare în do
meniile științei, îhvățămintului și 
culturii între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Consiliul Exe
cutiv Federal al Adunării Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia pe 
anii 1981—1983.

. ♦Tn perioada 6—9 mal, o delegație 
a Colegiului Național al Apărării din 
Thailanda, condusă de general-maior 
Sampandha Glinfuang. s-a aflat in
tr-o vizită în țara noastră. Oaspeții 
au avut convorbiri la Ministerul A-

ȘTIRI SPORTIVE
Finala probei masculine din cadrul 

Campionatelor internaționale de te
nis ale României se va disputa între 
jucătorii români Andrei Dirzu și Oc
tavian Vîlcioiu. în semifinale, dispu
tate sîmbătă la Sala clubului Steaua 
din Capitală, Dirzu l-a întrecut eu 
6—2, 6—7, 6—0 pe Cristian Ștefănes- 
cii, iar VilciolU l-a învins pe Bogdan 
TOma cu scorul de 6—2, 2—6, 6—2.

în semifinalele concursului femihin 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Cian Juan (R.P. Chineză) — A- 
lice Dănilă 6—2, 6—2 ; Duan Linlan 
— Yu Liciao (ambele R.P. Chineză) 
2—6, 6—1, 6—0.
• Cea de-a 24-a ediție a Campio

natelor europene de box va lua sfîrșit 
astăzi la Tampere odată cu desfă
șurarea finalelor lă Cele 12 Catego
rii de la semimuscă la supergrea. 
Pentru finale s-au calificat 9 pu- 
giliști din U.R.S.S., 4 din R.D. Ger
mană, 3 din Iugoslavia, cite 2 din 
România, Bulgaria și Italia și cite 
unul ditl Olandă și Polonia. Pe afi
șul finalelor figurează numele boxe
rilor români Constantin Țițoiu (mus
că), care-1 va întîlni pe campionul 
olimpic Petar Lesov (Bulgaria), și 
GeorgtCă Donici (semigrea). Acesta 
va fi Opus sovieticului Aleksandr 
Krupin. Pugiliștii români Dunftitru 

Executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului, din 
partea unor întreprinderi din Capi
tală, precum și jerbe de flori din 
partea pionierilor.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului 
diplomatic.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost de față V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. la București, atașa
tul militar șl membri ai ambasadei.

Dugă depunerea coroanelor de 
flori, participanțil la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere.

La încheierea ceremoniilor, asis
tența a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

★
în aceeași zi a avut loc și solem

nitatea depunerii de coroane de flori 
la Cimitirul de la Tîncăbești al mi
litarilor britanici căzuți pe teritoriul 
României în lupta împotriva fascis
mului.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a Consiliului de Stat și 
guvernului, Ministerului Apărării 
Naționale, Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, a corpului diplomatic, pre
cum și jerbe de flori din partea pio
nierilor.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, Sil
viu Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, Nicolae Ga- 
nea, prim vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
generali și ofițeri, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți John Michael 
Willson. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Marii Britanii la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București, membri ai 
corpului diplomatic.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

S-au intonat imnurile de stat ale 
Marii Britanii și Republicii Socialis
te România.

în încheierea solemnității, cel pre
zenți au primit defilarea gărzii da 
onoare.

★
Cu același prilej au fost depusa 

coroane de flori și la Cimitirul mili
tar Ghencea, cimitirele ostașilor so
vietici de la Herăstrău și Jilava, la 
cimitirele ostașilor români și sovie
tici din țară.

zilei
facerilor Externe, Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale și Ministerul A- 
părârii Naționale. De asemenea, au 
vizitat Academia militară, Muzeul 
militar central, locuri istorice și tu
ristice din Capitală.

★
La sala mică a Palatului Repu

blicii Socialiste România s-au des
fășurat, simbătă, lucrările primei 
ediții a Zilelor de ginecologie și ob
stetrică româno-maghiare. Organi- * 
zatâ de Uniunea Societăților de ști
ințe medicale din țara noastră, sub 
egida Societății de ginecologie și ob
stetrică, manifestarea a programat 
comunicări și rapoarte, care au abor
dat probleme referitoare la progre
sele înregistrate pe plan mondial în 
urmărirea sarcinii normale și pato
logice, precum și valoarea pe care 
acestea o prezintă pentru medicina 
practică.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Li
dia Orădean, secretar de stat în Mi
nisterul Sănătății, prof. dr. Marin 
Voicuiescu, președintele Uniunii So
cietăților de științe medicale din Re
publica Socialistă România, prof. dr. 
Radu Păun, vicepreședinte al Aca
demiei de științe medicale, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de știință, cadre di
dactice universitare din învățămîn- 
tul superior de specialitate, medici.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei R.P. Ungare la București.

(Agerpre»)

Cipere (cocoș), Valentin Silâghi (mij
locie) și Ion Cernat (grea) au cuce
rit medalii de bronz.

• în ziua a patra a turneului in
ternațional masculin de volei de la 
Zagreb, selecționata României a în
vins cu 3—2 (14—16, 15—7, 12—15,
16—14, 15—11) echipa Iugoslaviei.
Alte rezultate : Bulgaria — Italia 
3—0 ; U.R.S.S. — Franța 3—0.

• în sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de te
nis de la Perugia, jucătoarea român
că Virginia Ruzici a invins-o cu 6—2, 
6—0 pe olandeza Elly Vessles. în se
mifinală, Ruzici o va întîlni pe Port
man, iar Evert Lloyd va juca în com
pania jucătoarei Sandy Collins.

în sferturile de finală ale probei 
de dublu, perechea Evert Lloyd, Vir
ginia Ruzici a învins cu 6—4, 6—2 
cuplul Tanya Harford, Rosaline Fair- 
bank.
• în finala turneului internațio

nal de tenis feminin de la Chichester 
(Anglia), jucătoarea româncă Flo
rența Mihai o va întîlni pe Rene Uys. 
în semifinale, Florența Mihai a eli
minat-o cu 6—0, 6—4 pe Clare Har
rison, iar Rene Uys a invins-o cu 
6—2, 6—2 pe Debbie Stewart Finala 
probei de simplu masculin se va des
fășura intre Mark Vines și Steve 
krulevitz.

ALBA • în orașul Blaj se 
desfășoară festivalul cultural- 
sportiv „Zilele culturii blăjene", 
care programează în fiecare an. 
la început de mai, o suită de 
acțiuni ca : simpozioane, expo
ziții, spectacole în aer liber pe 
Cîmpia Libertății. (Stefan Di- 
nică).

MARAMUREȘ ® Teatrul dra
matic din Baia Mare a prezen
tat în premieră spectacolul cu 
piesa „Speranța nu moa-e in 
zori" de Romulus Guga. Regia 
spectacolului este semnată de 
Radu Dinulescu, scenografia a- 
parține lui Florin Harasim. • 
La Sighetu Marmației se des
fășoară o decadă culturală cu 

prilejul căreia Teatrul popular 
din localitate a prezentat piesa 
„Fany, dragostea mea" de Dan 
Tărchilă. (Gh. Susa).

SĂLAJ • în organizarea Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă, la Zalău s-a 
desfășurat „Festivalul poeziei 
patriotice". Manifestarea a în
trunit poeți și recitatori din 
județele Sălaj, Cluj și Satu 
Mare, precum și un numeros 
public spectator. (Ion Mure- 
șan).

BRĂILA • în sala cinema
tografului „Republica" a avut 
loc un spectacol de gală prile
juit de premiera filmului 

„Punga cu libelule" — producție 
a Casei de filme nr. 4 — inspi
rat din lupta antifascistă des
fășurată de comuniștii români 
în anii ilegalității. Au partici
pat scriitorii Fănuș Neagu și 
Vintilă Ornaru, autorii scena
riului, regizorul Manole Mar
cus, compozitorul George Gri- 
goriu. actrița Catrinel Paraschi- 
vescu și V. Auerbach — pro
ducător delegat ® La casa de 
cultură din orașul Făurei s-a 
desfășurat cea de-a 5-a ediție 
a simpozionului „Educație prin 
geografie". Au participat cer
cetători științifici, cadre didac
tice, elevi și peste 400 de cetă
țeni ai orașului. (Comeliu 
Ifrim).

COVASNA • La galeria de 
artă a Muzeului județean din 
Sfîntu Gheorghe s-a deschis ex
poziția omagială a artiștilor 
plastici profesioniști din județ. 
28 de artiști plastici expun 52 
de lucrări de pictură, grafică, 
sculptură, tapițerie și aranja
ment plastic. Prin aceste lucrări 
reprezentative pentru creația 
lor din ultima perioadă, artiștii 
omagiază trecutul de luptă glo
rios al poporului și partidului 
nostru și prezentul socialist al 
țării. (Paljanos Măria).

ARAD • La librăria „loan 
Slavici" din Arad a fost lansat 
volumul „Din istoria mișcării 
muncitorești. Documente arăde- 
ne 1821—1918", purtînd semnă
tura a doi cercetători arădeni : 
profesorii Alexandru Roz Și Eu
gen Gliik. • Filarmonica de stat 
din Arad a prezentat în primă 
audiție lucrarea lui Valentin 
Timariu intitulată „Omagiu". 
(Mircea Dorgoșan).

DOLJ • Cel de-ăl 15-lea sim
pozion național de biofizică, 
avind ca temă „Biofizica mediu

lui ambiant și a radiațiilor lonl- 
zante**, amplă manifestare știin
țifică organizată de Uniunea so
cietăților de științe medicale din 
Republica Socialistă România, 
Universitatea din Craiovâ și Di
recția sanitară județeană, și-a 
încheiat lucrările lă Craiova. Au 
fost prezentate peste 100 comu
nicări și referate. • Secția lo- 
Caiă a Societății numismatice din 
țara noastră, în colaborare cu 
Universitatea cultural-științifică, 
a organizat 6 sesiune de comu
nicări. (N. Petolescu).

ARGEȘ • în sală „Atta" din 
Cimpuiung s-a deschis expozi
ția de artă populară cuprinzînd 
cusături și alesături, obiecte de 

artizanat sculptate în lemn ort 
modelate în ceramică, făurite de 
iscusiți meșteri locali. • La Casa 
orășenească de cultură din ace
lași oraș s-a desfășurat un Con
curs pentru tineret privind dez
voltarea econoriiicO-socială a ju
dețului și orașului în anii con
strucției socialiste. (Gh. Cirstea).

BACAU • La Casa de cultură 
din municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a avut loc spectacolul 
muzical-coregrafic intitulat „Cin
stim munca, libertatea și viito
rul socialist", susținut de for
mații artistice de amatori șl de 
artiștii Teatrului popular din lo
calitate, dedicat muncitorilor 
fruntași de la Combinatul betro- 

chlmic Borzești, întreprinderea 
de utilaj chimic, întreprinderea 
de electrocentrale, precum și 
constructorilor de pe Valea Tro- 
tușului. (Gh. Baltă).

TIMIȘ • Clubul ziariștilor din 
Timișoara a găzduit un recital 
de poezie patriotică. Au citit din 
creațiile lor dedicate patriei și 
partidului poeți români, ger
mani, maghiari și sîrbi, membri 
ai Asociației scriitorilor din Ti
mișoara. • Tot Ia Timișoara, in 
sală clubului C.F.R. a avut loc 
un spectacol artistic dedicat 
fruntașilor în întrecerea socialis
tă din unitățile feroviare. (Cezar 
Ioana).
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MESAJE DE PESTE HOTARE ADRESATE PARTIDULUI
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Văr adresăm salutul nostru frățesc cu prilejul celei de-a 60-a 

aniversări a Partidului Comunist Român. Dăm o înaltă apreciere 
rolului hotăritor al partidului dumneavoastră in lupta împotriva 
fascismului, pentru independența României. De la eliberarea țării, 
partidul a condus masele muncitoare în opera de edificare a socia
lismului și a obținut importante succese in interesul întregului po
por. Cunoaștem bine contribuția Partidului Comunist Român pe plan 
internațional la lupta noastră comună pentru pace, destindere și 
securitate europeană.

Cu convingerea că legăturile de solidaritate dintre partidele 
noastre vor continua să se dezvolte, vă urăm, dragi tovarăși, noi și 
mari succese in activitatea dumneavoastră pentru pace în lume și 
in edificarea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST FINLANDEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Salutăm cea de-a 60-a aniversare a Partidului Comunist Român, 
continuator al tradițiilor mișcării muncitorești române, luptător îm
potriva fascismului și călăuzitor al construcției României socialiste, 
care se menține ferm pe poziția apărării păcii in Europa și în lume.

Exprimăm urarea de întărire a legăturilor de prietenie între 
partidele și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN URUGUAY

RODNEY ARISMENDI
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
In numele Comitetului Central și al Secretariatului exterior al 

Partidului Socialist din Chile, dorim să vă transmitem, cu ocazia 
aniversării, la 8 mai a.c., a 60 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, salutul combativ și frățesc ai tuturor socialiști
lor chilieni, atît al celor care luptă în interiorul țării noastre îm
potriva bestialei dictaturi a lui Pinochet, cît și al mllitanților care 
suferă exilul.

Dorim să fim alături de dumneavoastră cu ocazia acestei ani
versări, care constituie un eveniment cu o imensă semnificație 
pentru întreg poporul român, intrucît, sub conducerea comuniști
lor — avangarda recunoscută a clasei muncitoare — națiunea ro
mână a știut să se elibereze pentru totdeauna de dominația capi
talistă, de jugul asupritor și să-și făurească o viață nouă, în care 
omul este centrul preocupărilor partidului, statului și guvernului. 
A știut să construiască socialismul pentru ca poporul să-și poată 
cuceri deplina libertate, independență, bunăstare și fericire spiri
tuală și materială.

Partidul Comunist Român, sub conducerea Comitetului său Cen
tral, a secretarului general, a știut, de asemenea, să dezvolte o 
solidaritate prietenească cu popoarele care s-au ridicat la luptă, a 
manifestat solidaritate internaționalistă, a sprijinit pacea și destin
derea și a militat pentru o lume mai dreaptă.

Partidul Socialist din Chile, care de mulți ani menține relații 
strînse și rodnice cu partidul dumneavoastră, relații de prietenie, 
socialiste și revoluționare, dorește să vă ureze, cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări, mari succese în realizarea planurilor îndrăz
nețe pe care și le-a trasat pentru acest cincinal, precum și pentru 
dezvoltarea în perspectivă pină la sfîrșitul secolului XX.

Cu salutări socialiste,
CLODOMIRO ALMEYDA

Secretar general 
al Partidului Socialist din Chile

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂN

Dragi tovarăși,
Prin fondarea partidului vostru, in luna mai 1921, eveniment că

ruia îi sărbătoriți anul acesta cea de-a 60-a aniversare, clasa mun
citoare și forțele democratice din România au dobîndit un instru
ment revoluționar și internaționalist care a luptat — făcînd grele 
sacrificii și promovind o politică de alianțe sociale în interiorul că
rora comuniștii au jucat un rol determinant — pentru libertate, de
mocrație, dezvoltare socială și, în primul rlnd, pentru eliberarea 
țării voastre de sub jugul invadatorilor naziști și fasciști.

După încercările eroice la care a fost supus in lupta de elibe
rare națională, P.C.R. a devenit un mare partid al poporului, crea
tor neobosit al unității și solidarității naționale și al unor reforme 
de structură ; forța cea mai antifascistă, mai legată de necesitățile 
claselor sărace și de luptele celor exploatați ; un partid care a știut 
să devină forța principală in conducerea statului și să acționeze — 
sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — pentru progresul 
României pe calea unor profunde transformări politice, sociale și 
economice care i-au permis să devină o țară socialistă.

Partidul vostru, pe plan intern, a știut să unească Intr-o vastă 
alianță de forțe sociale și politice cea mai mare parte a muncitorilor 
și să meargă pe calea unor reforme profunde, ridicind bunăstarea 
poporului vostru, apărînd libertatea, independența și autonomia Re
publicii Socialiste România.

Comuniștii români au știut să meargă înainte spre construcția 
unui nou sistem social și economic, pe baza apărării autonomiei 
P.C.R. intr-un nou spirit de solidaritate internaționalistă, desfășu- 
rînd un rol important în lupta pentru pace, destindere și pentru 
crearea unei noi ordini economice mondiale bazate pe respectarea 
independenței, suveranității, neamestecului și autodeterminării po
poarelor.

Evocînd cu emoție cea de-a 60-a aniversare a fondării P.C.R., 
transmitem salutul frățesc al comuniștilor sanmarinezi, un salut 
neformal, al unui partid care întreține raporturi excelente cu parti
dul vostru și care intenționează să le dezvolte în continuare, inclusiv 
la nivelul celor două state ale noastre.

In acest spirit conștient de sarcinile care stau în fața P.C.R., vă 
urăm noi și importante succese în activitatea voastră, în inițiativele 
voastre care au drept scop binele poporului român, pacea și so
cialismul.

UMBERTO BARULLI
Secretar general

al Partidului Comunist Sanmarinez

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu prilejul aniversării a 60 de ani de la făurirea Partidului Co

munist Român vă adresez salutul meu fierbinte și vă urez noi succe
se in construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intarea spre comunism.

Clasa muncitoare a României, odată cu făurirea partidului său, 
Partidul Comunist Român, acum 60 de ani, și-a dobîndit inspirato
rul și conducătorul tuturor luptelor sale strălucite, care au avut 
ca rezultat insurecția de la 23 August 1944, eliberarea României de 
sub jugul fascist și construirea unei societăți fără exploatare și de
pendență străină.

După eliberare, poporul român, sub conducerea Partidului Co
munist Român, a obținut victorii strălucite în construirea societății 
socialiste. însuflețit de hotârîrile istorice ale celui de-al XII-lea Con
gres al partidului și desfășurînd steagul întrecerii socialiste, el luptă 
pentru înfăptuirea acestor hotâriri, obținind noi succese in toate 
domeniile construcției socialiste.

Aceste succese ale poporului român, care s-au înfăptuit sub con
ducerea Partidului Comunist Român, in fruntea căruia se află se
cretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne umplu de 
bucurie și pe noi, comuniștii greci. Cu acest prilej vrem să mulțu
mim incă o dată poporului român, Partidului Comunist Român 
pentru neprețuita sa solidaritate și ospitalitate ce au arătat-o față 
de emigranții politici din Grecia și, in general, față de lupta po
porului grec.

APOSTOLOS GROZO5
Președinte de onoare 

al C.C. al P. C. din Grecia

Excelenței Sale NICOLaE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
du prilejul celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Ro

mân, îmi este plăcut să vă adresez, tn numele republicanilor ita
lieni, cele mai sincere felicitări, precum și cele mai vii urări, cu spe
ranța că politica dumneavoastră pusă in slujba păcii și cooperării 
între popoare va obține noi succese, favorizînd realizarea destinderii 
și a dialogului în Europa.

Cu salutări cordiale,
GIOVANNI SPADOLINI

Secretar general
al Partidului Republican Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

îmi este deosebit de plăcut ca, In numele Partidului FRELIMO, 
să transmit Comitetului Central al Partidului Comunist Român cele 
mai calde salutări și felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări 
a făuririi Partidului Comunist Român.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, poporul român a 
înregistrat strălucite victorii, intre care se evidențiază în primul 
rind victoria împotriva dominației fasciste, instaurarea puterii mun
citorilor și țăranilor și construirea socialismului. Aceste victorii sint 
încununate în prezent de edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, Republica Socialistă 
România acordă un sprijin neprecupețit luptei popoarelor pentru 
libertate, pace, progres și socialism.

Vă transmit, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările Partidului 
FRELIMO și ale poporului mozambican de noi succese în dezvol
tarea societății românești pe calea socialismuluj.

Salutări revoluționare ; cu înaltă considerație,
SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Partidului FRELIMO

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Mexican 

vă adresăm salutări tovărășești cu prilejul celei de-a 60-a aniver
sări a creării Partidului Comunist Român, forță remarcabilă a miș
cării muncitorești și revoluționare actuale, care aduce o contribuție 
eminentă la lupta pentru socialism și pace în lume. Salutăm partidul 
care a știut să unească poporul său, organizațiile sale politice și so
ciale pentru a transforma o Românie înapoiată într-o țară indus- 
trial-agrară înaintată a zilelor noastre.

Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican împăr
tășesc principiile independenței și suveranității fiecărui partid, luptă 
consecvent pentru o nouă ordine internațională care să ducă la lichi
darea blocurilor. Intr-o situație internațională complexă, partidele 
noastre au poziții identice în ce privește politica de autodeterminare 
a națiunilor, împotriva oricărei intervenții a unor țări în treburile 
Interne ale altora. Luptăm împreună împotriva imperialismului, 
pentru pace, democrație și socialism.

Partidul Comunist Român are o mare tradiție de luptă împotriva 
diferitelor dictaturi care au fost la putere și împotriva fascismului, 
In lupta pentru unitatea poporului după eliberare, pentru doborirea 
guvernului regal, pentru instaurarea democrației populare și tre
cerea rapidă Ia făurirea republicii socialiste.

Cu salutări frățești,
„Proletari din toate țările, uniți-vă !“

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Mexican

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu ocazia zilei de 8 mai 1981, cînd Partidul Comunist Român 

celebrează cu mîndrie 60 de ani de istorie, vă rugăm să acceptați și 
să transmiteți Partidului Comunist Român cele mai calde felicitări 
din partea Partidului Comunist Australian.

Născut In focul luptei clasei muncitoare, a întregului popor din 
țara dumneavoastră. Partidul Comunist Român are un remarcabil 
bilanț de realizări.

Partidul Comunist Român a trecut de-a lungul istoriei sale prin 
încercări grele și s-a călit, ieșind victorios din persecuții și ilegali
tate, luptînd împotriva fascismului, a armatelor hitleriste și condu- 
cînd România pe calea construcției socialismului. Sînt remarcabile 
realizările Partidului Comunist Român in opera de construire a 
socialismului în țara dumneavoastră.

Partidul Comunist Român a avut curajul să se confrunte șl să-și 
corecteze erorile din trecut pentru menținerea independenței, mili- 
tînd neabătut pentru principiul neamestecului tn treburile interne 
ale altor popoare și astăzi abordînd în mod creator problemele com
plexe ale dezvoltării democrației socialiste, bazată pe autocondu- 
cerea muncitorească și promovarea unor noi căi de rezolvare a 
crizei generale energetice și de materii prime.

România, sub conducerea Partidului Comunist Român, are un rol 
de frunte unanim recunoscut în viața politică internațională.

Tovarășe Ceaușescu,
Partidul Comunist Australian dă o înaltă apreciere relațiilor de 

caldă prietenie și principialitate care există Intre partidele noastre 
și vă rugăm, incă o dată, să acceptați felicitările cele mai călduroase 
cu ocazia acestui eveniment istoric din viața Partidului Comunist 
Român.

Cu salutări comuniste,
JUDY MUNDEY

Președintele 
Partidului Comunist Australian

ERIC AARONS
Secretar național

al Partidului Comunist Australian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Mult stimate tovarășe.
Comitetul Central al Partidului Avangarda Populară din Costa 

Rica, partidul comuniștilor costaricani, vi se alătură cu bucurie șl 
cu sinceră Încredere revoluționară la sărbătorirea celei de-a 60-a 
aniversări a creării Partidului Comunist Român.

In cei 60 de ani de luptă grea și complicată, Partidul Comunist 
Român a reușit nu numai să transforme România Intr-o țară eu 
o orînduire economico-socială superioară, ci șl să facă din poporul 
român un factor capabil de a juca un rol foarte important in lupta 
tuturor popoarelor pentru apărarea păcii și înaintarea pe calea so
cialismului.

Dumneavoastră personal șl Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, primiți îmbrățișarea noastră cea mai călduroasă șl 
frățească in această dată memorabilă pentru mișcarea revoluționară 
internațională.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Avangarda Populară 

din Costa Rica
MANUEL MORA VALVERDE

Secretar general

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Ro

mân, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră întregului 
popor muncitor din Republica Socialistă România calde salutări fră
țești și vă dorim, in continuare, succese in eforturile pentru con
struirea socialismului, pentru creșterea la un nivel tot mai înalt a 
standardului material și cultural al poporului dumneavoastră, tn 
lupta pentru înfăptuirea securității europene și păcii mondiale.

încă de la Începuturile sale, cu 60 de ani in urmă, Partidul Co
munist Român a înregistrat pagini strălucite in Istoria luptei revo
luționare. Devotați principiilor marxism-leninismului și solidarității 
internaționale, comuniștii români s-au confruntat, in timpul Istoriei 
lor indelungate de luptă, cu încercările grele ale persecuțiilor și Ile
galității, dar au ieșit victorioși.

In timpul celui de-al doilea război mondial, Partidul Comunist 
Român a condus lupta împotriva dominației fasciste din România 
și s-a opus participării armatei române alături de forțele naziste îm
potriva Uniunii Sovietice. Lupta comuniștilor români cu sprijinul 
decisiv al Uniunii Sovietice a zdrobit dominația nazistă și regimul 
fascist și a deschis calea socialismului, ceea ce a permis poporului 
român să înceapă o nouă eră in istoria sa.

Marile realizări obținute de poporul român sub conducerea Parti
dului Comunist Român in construirea socialismului in România, in 
cooperare cu țările socialiste, reprezintă o importantă contribuție la 
lupta mondială pentru pace, eliberare națională și socialism.

Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Ro

mân vă dorim din nou noi succese în • construcția socialistă, in in
teresul poporului român, al păcii mondiale și progresului social.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ISRAEL

MEIR VILNER
Secretar general

Excelenței Sale
Președintele NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face o mare plăcere ca, folosind prilejul celei de-a 60-a ani
versări a Partidului Comunist Român să vă transmit sincere felici
tări și calde salutări din partea mea și a conducerii Partidului Baas 
Arab Socialist. De asemenea, imi exprim satisfacția față de creș
terea colaborării între cele două partide și țări ale noastre, cit și 
dorința de a dezvolta in continuare cooperarea în toate domeniile 
și de a întări legăturile de prietenie între Republica Arabă Siriană 
și Republica Socialistă România, in interesul celor două popoare, al 
unei păci juste in zona noastră și tn lume.

Vă rog să acceptați urările noastre cele mai bune de sănătate și 
fericire personală, de succese viitoare poporului prieten român.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In numele Biroului Politic, al Comitetului Central și al mem

brilor Partidului Avangarda Revoluției Malgașe, precum și al meu 
personal, imi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde 
felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului 
Comunist Român.

Convins fiind că poporul român, clasa muncitoare din Româ
nia, vor Înregistra succese și mai mari pe calea înfăptuirii nobile
lor Idealuri ale partidului, pentru triumful socialismului, adresez 
urarea ca relațiile care există atit de fericit între partidele și ță
rile noastre să se întărească tot mai mult.

DIDIER RATSIRAKA
Secretar general 

al Partidului Avangarda Revoluției Malgașe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a făuririi Partidului Comu
nist Român, care, la 8 mai 1921, s-a ridicat, ca exponent al clasei 
muncitoare și ca avangardă a poporului român, la luptă contra 
exploatării și opresiunii, pentru libertate și independență națională 
și care continuă să acționeze pentru nobilele idealuri ale păcii și 
socialismului. Partidul Congresul pentru Independența Madagasca
rului transmite întregului Partid Comunist Român, Comitetului său 
Central și, in mod deosebit dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, calde și frățești salutări, precum și cele 
mai bune urări de noi succese în făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru pace și progres în întreaga lume.

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președinte al Partidului Congresul 
pentru Independența Madagascarului,

GISELE RABESAHALA
Secretar general

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
In numele poporului meu, al Partidului Național din Bangladesh 

șl al meu personal, am marea plăcere de a vă transmite călduroase 
felicitări și urări frățești cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Român. In numele Partidului Național 
din Bangladesh, adresez sincere urări de succes Partidului Comu
nist Român la cea de-a 60-a sa aniversare și Încrederea că, sub 
înțeleaptă și dinamica conducere a marelui său conducător, precum 
și prin eforturile neîntrerupte, devotamentul și abnegația sinceră 
a muncitorilor și cadrelor partidului, poporul prieten al Republicii 
Socialiste România își va continua drumul său înainte spre pace, 
stabilitate, progres și prosperitate.

Doresc să folosesc acest prilej spre a transmite Excelenței 
Voastre multă sănătate, fericire și viață lungă.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea Înaltei mele conside- 
rațiuni și călduroase felicitări personale.

Prof. A. Q. M. BADRUDDOZA CHOWDHURY
Secretar general

al Partidului Național din Bangladesh

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la constituirea Partidului 

Comunist Român, Comitetul Central al Partidului Comunist Sirian 
are plăcerea să vă adreseze cele mai calde și sincere felicitări și. 
prin dumneavoastră, cele mai bune urări tuturor membrilor Parti
dului Comunist Român, clasei muncitoare din România și tuturor 
fiilor poporului român.

Partidul Comunist Român a străbătut de la constituirea sa un 
drum de-a lungul căruia a înregistrat realizări importante. El a 
fost un detașament de avangardă in lupta împotriva reacțiunii și 
fascismului, pentru independență națională și progres social, cu 
sprijinul sincer, dezinteresat și internaționalist al U.R.S.S., prima 
țară socialistă. Apoi România s-â eliberat de sub ocupația colo- 
nialist-hitleristă. A fost lichidat regimul capitalist și a început con
struirea regimului socialist în România. Astăzi, P.C.R. își continuă 
marșul său de luptă pentru construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru destindere internațională și salvgardarea 
păcii in lume. P. C. Sirian, legat de P.C.R. prin relații tovără
șești care se bazează pe învățătura marxist-leninistă, pe princi
piile internaționalismului proletar, folosește acest prilej pentru a 
reînnoi cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări comuniș
tilor români, tuturor fiilor poporului român, cu ocazia celei de-a 
60-a aniversări a constituirii Partidului Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST SIRIAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Succesele obținute de poporul român, sub conducerea dumnea

voastră, in lupta sa pentru realizarea unei depline dezvoltări ca 
națiune, se evidențiază ca exemplu de vocație revoluționară, efi
ciență organizatorică și planificare.

Prioritatea stabilită în legătură cu integrarea activităților pro
ductive, generatoare ale unui mai mare număr de locuri de muncă 
și o mai bună retribuție a muncii in industrie și agricultură, a 
permis ca România să poată prezenta astăzi în fața lumii o cres- 
cindă independență economică. Aceasta corespunde politicii sale 
externe, care reafirmă suveranitatea națională.

Și progresele in domeniile invățămîntului, culturii și tn dezvol
tarea democrației însoțesc și se explică prin mărețe eforturi 
realizate.

Vă rog să primiți felicitările mele pentru aceste rezultate atlt 
de rodnice, In aceste momente in care aniversările naționale Ie 
justifică, tn exemplul dezvoltării țării dumneavoastră se află ba
zele întăririi prieteniei argentiniano-române.

Cu salutări cordiale,
ARTURO FRONDIZI

Președintele Mișcării de Integrare 
și Dezvoltare din Argentina

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări de la crearea 

Partidului Comunist Român, doresc să vă adresez, in numele Stingi! 
Unite din Peru și al meu personal, salutul nostru frățesc și, tn ace
lași timp, să vă încredințăm că aici urmărim cu mare interes și cu 
apreciere deosebită procesul de transformare revoluționară pe care 
il trăiește România și rolul singular pe care îl îndepliniți dumnea
voastră, in țară și în exterior, în favoarea păcii și unității, a victo
riei forțelor progresiste și revoluționare din lume.

Păstrez amintiri deosebit de plăcute din timpul vizitei mele tn 
țara dumneavoastră și chiar dacă aceasta a fost de numai cîteva 
zile, mi-a permis să-mi dau seama de capacitățile creatoare ale po
porului român și de dragostea pe care o poartă distinsului său con
ducător.

De aceea nu pot, la o dată atît de importantă a istoriei României, 
să nu vă reînnoiesc aprecierea și respectul revoluționar și să vă 
adresez urări pentru fericirea dumneavoastră personală și a distinsei 
dumneavoastră soții, precum și încrederea că Partidul Comunist 
Român va continua să obțină succese in realizarea programului său 
tn interesul poporului român și pentru afirmarea suveranității na
ționale.

Imi exprim convingerea că legăturile tntre partidul dumneavoas
tră și forțele Stingii Unite din Peru vor continua să se dezvolte in 
folosul popoarelor noastre și al marii cauze a socialismului care 
ne animă.

Dr. ALFONSO BARRANTES LINGAN
Președintele Stingii Unite din Peru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Tovarășe președinte și drag prieten.
Sărbătorirea de către tntreaga națiune română, la 8 mai 1981, 

a celei de-a 60-a aniversări de la făurirea Partidului Comunist 
Român ne oferă plăcuta ocazie de a vă prezenta in numele poporu
lui beninez, al Comitetului Central al Partidului Revoluției 
Populare din Benin, al Consiliului Executiv Național, precum și tn 
numele nostru personal, viile și călduroasele noastre felicitări.

In această fericită imprejurare ținem să aducem un vibrant 
omagiu energicilor activiști ai Partidului Comunist Român, dina
micului său Comitet Central pentru eforturile pe care nu încetează 
să le depună tn vederea edificării unei societăți a progresului, pen
tru instaurarea unei lumi a păcii, mai dreaptă și mai umană.

Partidul Revoluției Populare din Benin, solidar cu Partidul Co
munist Român, va continua să acționeze tot mai mult pentru dez
voltarea și întărirea legăturilor de prietenie, de solidaritate și da 
cooperare activă care există între cele două popoare și cele două 
revoluții ale noastre, pentru triumful luptei noastre comune împo
triva imperialismului și exploatării omului de către om.

Reînnoindu-vă felicitările noastre militante, vă rugăm să trans
miteți bravilor activiști ai Partidului Comunist Român tntreaga 
noastră admirație și simpatie.

Cu cea mai înaltă și militantă considerație.
Gata pentru revoluție. Lupta continuă.

MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Centrat 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii Populare Benin

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării partidului dumnea

voastră, vă rog să acceptați sincerele mele felicitări, precum și cele 
mai bune urări de fericire poporului român și dumneavoastră 
personal.

Sînt convins că bunele relații dintre Grecia și România, Ia dez
voltarea cărora dumneavoastră ați contribuit atit de mult, servesc 
cauzei păcii și cooperării balcanice și mondiale.

Cu deosebită stimă și prietenie,
GHEORGHIOS MAVROS

Președintele Partidului Uniunea Centrului 
Democratic din Grecia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Ilustre președinte,
Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la crearea Partidului 

Comunist Român vă rog să primiți urările cele mai cordiale pen
tru dumneavoastră și pentru poporul dumneavoastră. Cred că dez
voltarea raporturilor noastre pentru o politică de înțelegere și cola
borare vor contribui la înlesnirea drumului celor care, In mod sin
cer, așa cum dumneavoastră ați demonstrat dlntotdeauna, doresc un 
climat de destindere și de pace.

Cordiale felicitări și urări,
FLAMINIO PICCOLI
Secretar politic național 

al Partidului Democrat-Creștin Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe.
Partidul Socialist din Sri Lanka felicită Partidul Comunist 

Român cu prilejul celei de-a 60-a aniversări. Acești 60 de ani 
stau mărturie luptei duse de partidul dumneavoastră pentru atin
gerea obiectivelor propuse.

Primul eveniment istoric de care ne amintim este lupta cura
joasă în fruntea poporului român pentru alungarea invadatorilor 
naziști și recucerirea independenței României.

Progresele obținute de dumneavoastră pe calea construirii eo- 
clalismului constituie pentru noi o sursă de inspirație.

Intr-o lume care este confruntată astăzi cu pericole grave, 
România a urmat o politică externă în interesul forțelor revolu
ționare și progresiste de pretutindeni.

Sintem fericiți să constatăm că pe plan intern România acțio
nează pentru perfecționarea sistemului autoconducerii.

Transmițînd salutări frățești Partidului Comunist Român, Co
mitetului său Central și secretarului general al partidului, vă dorim 
noi succese tn realizarea marilor sarcini pe care vi le-ați propus.

Cu cele mal calde și bune urări pentru viitorul dumneavoastră, 
Cu salutări frățești,

BERNARD SOYSA
Secretar general

al Partidului Socialist din Sri Lanka

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Mișcarea radicalilor de stingă vă adresează dumneavoastră șl 

Partidului Comunist Român felicitările sale călduroase cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a partidului dumneavoastră.

Această aniversare are loc la 8 mai, data victoriei obținute asupra 
nazismului și fascismului. Mișcarea noastră nu Ignoră luptele cu
rajoase și dificile conduse de partidul dumneavoastră in clandestini
tate împotriva tuturor forțelor de opresiune.

Din această cauză, ne pare și mai oportun să ne asociem sărbă
torii dumneavoastră de la 8 mai.

Adresîndu-vă, în numele Mișcării Radicalilor de Stingă, toate 
urările noastre pentru frumoasa dumneavoastră țară cu care Franța 
are atîtea legături istorice și culturale, vă rog să credeți, domnule 
președinte, in asigurările considerației mele foarte înalte.

Profesor FRANCOIS LUCHAIRE
Vicepreședinte al Mișcării Radicalilor 

de Stingă din Franța

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate domnule secretar general.
Partidul Socialist Elvețian are onoarea să vă exprime dumnea

voastră, domnule secretar general, partidului dumneavoastră și po
porului român, cele mai cordiale felicitări cu ocazia aniversării 
a 60 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Român. Urăm 
și în viitor partidului dumneavoastră și dumneavoastră personal 
noi succese în eforturile pentru destindere și pace în lume.

Partidul Socialist Elvețian își exprimă speranța că bunele relații 
pe care le întreține de mulți ani cu Partidul Comunist Român 
vor continua să se dezvolte șl în viitor spre binele celor două 
părți.

Cu prietenie și respect,
Partidul Socialist Elvețian,

HELMUTH HUBACHER
Președinte

CHRISTOPH BERGER
Secretar general

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Partidului Cooperatist al Marii Britanii, vă transmi
tem călduroase felicitări cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
Partidului Comunist Român.

TOM TURVEY
Președinte

DAVID WISE
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

tn numele clasei muncitoare iordaniene, al secretariatului ge
neral al* Federației Generale a Sindicatelor Iordaniene și al meu 
personal, Imi este plăcut să vă adresez calde felicitări cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a Partidului Comunist Român, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate șl fericire personală, iar po
porului român prieten succese tot mai mari in opera de construire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate.

FATHI NAGI
Secretar general al Federației Generale 

a Sindicatelor Iordaniene



Manifestări peste hotare consacrate 
glorioasei aniversări a P. C. R.

încheierea vizitei ministrului afacerilor externe

Glorioasa aniversare a Partidului Comunist Român continuă să fie mar
cată peste hotarele țării prin reliefarea principalelor momente ale celor 
60 de ani de slujire devotată a poporului, a realizărilor remarcabile dobin- 
dite de România socialistă in toate domeniile de activitate, a bogatei acti
vități internaționale a partidului și statului nostru. Manifestările ce au loc 
in diferite țări, presa de peste hotare subliniază importanța excepțională 
a etapei istorice parcurse de România in ultimii 16 ani, de cind in fruntea 
partidului și statului a fost ales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La Muzeul revoluției chineze din 
Beijing a avut loc festivitatea 
deschiderii expoziției „60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român“, organizată sub auspiciile 
Muzeului revoluției chineze, Muzeu
lui de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România și ambasadei țării 
noastre. Au luat parte Song Ren- 
qiong, membru al Secretariatului 
C.C. al P. C. Chinez, alte personali
tăți ale vieții politice și culturale din 
capitala R. P. Chineze.

Au rostit cuvîntări Zheng Xinren, 
membru supleant al C.C. al P.C.C., 
directorul Administrației generale a 
patrimoniului național, și Florea Du
mitrescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României în R. P. Chi
neză.

Ambasada României la Lisabona a 
organizat în municipiul Santarem 
din Portugalia o expoziție de foto
grafii și de carte. Imaginile prezen
tate înfățișează momentele princi
pale ale istoriei poporului român, 
precum și realizări ale României so
cialiste. Expoziția cuprinde opere 
ale secretarului general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
volume ale clasicilor literaturii ro
mâne, compendiuri de istorie a po
porului român, publicații științifice și 
turistice. Luînd cuvîntul la vernisaj, 
președintele Consiliului municipal a 
evocat cu multă căldură raporturile 
de sinceră prietenie dintre popoarele 
român și portughez. A luat, de ase
menea, cuvîntul guvernatorul civil 
al municipiului.

La deschiderea expoziției a fost 
prezentă delegația P.C.R., condusă de 
tovarășul Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care se află în 
Portugalia cu prilejul participării la 
Congresul Partidului Socialist.

La Muzeul de istorie a mișcării 
revoluționare poloneze, din Varșovia, 
a avut loc vernisajul expoziției 
de fotografii „Cea de-a 60-a aniver
sare a P.C.R.", care prezintă imagini 
semnificative din istoria mișcării 
muncitorești și democratice din 
România, aspecte ale luptei comu
niștilor români împotriva fascismu
lui, pentru eliberare națională și so
cială, uriașele prefaceri politice, e- 
conomice și sociale din anii socialis
mului. Un loc aparte este consacrat 
reflectării activității revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Rabotnicesko Delo", organ al C.C. 
al P. C. Bulgar, a publicat sub 
titlul „60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român — detașa
ment încercat al oamenilor muncii", 
un amplu articol în care evocă lupta 
P.C.R. pentru răsturnarea regimului 
burghezo-moșieresc și a dictaturii 
fasciste, pentru transformarea demo
cratică, socialistă a societății Româ
nești. După ce scoate în evidență rolul 
determinant al P.C.R. în pregătirea 
și desfășurarea evenimentelor de la 
23 August 1944, precum și în întreg 
procesul de desfășurare a revoluției 
antifasciste și antiimperialiste, de 
transformări radicale politice și eco
nomice, „Rabotnicesko Delo" scrie : 
„îndeosebi în ultimii ani, după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., poporul 
român a obținut succese remarcabile, 
care sînt legate indisolubil de poli
tica consecventă a P.C.R. de indus
trializare a țării și dezvoltare socia
listă a agriculturii". De asemenea, 
ziarul relevă importanța Congresului 
al XII-lea al P.C.R., care „a trasat 
direcțiile principale ale dezvoltării 
social-economice a țării și a stabilit 
sarcinile principale pentru etapa ur
mătoare, in conformitate cu cerințele 
revoluției tehnico-științifice contem
porane".

După ce se arată că numeroase 
evenimente din istoria mișcării mun
citorești socialiste și comuniste din 
Bulgaria și România sînt mărturii 
ale prieteniei și întrajutorării dintre 
comuniștii bulgari și români, în arti
col se subliniază : „Factorul esențial, 
hotărîtor în dezvoltarea și adîncirea 
relațiilor bulgaro-române îl consti
tuie intîlnirile frecvente ale condu
cătorilor noștri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov".

La Ambasada țării noastre de la 
Damasc a avut loc o întîlnire prie
tenească, la care au participat gene
ral Mustafa Tlass, membru al Co
mandamentului național al Partidului 
Baas Arab Socialist, ministrul apă
rării al Republicii Arabe Siriene, 
Mouhamad Zarad, directorul Biroului 
de relații externe din Comandamen
tul național al Partidului Baas, Aii 
M. Salibi, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P. C. Sirian, membru 
al Consiliului Poporului al R.A. Si
riene, general Hassan Turkmani, șe
ful Departamentului politic al arma
tei siriene, membri ai conducerii A- 
sociației de prietenie Siria — Româ
nia, reprezentanții altor instituții cen
trale siriene, șefi de misiuni diploma
tice. Au luat parte, de asemenea, Kha
led AI-Fahhoum, președintele Consi
liului Național Palestinian, și M. Na- 
chachibi, membru al Comitetului

Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei.

Cotidianul Partidului Comunist 
German, „Unsere Zeit", a publicat 
un articol in care sînt evidențiate 
victoriile istorice obținute de poporul 
român sub conducerea partidului. 
Referindu-se pe larg la cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, la Plenara C.C. al P.C.R. din 
martie a.c., „Unsere Zeit" subliniază 
importanța acordată creșterii rolului 
conducător al partidului, ridicării 
calității în toate sectoarele de activi
tate. Sînt reliefate poziția activă a 
P.C.R., a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe plan 
internațional, importanța pe care 
partidul nostru o acordă asigurării 
păcii, realizării dezarmării, și în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
securității și promovării înțelegerii 
între popoare.

Ziarul grec „Avghi" Înserează un 
amplu articol, însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, intitu
lat „60 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român — lupta pentru pro
gres și pentru pace". Ziarul remarcă 
„dinamismul și extinderea relațiilor 
internaționale ale P.C.R., contribuția 
sa constructivă la abordarea și tra
tarea în spirit creator a noilor pro
bleme deosebit de complexe cu care 
se confruntă astăzi lumea". Articolul 
scoate în evidență activitatea neobo
sită a P.C.R., a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
De la tribuna Congresului al XII-lea, 
se arată în articol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat faptul că P.C.R. 
va juca și în viitor un rol hotărîtor 
de detașament revoluționar în lupta 
pentru o nouă politică de progres, 
pace, destindere, securitate, dezar
mare, lichidare a subdezvoltării și 
înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

La Biblioteca națională din Lima a 
fost deschisă expoziția de carte 
„România — istorie și prezent", care 
prezintă o bogată colecție de cărți de 
istorie, știință, artă și literatură. La 
loc de frunte se află volume din ope
ra tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La Centrul cultural românesc din 
Stockholm s-a deschis expoziția de 
fotografii consacrată României, care 
oglindește progresele dobîndite de 
țara noastră sub conducerea P.C.R. în 
domeniul construcției economice și 
sociale. A participat ambasadorul ță
rii noastre în Suedia, Teodor Vasiliu. 
Ziarul suedez „Ny Dag" publică un 
amplu articol în care, prezentind pe 
larg principalele etape ale istoriei 
dezvoltării mișcării muncitorești din 
țara noastră, subliniază că, sub con
ducerea P.C.R., România s-a trans
format într-o țară cu o economie în 
continuă dezvoltare.

(Agerpres)

al României
BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 

La 8 mai s-au Încheiat convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, și ministrul 
relațiilor externe al Republicii Ar
gentina, dr. Oscar Hector Camilion.

Cei doi miniștri au adoptat comu
nicatul comun.

în aceeași zi, ministrul român a 
avut întîlniri cu ministrul comerțu
lui și problemelor maritime, Carlos 
Garcia Martinez, cu ministrul eco
nomiei și finanțelor, Lorenzo J. 
Sigaut, cu ministrul industriei și mi
nelor, Eduardo Valentin Oxenford, 
în cadrul cărora au fost examinate 
unele aspecte concrete ale raportu-

în Argentina
rilor comerciale și cooperării econo
mice dintre România și Argentina.

Tot în ziua de 8 mai, ministrul ro
mân al afacerilor externe a avut o 
întrevedere cu Emilio Massera și 
Oscar Montes, fruntași ai vieții pu
blice argentiniene.

în după-amiaza aceleiași zile, mi
nistrul Ștefan Andrei s-a intîlnit cu 
membrii Consiliului argentinian 
pentru relații externe, In fața că
rora a făcut o expunere cu privire 
la principalele orientări externe ale 
Republicii Socialiste România.

La întrevederi și întîlniri a parti
cipat ambasadorul țării noastre la 
Buenos Aires, Gheorghe Apostol.

Comunicat comun româno-argentinian

LISABONA

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE-AL IV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHEZ

LISABONA 9 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au deschis lucrările celui 
de-al IV-Iea Congres al Partidului 
Socialist Portughez. Participă 2 000 
delegați și asistă reprezentanți ai 
unor partide de peste hotare.

în deschiderea lucrărilor, a luat 
cuvîntul Antonio Macedo, președin
tele Partidului Socialist Portughez. 
După ce a evocat tradițiile de luptă 
ale partidului, președintele P.S.P. a 
subliniat necesitatea creșterii rolului 
și influenței partidului în rîndul ma
selor muncitorești și ale tineretului, 
pentru unirea eforturilor forțelor po
litice progresiste și revoluționare în 
construirea unui viitor prosper și de
mocratic al poporului portughez.

în continuare a luat cuvîntul Ma
rio Soares, secretarul general al 
Partidului Socialist Portughez, care, 
după ce a adresat un salut călduros

delegațiilor străine participante la 
congres, a făcut bilanțul activității 
desfășurate de partid de la congre
sul precedent pină în prezent. în ex
punerea sa, Mario Soares a remarcat 
necesitatea definirii viitoarei stra
tegii socialiste a partidului vizînd 
asigurarea evoluției democratice și 
progresiste a țării. Vorbitorul a adre
sat tuturor militanților partidului un 
apel la unitate în înfăptuirea prb- 
gramului P.S.P., pentru apărarea in
tereselor poporului portughez, pen
tru o Portugalie independentă și 
prosperă.

La lucrările Congresului Partidului 
Socialist Portughez participă o dele
gație a Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Ceremonie la monumentele 
de la Plevna și Grivița 
SOFIA 9 (Agerpres). — La 9 mai, 

cu prilejul Zilei independenței de 
stat a României, la monumentele is
torice de la Plevna și Grivița ale 
eroilor români căzuți în Războiul 
din 1877—1878 au fost depuse coroane 
de flori din partea Ambasadei Re
publicii Socialiste România la Sofia.

La ceremonia depunerii coroanelor 
au participat reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat din jude
țul Plevna, militari, oameni al 
muncii.

KIEV

Miting cu prilejul 
Zilei victoriei

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei victoriei asupra Germaniei 
hitleriste, la Kiev a avut loc solem
nitatea inaugurării unui complex me
morial închinat Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei. Cu acest pri
lej — transmite agenția T.A.S.S. —a 
avut loc un miting, la care a luat cu- 
vintul Leonid Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Ședință festivă la Berlin
BERLIN 9 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc ședința festivă a C.C. 
al P.S.U.G., Consiliului de .Stat, Con
siliului de Miniștri și Consiliului Na
țional al Frontului Național ale 
R.D.G., consacrată celei de-a 36-a 
aniversări a eliberării poporului ger
man de sub fascism.

La adunare au participat Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Kurt Hager, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

IN CADRUL „ZILELOR KARL MARX", la Berlin a avut loc o sesiune 
științifică organizată de Școala superioară de partid „Karl Marx" de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G., la care au participat oameni de știință, cadre 
didactice și activiști de partid din partea a 32 de partide comuniste, mun
citorești, democratice și progresiste. La sesiune, prof. dr. Gheorghe Badrus, 
prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", a prezentat comunicarea 
„P.C.R. - forța conducătoare a poporului român in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate".

din Japonia arată că forțele milita
re americane staționate pe terito
riul nipon sint dotate cu arme nu
cleare. Documentul — citat de a- 
genția France Presse — precizează 
că o misiune de anchetă a P.C.J. a 
făcut recent o călătorie în Statele 
linite, de unde s-a înapoiat cu do
vezi oficiale în acest sens. Aceste 
probe — menționează declarația — 
atestă dotarea cu arme nucleare a 
unor unități ale marinei militare a- 
mericane staționate la baza de la 
Iwakuni, situată Ia 40 kilometri 
sud-vest de Hiroshima, primul oraș 
din lume victimă a bombei nucleare.
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PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
SPANIA. La Madrid s-au desfășu
rat lucrările Plenarei C.C. al Par
tidului Comunist din Spania. Ple
nara a hotărit convocarea celui 
de-al X-lea Congres al P.C.S. la 
28—31 iulie a.c.

EXPOZIȚIE „GEORGE ENES- 
CU“ IN R. P. UNGARA. In cadrul 
manifestărilor dedicate centenaru
lui „George Enescu". sub egida Mi
nisterului Culturii al R.P. Ungare, 
la Centrul cultural „Madach lmre“ 
din orașul Vac a avut loc vernisa
jul unei expoziții dedicate marelui 
artist și compozitor român. Despre 
viața și activitatea lui George 
Enescu a vorbit profesorul univer
sitar Maklari Jozsef, membru al 
conducerii Uniunii compozitorilor 
din R.P. Ungară.

LA JAKARTA s-au desfășurat 
lucrările unei reuniuni a miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Asociației națiunilor 
din Asia de sud-est (A.S.E.A.N.) — 
Filipine. Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda. Participanții, 
relatează agenția France Presse, au 
discutat o serie de probleme pri
vind situația din regiune.

PRIMUL MINISTRU AL REPU
BLICII ZIMBABWE VA FACE O 
VIZITA OFICIALA ÎN JAPONIA, 
începind de la data de 17 mai, in
formează Jiji Press. Timp de patru 
zile. Robert Mugabe va conferi la 
Tokio cu șeful guvernului țării- 
gazdă. Zenko Suzuki, cu ministrul 
de externe, Masayoshi Ito, și cu re
prezentanți ai cercurilor de afa
ceri. Problemele principale înscrise 
pe agenda convorbirilor se referă 
la posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor bilaterale.

DESEMNARE. Ken Livingstone, 
membru al aripii de stingă a Par
tidului laburist (de opoziție) din 
Marea Britanie, a fost desemnat șef 
al Consiliului Marii Londre. Numi
rea sa vine ca urmare a victoriei 
obținute joi de laburiști în alegeri
le pentru consilierii acestei admi
nistrații și ai altor consilii din 53 de 
comitate. Reamintim că In Consi
liul Marii Londre deputății Parti
dului laburist dețin 50 din cele 92 
de locuri, în timp ce conservatorilor 
le-au revenit 41, iar liberalilor — 1.

ACORDURI ECONOMICE ÎNTRE 
GUVERNELE 
IRAKULUI.
semnate două acorduri de coope
rare comercială, economică și teh
nică între R.P. Chineză și Irak — 
relatează agenția China Nouă — cu 
prilejul vizitei oficiale efectuate în 
R.P. Chineză de Taha Yassin Ra- 
madhan, prim viceprim-ministru al 
guvernului irakian. Documentele 
au fost semnate de miniștrii co
merțului exterior ai celor două 
țări. în aceeași zi, prim-vicepre- 
mierul Irakului și-a încheiat 
în capitala chineză, plecînd 
Bangladesh.

R.P. CHINEZE ȘI 
La Beijing au fost

vizita 
spre

F.M.I.

DECLARAȚIE A P.C. DIN JAPO
NIA. Intr-o declarație dată publi
cității la Tokio, Partidul Comunist

ÎMPRUMUT ACORDAT
DE ARABIA SAUDITA. Directo
rul general al Fondului Monetar 
Internațional (F.M.I.) și guverna
torul Agenției monetare saudite au 
semnat, la Washington, documen
tele in baza cărora Arabia Saudită 
acordă F.M.I. un împrumut in va
loare de opt miliarde Drepturi 
Speciale de Tragere (D.T.S.), sumă 
care, tradusă în monedă americană, 
reprezintă 9,6 miliarde dolari.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, a efectuat o vizită oficială în 
Republica Argentina în perioada 6—8 
mai 1981, la invitația ce i-a fost adre
sată de guvernul argentinian, ca răs
puns la vizita realizată în România în 
1978 de ministrul relațiilor externe, 
Oscar Antonio Montes.

Președintele Națiunii Argentiniene, 
general locotenent (r) Roberto Eduar
do Viola, l-a primit pe ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Andrei, care 
i-a înmînat din partea președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări de sănătate, pace 
și progres poporului argentinian.

Mulțumind pentru mesaj, șeful sta
tului argentinian a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și sincere 
urări de bunăstare, succes și prospe
ritate poporului român.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a avut întrevederi cu ministrul 
relațiilor externe, dr. Oscar Hector 
Camilion, ministrul economiei și fi
nanțelor, dr. Lorenzo Sigaut, minis
trul industriei și minelor, ing. Eduar
do Valentin Oxenford, și ministrul 
comerțului și problemelor maritime, 
dr. Carlos Garcia Martinez.

Miniștrii de externe au purtat con
vorbiri oficiale intr-o atmosferă de 
caldă cordialitate, înțelegere și stimă 
reciprocă.

Au fost examinate stadiul și per
spectivele de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări și s-a efectuat 
un amplu schimb de păreri asupra 
celor mai importante aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Cei doi miniștri și-au exprimat sa
tisfacția pentru evoluția pozitivă a 
tradiționalelor relații de prietenie 
care există intre cele două țări, ba
zate pe afinitățile comune de cultură 
latină, și au apreciat că atit cadrul 
juridic și politic al relațiilor bilate
rale, cît și potențialul economic, 
științific și tehnic al celor două na
țiuni creează condiții favorabile pen
tru continua lor dezvoltare în toate 
domeniile.

în acest context, miniștrii de exter
ne Ștefan Andrei și Oscar Camilion 
au semnat acordul de cooperare în 
domeniul minier, care a început deja 
Să fie pus în aplicare prin proiectil! 
de explorare și exploatare a mine
reurilor feroase și neferoase între 
întreprinderea română GEOMIN și 
Organizația argentiniană pentru dez
voltarea minieră regională (D.M.R.), 
din provincia La Rioja. Au făcut, de 
asemenea, un schimb de note privind 
prelungirea acordului financiar pînă 
în 1983, majorînd creditul la 100 mi
lioane dolari. ,

Ambele părți au convenit măsuri 
menite să contribuie la amplificarea 
și diversificarea, pe o bază durabilă 
și echilibrată, a schimburilor comer
ciale și la accelerarea negocierilor 
unor proiecte de cooperare în diver
se domenii, îndeosebi în domeniile 
minier, al construcțiilor de mașini, 
petrolier, chimiei și agrozootehnic. 
Printre altele, s-a convenit crearea 
în cursul acestui an a Camerei de 
comerț româno-argentiniene ; reacti
varea legăturilor întreprinderilor ro
mânești du Întreprinderea petrolieră 
de stat (Y.P.F.) pentru livrarea de in
stalații de foraj, părți componente și 
piese de schimb, în cadrul acordului 
financiar, la care se referă schimbul 
de note efectuat în timpul vizitei ; 
concretizarea în următoarele luni a 
contractului privind livrarea a cinci 
instalații de forat puțuri de apă de 
către intreprinderea de comerț exte
rior română „Industrialexport" că
tre compania argentiniană „Obras 
Sanitarias de la Nacion" ; pregătirea 
corespunzătoare a celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte româno-ar
gentiniene pentru comerț și coope
rare economică, care va avea loc la 
Buenos Aires in trimestrul patru al 
acestui an.

Cei doi miniștri de externe au 
convenit intensificarea contactelor 
directe și a schimbului de vizite la 
toate nivelurile, atit pe plan guver
namental. cit și între instituții, în
treprinderi și oameni de afaceri, 
care să permită o mai bună cunoaș
tere reciprocă și o continuă creștere 
și diversificare a schimburilor co
merciale și a cooperării economice.

Cei doi miniștri au examinat, tot
odată, măsurile pentru intensificarea 
cooperării româno-argentiniene în 
domeniile culturii, științei și tehno
logiei și al folosirii energiei nucleare 
in scopuri pașnice.

Ambele părți au căzut de acord 
ca prima reuniune a Comisiei mix
te de cooperare științifică și tehnolo
gică să aibă loc la București, între 
24 și 26 iulie 1981.

Au convenit, totodată, ca cea de-a 
patra reuniune a Comisiei mixte de 
colaborare culturală să aibă loc, de 
asemenea, la București, in ultima 
parte a acestui an, pentru a stabili

programul de schimburi culturale 
pe anii 1982—1983.

în timpul convorbirilor, cei doi 
miniștri au fost de acord că situația 
internațională complexă solicită con
tribuția constructivă a tuturor state
lor pentru ca, prin intermediul unui 
dialog responsabil, desfășurat într-o 
atmosferă de respect reciproc, să se 
poată avansa, prin eforturi comune, 
spre soluționarea problemelor cu 
care se confruntă în prezent ome
nirea.

Cele două părți au reafirmat, în 
context, adeziunea lor la principiile 
și scopurile Cartei Organizației Na
țiunilor Unite, la întărirea păcii și 
securității internaționale, la respec
tarea riguroasă în relațiile dintre sta
te a principiilor deplinei egalități în 
drepturi, independenței și suverani
tății naționale, au evidențiat, în ace
lași timp, necesitatea respectării 
principiilor neamestecului în treburile 
interne ale altor state, nefolosirii for
ței sau a amenințării cu folosirea for
ței în relațiile internaționale și drep
tului fiecărei națiuni la o dezvoltare 
liberă și independentă și la integrita
tea sa teritorială.

S-a subliniat necesitatea de a ac
ționa cu toată vigoarea pentru a evita 
deteriorarea actualei situații interna
ționale și pentru ca divergențele din
tre state din diferite regiuni ale lu
mii să fie rezolvate pe cale pașnică, 
prin intermediul negocierilor, care să 
ducă la consolidarea politicii de des
tindere și cooperare, aceasta fiind 
singura cale pentru garantarea păcii 
și securității internaționale.

Cele două părți s-au pronunțat în 
mod hotărit pentru dezarmarea gene
rală și totală sub control internațio
nal eficient, și în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară.

A existat uh deplin acord că echi
librul de forțe poate și trebuie să se 
obțină nu prin intensificarea cursei 
înarmărilor, ci prin diminuarea sa 
treptată și continuă la nivel global.

Subliniind importanța pe care o are 
pentru pacea și înțelegerea interna
țională înfăptuirea securității în Eu
ropa, cei doi miniștri de externe 
și-au exprimat încrederea că reuniu
nea de Ia Madrid se va încheia cu 
adoptarea de măsuri pozitive in toate 
domeniile, în direcția consolidării și 
îndeplinirii Actului final de la Hel
sinki ca un tot unitar.

Ambele părți au subliniat necesita
tea eliminării definitive a colonialis
mului sub toate manifestările sale, 
condamnînd orice formă de dominație 
străină și de împărțire a lumii în sfe
re de influență.

Guvernul român a reiterat spriji
nul său ferm față de cerințele legi
time ale Republicii Argentina cu 
privire la insulele Malvine și la cea 
mai urgentă aplicare a rezoluții
lor Adunării Generale a O.N.U. 
1514 (XV), 2 065 (XX), 3160
(XXVIII) și 31/4 917. Miniștrii de ex
terne român și argentinian au ex
primat convingerea guvernelor lor 
că eliminarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale constituie o condiție 
esențială pentru soluționarea dura
bilă a crizei economice mondiale, 
care să elimine decalajul periculos 
dintre țările dezvoltate și țările în 
curs de dezvoltare, să asigure pacea 
și securitatea mondială și să intensi
fice cooperarea rodnică între toate 
națiunile lumii.

Cei doi miniștri de externe au 
subliniat necesitatea întăririi rolului 
Organizației Națiunilor Unite în dez
voltarea colaborării și înțelegerii in
ternaționale și în soluționarea celor 
mai grave probleme actuale și au 
evidențiat importanța contribuției 
pe care o pot aduce, în acest sens, 
țările în curs de dezvoltare și țările 
nealiniate.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
conlucrarea rodnică stabilită între 
cele două țări in cadrul organizații
lor internaționale, cei doi miniștri de 
externe au căzut de acord să se in
tensifice în viitor această colaborare 
în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, al „Grupului celor 77“ și în 
toate forurile internaționale.

Ambii miniștri și-au manifestat sa
tisfacția pentru atmosfera cordială, 
sinceră și prietenească in care s-au 
desfășurat convorbirile și pentru re
zultatele pozitive ale vizitei, care au 
demonstrat rolul esențial pe care îl 
au aceste contacte personale în dez
voltarea bunelor relații româno-ar
gentiniene.

Ca urmare, ei au reafirmat dorința 
celor două părți de a continua con
sultările politice periodice și schim
bul de vizite la diferite niveluri.

Ministrul Ștefan Andrei a adresat 
ministrului argentinian al relațiilor 
externe, dr. Oscar Hector Camilion, 
invitația de a efectua o vizită oficia
lă în România.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. data realizării acesteia urmînd 
să fie stabilită ulterior, de comun 
acord, de cele două părți.

(Agerpres)

Azi, cel de-al doilea tur al 
scrutinului prezidențial din Franța

Azi va avea loc cel de-al doi
lea tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale din Franța, alegăto
rii urmînd să-și împartă opțiuni
le între actualul președinte, Va- 
lery Giscard d’Estaing, și liderul 
Partidului Socialist, Franțois Mitter
rand, care au întrunit, la 26 aprilie, 
cele mai bune rezultate, primul — 
8 194 365 voturi (28,31 la sută), al doi
lea 7 499 954 (25,84 la sută).

în aceste împrejurări, foarte ase
mănătoare cu cele din 1974, cei doi 
concurenți și-au reluat campania e- 
lectorală, desfășurînd o susținută ac
tivitate pentru ralierea formațiilor 
politice apropiate din punct de ve
dere ideologic, care s-au prezentat 
la primul tur de scrutin cu candi
dați proprii. Președintele în funcțiu
ne a multiplicat apelurile la unita
te adresate partidelor majorității 
parlamentare, și îndeosebi neogaulliș- 
tilor (Adunarea pentru Republică), al 
căror lider, Jacques Chirac, a reunit, 
la 26 aprilie, 5 206 367 voturi. Ară- 
tind că personal va vota în favoarea 
lui Giscard d’Estaing, liderul A.P.R. 
a lăsat însă alegătorilor săi liberta
tea de a decide cui să acorde votu
rile.

La rîndul său, P.S.F., care, în pri
mul tur de scrutin, „și-a depășit toa
te recordurile sale electorale din pe
rioada postbelică" („Le Quotidien de 
Paris"), și-a mobilizat forțele cu con
vingerea că „speranțele sînt de a- 
ceastă dată mai aproape ca niciodată 
de realizare" („France Presse").

în ceea ce privește opțiunea P.C.F., 
care a întrunit, în primul tur de 
scrutin, 4 456 583 sufragii, acesta a 
hotărit să recomande alegătorilor săi 
să voteze în favoarea candidatului 
P.S.F., avansînd și o serie de teze 
privind modul cum ar putea să se 
desfășoare raporturile dintre cele 
două partide în cazul unei victorii 
socialiste în alegeri.

Campania electorală oficială a luat 
sfîrșit, conform obiceiului, vineri la 
miezul nopții. Nu înainte ca ambii 
candidați să folosească ultimele ore

pentru a se adresa alegătorilor. Gis
card d’Estaing s-a deplasat la Bor
deaux, Verdun și Tours. Mitterrand 
a ținut o conferință de presă, a pre
zidat întîlniri cu susținătorii săi la 
Epinal, Mulhouse și Nantes. Pentru 
ultima oară, cei doi candidați și-au 
explicitat atitudinea față de proble
mele importante care privesc Fran
ța la ea acasă și pe arena interna
țională în apariția televizată de vi
neri seara, urmărită de 30 de mi
lioane de francezi.

Vorbind primul, Mitterrand a pre
cizat că va forma un guvern alcă
tuit din personalități care îi împăr
tășesc opțiunile, a reafirmat că va 
dizolva Adunarea Națională și va 
organiza alegeri legislative, cel mai 
tîrziu la 28 iunie. El a propus fran
cezilor o serie de obiective, între 
care rezolvarea problemei șomajului, 
relansarea economiei, mersul către o 
societate mai dreaptă, mai liberă și 
mai responsabilă, și lupta pentru 
pace.

Referindu-se la aspectele economi
ce și sociale cu care se confruntă 
Franța, Giscard d’Estaing a apărat 
măsurile adoptate in timpul manda
tului său, explicînd, prin ele, reu
șitele referitoare la protejarea fran
cului și limitarea deficitului comer
cial.

Va fi cea mai strînsă confruntare 
de pînă acum — apreciază observa
torii politici — în istoria alegerilor 
prezidențiale și nimeni nu deține ele
mente suficiente pentru a putea in
dica cine va fi de mîine deținătorul 
noului mandat prezidențial și al atri
buțiilor ce le conferă. Este așteptată, 
în aceste condiții, cu interes ora în
chiderii birourilor electorale, care 
pentru Paris ca și pentru alte mari 
centre a fost fixată ora 20 — ca 
apoi, progresiv, pe măsură ce calcu
latoarele fac operațiile centraliza
toare, să se afle rezultatul compe
tiției electorale.

Neagu UDROIU
Paris

STOCKHOLM

Consultări In vederea soluționării crizei guvernamentale
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — 

Președintele Riksdag-ului suedez 
(parlamentul), Ingemund Bengtsson, 
i-a cerut premierului demisionar, 
Thorbjoern Faelldin, să rămînă in 
funcție pentru soluționarea proble
melor curente pînă la alegerea nou
lui guvern. Bengtsson a început o 
rundă de consultări cu liderii parti

delor politice în vederea soluționării 
crizei guvernamentale, informează 
agenția Associated Press. între per
sonalitățile politice consultate s-au 
aflat Olof Palme, președintele Parti
dului Muncitoresc Social-Demoorat, 
și Lars Werner, președintele Parti
dului de Stingă — Comuniștii din 
Suedia.

1 CONTACTE C.E.E. — A.S.E.A.N. 
ICu prilejul reuniunii ministeriale 

a țărilor membre ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E A.N.), din care fac parte 

I Filipine, Indonezia, Malayezia, Sin
gapore și Thailanda, — reuni
une ce urmează să se desfășoare 

I la Manila intre 17—20 iunie — mi
niștrii economiei ai acestor state 
vor avea convorbiri cu oficialități 

Iale C.E.E., precum și cu omologii 
lor din S.U.A., Canada, Japonia, 
Australia, Noua Zeelandă, s-a 
anunțat in capitala filipineză:

LA DUISBURG, CICLU DE CONFERINȚE CONSACRATE ROMÂNIEI. 
La Universitatea populară din orașul Duisburg, R.F. Germania, a fost 
organizat un ciclu special de conferințe in cadrul cărora oameni de 
știință din R.F.G. au prezentat in fața unui numeros auditoriu referate 
cu privire la istoria, geografia, arta, literatura și politica externă a Româ
niei. Totodată, au fost prezentate filme documentare românești.

SECETA CATASTROFALA IN STATUL TAMIL NADU (INDIA)
O secetă fără pre

cedent afectează sta
tul Tamil Nadu (din 
sudul Indiei), cu o 
populație de 45 mi
lioane locuitori. Se
ceta se datorește ab
senței, anul trecut, a 
musonilor de sud-vest 
și de nord-est și unei 
veri deosebit de căl-

duroase. Sint lovite in 
special culturile de 
orez și arahide. Se a- 
preciază că 80 la sută 
din suprafețele culti- 
vabile au devenit inu
tilizabile pe termen 
scurt, iar 50 la sută pe 
termen lung. Din 
200 000 hectare consa
crate, in general, cui-

turii de arahide nu au 
putut fi plantate de- 
cit 14 000.

Autoritățile 
cat fonduri 
combaterea
sume importante fiind 
orientate spre săparea 
de noi puțuri de apă 
la mare adincime.

au alo- 
pentru 

secetei,

In sprijinul luptei pentru lichidarea 

politicii de apartheid in R. S. A.
LUSAKA 9 (Agerpres). — Lucrările 

conferinței internaționale împotriva 
apartheidului, de la Livingstone, s-au 
încheiat sîmbătă prin adoptarea unei 
rezoluții în sprijinul luptei pentru li
chidarea politicii de apartheid in 
R.S.A. La reuniune, convocată din 
inițiativa Organizației Internaționale 
a Muncii, au participat delegați din 
numeroase țări ale lumii, ai mișcări
lor de eliberare națională de pe con
tinentul african, ai Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), ai diferitelor 
instituții specializate ale O.N.U.

Conferința a adresat comunității 
Internaționale apelul de a acorda

sprijin moral și material mișcărilor 
de eliberare națională din sudul Afri
cii. Totodată, participanții și-au re
afirmat solidaritatea cu țările afri
cane din „prima linie".

Forumul internațional de la Living
stone a evidențiat necesitatea intensi
ficării eforturilor O.I.M., O.U.A. și 
O.N.U. pentru urgentarea suprimării 
sistemului de apartheid. Documentele 
adoptate vor fi examinate de Comi
tetul O.N.U. împotriva apartheidului 
și de O.I.M. la viitoarea conferință 
internațională, ce va avea loc luna 
viitoare, la Geneva.
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Virtuțile lui „Methy“
tot- Bravo, „Methy", ești o muncitoare strașnică I Dacă lucrezi 

așa să știi că la chenzină primești o dușcă suplimentară de amoniac I
...Nici n-ar fi visat Guliver, cind a făcut escapada în Țara Piticilor, 

cît de prolific va fi exemplul său — și la proporții infinit mai mari 
(adică gigantic de mici).

Tehnica e foarte simplă: noii Guliveri deșurubează ocularul mi
croscopului, se lasă apoi să alunece pe tub ca pe un tobogan, trec 
prin obiectiv și aterizează pe lamelă, în lumea bacteriilor. Spre deo
sebire de vechii căutători de aur, hirsuți și cu pielea arsă de soarele 
Californiei sau de gerurile Yukonului, noii noștri aventurieri poartă 
halate imaculate și bonete albe, dar promit și ei comori mirifice : 
munți de hrană, fluvți de carburanți, oceane de îngrășăminte.

Cantități uriașe — de neînțeles cum încap pe lamela microscopului.
E adevărat, omul și bacteriile sînt cunoștințe vechi, au, încă de la 

descoperirea vinului și berii, tradiții de cooperare — dar acum 
biotehnologia și bioingineria prevestesc că utilizarea industrială a micro
bilor va fi pentru secolul XXI ceea ce a fost (și este) informatica pentru 
secolul nostru.

- Bravo, „Methy", excelent, ești grozavă.
...Fapt este că uzinele celulare de miine încep să lucreze de azi, 

La Bellingham, în Anglia, o uzină cu un fermentator uriaș, de 1 500 m’, 
crește intensiv bacteria „Methylophile methylotrope" - producătoare de 
proteine pentru zootehnie. Plus alte perspective — în producția de 
poliesteri pentru industria textilă.

Pînă aici, toate bune și motive de satisfacție. Ba chiar satisfacție 
excesivă la cîțiva sociologi, economiști și publiciști occidentali, care, 
comentînd cu superinflăcărare virtuțile „Methylophilei", au ajuns la 
o apreciere euforică : „bacteriile sînt cei mai buni muncitori ai lumii".

Desigur, motive de extaziere există - bacteriile nu cer salarii și 
reajustări în funcție de inflație, nu ridică tonul și nu fac demonstrații 
de protest, nu pretind cantine și nici chiar hrană - le ajung puțin 
amoniac și ceva săruri minerale — nu solicită concedii de odihnă sau 
de naștere, nu se retrag într-un colț al incubatoarelor cu brațele 
încrucișate pe piept, adică pe nucleu, să facă grevă și nu citesc 
literatură de stingă (cu bacilii ciumei brune, de dreapta, e altă 
poveste), nu sînt afectate de șomaj și nu se supără dacă rămîn pe 
drumuri în eprubete. In schimb, produc, produc, produc - zi și noapte, 
în trei schimburi, inclusiv duminicile și sărbătorile legale, fără doleanțe, 
absențe sau concedii medicale (bacteriile nu fac nici măcar guturai).

Iar elogiile entuziaste aduse micro-sclavilor arată destul de sugestiv 
cum este conceput pe acolo „proletariatul ideal" și ce profil s-ar dori 
să aibă - dacă s-ar putea I - cel real.

...Ei, și dacă pe lingă bacteriile ocupate în sectorul civil 
în vedere și pe cele care mărșăluiesc cu cască de oțel 
brană și cu arma bacteriologică pe umăr înseamnă 
amenință să răpească omenirii ambele îndeletniciri de 
ducția și războiul.

— Dar atunci ce ar mai face omul ?
- Bine merți, ar avea mult mai mult timp liber, 

citească pe îndelete diferite cărți - chiar și tratate de microbiologie.
Și să mai mediteze la una-alta.
De pildă, la cît de necesare ar fi unele dezinfectante politice 

antibiotice sociale pentru ca globul Să nu ajungă planeta bacteriilor.

le mai avem 
peste mem- 
că microbii 
bază : pro-

ar putea să
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